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Najwa!niejsz" spraw" w k#o-
potliwych sytuacjach jest 
znalezienie winnego. Ulubio-
nymi bohaterami dowcipów 
na ten temat byli zwykle cy-
kli$ci. Wydarzenia ostatnich 
tygodni spowodowa!y, "e mam 
uzasadnione podejrzenie o spi-
sek informatyków w ochronie 
zdrowia. Lekarze i placówki me-
dyczne, realizuj#cy kontrakty 
z NFZ, musieli przyzwyczai$ si% 
do tego, "e wszystkie sprawoz-
dania i rozliczenia odbywaj# si% 
poprzez „portal &wiadczenio-
dawcy”. M!odsi lekarze, je"e-
li pozwala im na to czas, znaj# 
si% na tyle na komputerach i sto-
sownych programach, "e wyko-
nuj# te czynno&ci sami. Ci nieco 
starsi, lub bardziej zaj%ci, korzy-
staj# z pomocy informatyków. 
Podczas dyskusji nad bulwer-

suj#cym &rodowisko lekarskie 
projektem nowej ustawy refun-
dacyjnej, a potem w czasie pro-
testów zwi#zanych z zapisami 
uchwalonej – mimo sprzeciwu 
samorz#du lekarskiego – usta-
wy, wielokrotnie wskazywano, 
"e najprostszym rozwi#zaniem 

by!oby zainstalowanie w ka"-
dym gabinecie lekarskim kom-
putera wyposa"onego w odpo-
wiednie programy. Po pierwsze, 
w program umo"liwiaj#cy iden-
tyfikacj% pacjenta i sprawdza-

j#cy jego prawo do leczenia na 
koszt NFZ. Po drugie, w pro-
gram podobny do tego, który 
posiada ka"da apteka – spraw-
nie wskazuj#cy na rodzaj od-
p!atno&ci za konkretny lek, or-
dynowany w danej chorobie. 
Czy taka jest nasza przysz!o&$? 

By$ mo"e, z tym, "e przez la-
ta funkcjonowania ubezpiecze-
niowego systemu finansowania 
opieki zdrowotnej nie doczeka-
li&my si% zapowiadanych elek-
tronicznych kart ubezpiecze-

niowych. Czyli  przywo!ani na 
pocz#tku informatycy nie s# 
wystarczaj#co skuteczni. Wie-
my, "e cyfryzacja jest nieunik-
niona, mamy osobne i wa"ne 
ministerstwo. A na koniec po-
wa"nie. Dawno lekarze nie byli 
tak zjednoczeni, jak w prote&cie 
przeciwko ustawie refundacyj-
nej i projektowi rozporz#dze-
nia w sprawie recept lekarskich. 
Wizyta ministra Ar!ukowicza 
na posiedzeniu NRL, przedsta-
wienie rozporz#dzenia spe!nia-
j#cego cz%&$ naszych postulatów 
oraz obietnica udzia!u samorz#-
du lekarskiego w stanowieniu 
prawa spowodowa!y, "e protest 
zawieszono. Pan minister ode-
tchn#! z ulg#, a my czekamy te-
raz, aby spe!ni! obietnice.

Ryszard Gola!ski
naczelny@gazetalekarska.pl

Najprostszym rozwi!zaniem by"oby 
zainstalowanie w#ka$dym gabinecie 
lekarskim komputera wyposa$onego 
w#odpowiednie programy.

Winni informatycy?

Go%ciem Naczelnej 
Rady Lekarskiej by" 
16 grudnia minister 
Bartosz Ar"ukowicz. 
Rozporz!dzenie w#sprawie 
recept lekarskich, 
uwzgl&dniaj!ce cz&%' 
postulatów lekarzy, 
oraz deklaracja 
ministra co do udzia"u 
samorz!du lekarskiego 
w#poprawianiu 
prawa medycznego 
spowodowa"y, $e NRL 
zawiesi"a protest 
dotycz!cy wypisywania 
recept. (WI!CEJ NA S. 6)
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Nowy minister zdro-
wia Bartosz Ar!u-
kowicz przyj"! na-
sze zaproszenie i po 
trzech tygodniach 
urz#dowania przy-
jecha! na posiedze-
nie Naczelnej Rady 
Lekarskiej. Zabie-
gali!my o"to spotka-
nie, licz#c, $e przed-
stawi nam propozycje 
zmian w"przepisach do-
tycz#cych zasad refun-
dacji. Domagali!my si% 
zmiany zapisów usta-
wy refundacyjnej i"ogra-
niczenia biurokracji, ja-
ka zosta&a na&o$ona na 
lekarzy i"lekarzy den-
tystów w"Polsce. Dwa 
tygodnie przed przyjaz-
dem ministra, na nad-
zwyczajnym posiedze-
niu NRL, podj%li!my 
uchwa&% o"stosowaniu 
od stycznia na recep-
tach wpisu: „Refunda-
cja do decyzji NFZ”. Po 
wys&uchaniu argumen-
tów przedstawionych 
przez ministra zawiesi-
li!my t% decyzj% do cza-
su zbli$aj#cego si% Kra-
jowego Zjazdu Lekarzy, 
czyli do 25 lutego 2012 r. 
My!l%, $e to wystarcza-
j#cy czas na sprawdze-
nie intencji i"mo$liwo!ci 
Ministerstwa Zdrowia. 
Nad zmianami legisla-
cyjnymi przez te dwa 
miesi#ce ma pracowa' 
wspólny zespó& samo-
rz#dowo-ministerialny. 
Naczelna Rada Lekar-
ska wybra&a ju$ osoby, 

które b%d# uczestniczy' 
w"pracach zespo&u.

~
Nade wszystko pod-
kre$l#, %e mimo za-
wieszenia uchwa!y 
nie zamierzamy re-
zygnowa& z walki 
o ograniczanie obo-
wi"zków administra-
cyjnych narzucanych 
lekarzom. Jak napisa-
&em do wszystkich le-
karzy po posiedzeniu 
Rady, zdaj% sobie spra-
w%, $e cierpliwo!' na-
szego !rodowiska jest 
ju$ bardzo ograniczo-
na. Apeluj% jednak, aby-
!my mimo to spróbowa-
li rozwi#za' stworzone 
niew&a!ciwymi przepi-
sami problemy w"dro-
dze wspó&pracy, dla do-
bra naszych pacjentów. 
Wyj#tkowa mobilizacja 
i"jednomy!lno!' Kole-
$anek i"Kolegów w"pro-
te!cie przeciwko repre-
syjnej biurokratyzacji 
naszej pracy powinny 
by' te$ zrozumia&ym sy-
gna&em dla polityków. 
Te przepisy musz# szyb-
ko ulec zmianie. Jakie-
kolwiek informacje su-
geruj#ce, $e godzimy si% 
na wprowadzane prze-
pisy s# nieprawdziwe. 
Zgody na nie by' nie 
mo$e i"nie b%dzie. Je$eli 
nasze postulaty nie b%-
d# uwzgl%dniane, pro-
test powróci ze zdwojo-
n# si&#, a"politycy utrac# 
resztki zaufania.

~
Kilkakrotnie by!em 
pytany, jak b#dzie wy-
gl"da!a od stycznia li-
sta leków refundowa-
nych. Pytanie ca&kowicie 
zrozumia&e, cho' nie bez-
po!rednio do mnie, gdy$ 
od nowego roku ta lista 
jest og&aszana poprzez 
obwieszczenie ministra 
zdrowia, a"nie – jak do-
tychczas – w"rozporz#-
dzeniach. Mechanizm 
jest tak skonstruowany, 
aby móc te zmiany wpro-
wadza' jak najszybciej, 
bez ogranicze( typowych 
dla procesu legislacyjne-
go. W"momencie zamy-
kania tego wydania „Ga-
zety Lekarskiej” jeszcze 
takiego wykazu nie mie-
li!my, cho' minister Ar-
&ukowicz na spotkaniu 
16 grudnia obiecywa&, $e 
nie zostaniemy nim za-
skoczeni w"noc sylwestro-
w#. Podobne obietnice 
dotyczy&y samej taksacji 
i"na&o$enia na nas obo-
wi#zku pisania na recep-
tach procentu refunda-
cji. Dostali!my obietnic% 
ministra, zawart# podob-
no w"projekcie rozporz#-
dzenia, $e je!li taksacji 
nie okre!li lekarz – zro-
bi to za niego aptekarz. 
Sam s&ysza&em na konfe-
rencji prasowej od preze-
sa NFZ zapewnienie, $e 
nawet je!li lekarz napisze 
„refundacja do decyzji 
NFZ”, recepta na lek re-
fundowany i"tak zostanie 
zrealizowana. Maj# te$ 
by' spe&nione nasze ocze-
kiwania co do wypisywa-
nia recept „pro auctore” 
i"„pro familia”, bez stoso-
wania pe&nej dokumenta-
cji. I"wreszcie to, co sp%-
dza&o nam sen z"powiek 
– odpowiedzialno!' za 
ubezpieczenie zdrowot-
ne pacjenta wynikaj#ca 

z"obowi#zku okre!lonego 
w"art. 48 pkt 8. Ma by' 
zast#piona zobowi#za-
niem pacjenta do sk&ada-
nia o!wiadczenia, $e jest 
ubezpieczony.

~
W jedn" z grudnio-
wych niedziel przyj"-
!em zaproszenie i po-
jecha!em do Tarnowa 
na koncert, w którym 
lekarze, piel#gniar-
ki, rehabilitanci, la-
boranci, studentki 
piel#gniarstwa i in-
ni przez cztery i pó! 
godziny prezentowa-
li swój talent na kon-
cercie charytatyw-
nym. Cel by& szczytny: 
zbieranie pieni%dzy 
na budow% hospicjum. 
Umiej%tno!ci piani-
styczne zaprezentowa& 
doktor Antoni Sydor, 
który wymy!li& ten kon-
cert, zainspirowany zor-
ganizowanym w"ubie-
g&ym roku w"kwietniu 
wydarzeniem muzycz-
nym w"Teatrze Roma. 
Wówczas zaanga$owa-
&y si% w"organizacj% Pol-
skie Towarzystwo Le-
karskie i"Naczelna Izba 
Lekarska, teraz wspó&-
organizatorami by&y 
tarnowski oddzia& Pol-
skiego Towarzystwa Le-
karskiego, Okr%gowa 
Izba Lekarska w"Tar-
nowie, a"tak$e tamtej-
sza Okr%gowa Izba Pie-
l%gniarek i"Po&o$nych. 
Wyst%py ponad 40 arty-
stów, z"których po&owa 
to lekarze, na rzecz bu-
dowy hospicjum umoc-
ni&y moje przekonanie, 
$e jeste!my bardzo hu-
manitarnym zawodem 
i"potra)my jeszcze mie' 
w"sobie wiele wiosny, 
któr# wystarczy lekko 
pobudzi'.

Maciej  Hamankiewicz

OKIEM  
PREZESA
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Zawies zenie 
broni
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D
alsze decyzje podejmie Kra-
jowy Zjazd Lekarzy, który 
odb"dzie si" 25 lutego br.  
Do tego czasu prac" roz-

pocznie powo!any przez NRL dziewi"-
cioosobowy zespó! ds. wspó!pracy 
z#ministrem zdrowia w#zakresie nie-
zb"dnych zmian w#ustawie refundacyj-
nej i#innych aktach prawnych.

Refundacja do decyzji NFZ
Przypomnijmy, $e 2 grudnia, na 

swoim nadzwyczajnym posiedzeniu, 
Naczelna Rada Lekarska podj"!a 
uchwa!" wzywaj%c% lekarzy i#lekarzy 
dentystów, by z#chwil% wej&cia w $ycie 
ustawy refundacyjnej powstrzymywali 
si" od orzekania o#uprawnieniach pa-
cjentów do recept refundowanych oraz 
od wpisywania poziomu odp!atno&ci 
za leki refundowane (mieli zamiesz-
cza' na recepcie adnotacj" „refunda-
cja do decyzji NFZ”).

Podj"cie uchwa!y poprzedzi!a bar-
dzo burzliwa dyskusja z#udzia!em 
pos!ów, senatorów, przedstawicieli 

ró$nych organizacji lekarskich, Mi-
nisterstwa Zdrowia, NFZ i#Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich.

– Kilkadziesi%t tysi"cy lekarzy mó-
wi tej ustawie „nie”. Min%! ju$ czas na 
jej popraw", trzeba zmieni' jej ustrój 
i#(lozo(" – rozpocz%! dyskusj" prezes 
NRL Maciej Hamankiewicz.

– Ta ustawa jest przyk!adem z!ej 
pracy legislacyjnej. By!a procedowa-
na w#tzw. pakiecie ustaw zdrowotnych. 
Tempo ich uchwalania by!o nieporów-
nywalne z#innymi ustawami, a#to za-
wsze odbija si" na jako&ci stanowione-
go prawa – przypomnia! wicemarsza!ek 
Senatu Stanis!aw Karczewski, z#zawo-
du lekarz. Jedynym logicznym rozwi%-
zaniem, jak podkre&li!, by!oby wyd!u$e-
nie do 1 stycznia 2013 r. vacatio legis dla 
ca!ej ustawy lub przynajmniej jej dwóch 
artyku!ów – 48 i#58 oraz ponowne roz-
patrzenie tej ustawy. Dlatego zaapelo-
wa! do pos!ów Platformy Obywatelskiej 
o#b!yskawiczne wniesienie poselskiego 
projektu nowelizacji.

Krzysztof Bukiel, przewodnicz%cy 
Zarz%du Krajowego OZZL, przedsta-

wi! stanowisko zwi%z-
ku, zawarte w#ha&le: 
„My leczymy, a#Oni 
(czyli NFZ) refundu-
j%”. – Wnioskujemy, 
$eby wykre&li' z#ustaw 
i#rozporz%dze) wszyst-
kie przepisy, które 
przewiduj%, $e lekarz 
wery(kuje, czy pacjent 
ma uprawnienia do le-
ków refundowanych 
oraz wskazuje stopie) 
refundacji. Drugi nasz 
postulat dotyczy na-
tychmiastowego wy-
kre&lenia tzw. krótkiej 
&cie$ki karania leka-
rza czy &wiadczenio-
dawcy za wystawienie 
niew!a&ciwej, w#opinii 
NFZ, recepty, czyli wy-
kre&lenia art. 48 ustawy 
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Zawies zenie 
broni

W nadzwyczajnym posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej  
2 grudnia uczestniczyli pos!owie, senatorowie, przedstawi-
ciele ró"nych organizacji lekarskich, resortu zdrowia,  
NFZ i Rzecznika Praw Obywatelskich. Zabrak!o tylko mini-
stra Bartosza Ar!ukowicza, który by! tego dnia w Brukseli.
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refundacyjnej – poinformowa! Krzysz-
tof Bukiel. I#zapowiedzia!, $e je&li nic 
si" w#tej kwestii nie zmieni, od 1 stycz-
nia 2012 r. lekarze nie b"d% wypisy-
wa' recept refundowanych. B"d% wy-
stawia' recepty, na których postawi% 
stempel z#napisem „Refundacja leku 
do decyzji NFZ”.

W#imieniu 10-tysi"cznej rzeszy le-
karzy z#forum internetowego Kon-
sylium24.pl wyst%pi!a m.in. Agata 
Wojdalska-*ledzi)ska. – Do!o$enie 
lekarzowi kolejnych biurokratycznych 
czynno&ci tak naprawd" okrada cho-
rego. Nie godzimy si" na to, aby&my 
w#czasie, kiedy powinni&my si" pochy-
li' nad chorym, musieli dobiera' kody 
uprawnie), my&le' o#tym, ile kosztuj% 
leki, czy wery(kowa' ubezpieczenie. 
Nie godzimy si" na pozorowane po-
prawki i#korekty, bo t" ran" nale$y le-
czy' chirurgicznie, a#nie przykrywa' 
opatrunkiem – grzmia!a.
Minister by! w"Brukseli

Nastroje lekarzy próbowa! uspo-
koi' Artur Fa!ek, dyrektor Departa-
mentu Polityki Lekowej i#Farmacji 
MZ, zast"puj%cy na nadzwyczajnym 
posiedzeniu NRL ministra Bartosza 
Ar!ukowicza (2 grudnia prowadzi! 
spotkanie ministrów zdrowia pa)stw 
cz!onkowskich UE w#Brukseli). Dy-
rektor Fa!ek przypomnia!, $e g!ów-
nym celem ustawy refundacyjnej jest 
okre&lenie prawid!owych relacji mi"-
dzy wszystkimi stronami, które uczest-
nicz% w#rynku leków refundowanych. 
Dotyczy wi"c przede wszystkim prze-
mys!u farmaceutycznego, sposobu 
aplikowania o#refundacj" ze &rodków 
publicznych, realizacji recept oraz roz-
licze) mi"dzy aptekami a#NFZ. Od-
nosz%c si" do kwestii odpowiedzial-
no&ci lekarzy za wystawianie recept, 

dyr. Fa!ek stwierdzi!, $e lekarz, wy-
pisuj%c recept" na leki refundowane, 
„uruchamia &rodki publiczne”. – Dla 
NFZ recepta jest dokumentem rozli-
czeniowym. Jest traktowana tak jak 
czek bankowy, bo nie ma innego do-
kumentu, który móg!by tak% funkcj" 
pe!ni'. Dlatego Fundusz przywi%zu-
je tak% wag" do jako&ci recept – pod-
sumowa!.

Dyskusj" przerwa! Jerzy Jakubi-
szyn, przewodnicz%cy Konwentu Pre-
zesów Okr"gowych Rad Lekarskich, 
który zaproponowa! przeprowadzenie 
g!osowania nad projektami: uchwa!y 
w#sprawie post"powania lekarzy po 
wej&ciu w#$ycie ustawy refundacyj-
nej, apelu do Rzecznika Praw Oby-
watelskich o#z!o$enie wniosku do Try-
buna!u Konstytucyjnego w#sprawie 
zbadania zgodno&ci ustawy refunda-
cyjnej z#Konstytucj% RP oraz stano-
wiska w#sprawie zalece) dotycz%cych 
zawierania po 1 stycznia 2012 r. umów 
o#udzielanie &wiadcze) opieki zdro-
wotnej. Wszystkie dokumenty zosta-
!y przez NRL przyj"te (ich tre&' na 
www.nil.org.pl).
Za zamkni#tymi drzwiami

16 grudnia dosz!o do kolejnego po-
siedzenia NRL, tym razem z#udzia-
!em ministra Bartosza Ar!ukowicza. 
Rozmowy z#ministrem odbywa!y si" 

przy drzwiach zamkni"tych. Za nimi 
k!"bi!y si" t!umy dziennikarzy czeka-
j%cych na rozstrzygni"cia w#sprawie 
protestu lekarzy.

Minister przedstawi! wzory dwóch 
komunikatów, które – jak podkre&li! – 
zamierza! wyda' wspólnie z#prezesem 
NFZ. Pierwszy dotyczy! interpretacji 
wyra$enia „udokumentowane wzgl"-
dy medyczne”, zawartego w#ustawie 
o#refundacji. Wed!ug samorz%du po-
s!ugiwanie si" nieprecyzyjnymi termi-
nami, takimi jak „recepta nieudoku-
mentowana wzgl"dami medycznymi”, 
pozostawia dowolno&' interpretacji 
NFZ, w#szczególno&ci niczym nieuza-
sadnionych wymaga) w#zakresie do-
kumentowania rozpoznania choroby 
przewlek!ej przez drugiego lekarza. 
Minister podkre&li!, $e „udokumento-
wane wzgl"dy medyczne” b"d% zinter-
pretowane w#komunikacie jako wpi-
sanie rozpoznania choroby w#j"zyku 
polskim do dokumentacji medycznej 
prowadzonej zgodnie z#rozporz%dze-
niem MZ w#sprawie rodzajów i#zakre-
su dokumentacji medycznej oraz spo-
sobu jej przetwarzania. – Natomiast 
zakres rozpoznania choroby nale$y 
wy!%cznie do kompetencji lekarza – 
przypomnia!.

Drugi komunikat dotyczy! inter-
pretacji zapisu ustawy refundacyjnej, 
zgodnie z#któr% potwierdzenie obj"-
cia pacjenta ubezpieczeniem zdrowot-
nym ma si" odbywa' poprzez z!o$enie 
przez niego pisemnego o&wiadczenia, 
$e jest zg!oszony do ubezpieczenia. Sa-
morz%d protestowa! przeciwko nak!a-
daniu na lekarzy i#lekarzy dentystów 
obowi%zku wery(kacji uprawnie) pa-
cjenta i#domaga! si" nowelizacji usta-
wy refundacyjnej. Minister Ar!uko-
wicz przekonywa! jednak, $e na razie 
nie jest to konieczne.

Jakich argumentów u!y" minister zdrowia
Podstaw! do podj"cia decy-
zji NRL by#y propozycje roz-
wi!za$, które 16 grudnia z#o-
%y# Radzie minister zdrowia 
Bartosz Ar#ukowicz, czyli:

 wydania przez ministra zdro-
wia i prezesa NFZ wspólnego 
komunikatu wyja!niaj"cego za-

warte w ustawie refundacyjnej 
sformu#owanie „udokumentowa-
ne wzgl$dy medyczne”;

 wydania przez ministra zdro-
wia i prezesa NFZ wspólnego 
komunikatu dotycz"cego mo%-
liwo!ci potwierdzenia przez pa-
cjenta faktu obj$cia ubezpie-

czeniem zdrowotnym poprzez 
z#o%enie pisemnego o!wiadcze-
nia o zg#oszeniu do ubezpiecze-
nia zdrowotnego; 

 wydania rozporz"dzenia w spra-
wie recept, w którym b$d" zapi-
sy dotycz"ce prowadzenia ograni-
czonej dokumentacji medycznej 

w zwi"zku z wystawianiem recept 
„pro auctore” i „pro familia”.
Minister zapowiedzia# równie% 
wprowadzenie korzystniejszych 
dla lekarzy i przejrzystych roz-
wi"za& w zakresie oznaczania 
na recepcie poziomu refunda-
cji leku.

WARTO WIEDZIE#

Do!o$enie 
lekarzowi kolejnych 
biurokratycznych 
czynno%ci tak naprawd# 
okrada chorego.
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– Komunikaty nie maj% $adnej 
mocy prawnej. Chcia!bym wiedzie', 
czy jest wykre&lenie zapisu ustawowe-
go, czy go nie ma – zdenerwowa! si" 
szef OZZL Krzysztof Bukiel. 

Kolejne propozycje ministra do-
tyczy!y zapisów rozporz%dze), które 
zosta!y ju$ pono' przez niego podpi-
sane, ale nie tra(!y jeszcze do konsul-
tacji spo!ecznych. Jedna z#zapropono-
wanych zmian dotyczy wypisywania 
recept „pro auctore” i#„pro familia” – 
lekarz wystawiaj%cy je nie b"dzie zo-
bowi%zany do prowadzenia pe!nej do-
kumentacji medycznej (to rozwi%zanie 
zaproponowa!a NRL). Kolejna zmia-
na wprowadza korzystniejsze dla le-
karza zasady taksacji. Minister zazna-
czy!, $e w#przypadku niewypisania lub 
wypisania niew!a&ciwej taksacji spraw-
dzi j% aptekarz i#recepta zostanie zre-
alizowana. Doda!, $e rozporz%dzenie 
o#receptach w#takim kszta!cie zosta!o 
podpisane w#przeddzie) jego wizyty 
w#NIL, samorz%d nie mia! wi"c szans, 

by zapozna' si" z#nowymi zapisami. 
Z#pewno&ci% zna! je prezes NFZ Ja-
cek Paszkiewicz, który na konferencji 
prasowej wyra+nie zaznaczy!, $e „pie-
cz%tka niczego nie zmienia”.

– Jestem przygotowany na ka$d% 
ewentualno&' – stwierdzi! Bartosz Ar-
!ukowicz tu$ przed g!osowaniem NRL 
nad zawieszeniem uchwa!y z#2 grud-
nia. Za tak% decyzj% opowiedzia!o si" 
21 cz!onków Rady, 19 by!o przeciw, 
a#10 wstrzyma!o si" od g!osu.

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz 
nie daje jednak za wygran%. „Je$eli 
nasze postulaty nie b"d% uwzgl"dnia-
ne, protest powróci ze zdwojon% si!%, 
a#politycy utrac% resztki zaufania” – 
napisa! w#li&cie do lekarzy po posie-
dzeniu Rady.

NRL obdarzy!a ministra zaufa-
niem, jednak ostateczne decyzje po-
dejmie Krajowy Zjazd Lekarzy. ⦿
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Dla NFZ recepta 
jest dokumentem 
rozliczeniowym. Jest 
traktowana tak jak czek 
bankowy.



MARIOLA MARKLOWSKA-DZIER!AK

Kontrakty 2012: 
Szale!czy wy"cig z czasem

J 
ednak to nie Narodowy 
Fundusz Zdrowia by! tym 
razem winny zamieszania 
z"kontraktami, ale Mini-

sterstwo Zdrowia, które zbyt pó#no 
znowelizowa!o rozporz$dzenia ko-
szykowe, opó#niaj$c tym samym 
przeprowadzenie niezb%dnych kon-
kursów ofert na &wiadczenie us!ug 
zdrowotnych w"2012 r.

Kiedy zamykali&my ten numer 
„GL”, konkursy nie by!y jeszcze roz-
strzygni%te. Na og!oszenie ich wyni-
ków i"podpisanie umów, przynajmniej 
w"g!ównych zakresach, wi%kszo&' od-
dzia!ów wojewódzkich NFZ da!a sobie 
i"&wiadczeniodawcom czas do ko(ca 
grudnia. W"pojedynczych oddzia!ach, 
np. mazowieckim i"!ódzkim, szpita-
lom zaproponowano przed!u)enie 
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ko(cz$cych si% 31 grudnia 2011 r. 
umów z"zakresu hospitalizacji do 
ko(ca stycznia 2012. Umowy mia-
!y by' podpisywane dopiero po No-
wym Roku.

W"regionach, gdzie Fundusz zawar! 
z"placówkami medycznymi umowy 
wieloletnie, które nadal obowi$zuj$, 
wystarczy!o ustali' poziom *nanso-
wania &wiadcze( na 2012 r., podpisu-
j$c stosowne aneksy. I"przeprowadzi' 
tylko konkursy uzupe!niaj$ce. Tak$ 
strategi% zastosowano m.in. na Opolsz-
czy#nie, Pomorzu, Lubelszczy#nie, 
w"województwach zachodniopomor-
skim i"&wi%tokrzyskim.

– W"tym roku przeprowadzamy 
konkursy jedynie w"czterech zakre-
sach: stomatologii, psychiatrii, rehabi-
litacji i"programach pro*laktycznych. 

Aby z!ej tradycji sta!o si% zado&', rozstrzyganie 
konkursów ofert i"podpisywanie umów znów 

odbywa!o si% w"gor$cym okresie przed&wi$tecznym, 
w"atmosferze po&piechu i"napi%'.
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Szpitale i"ambulatoryjna opieka spe-
cjalistyczna podpisa!y warunki fi-
nansowania na 2012 r. – informowa!  
na pocz$tku grudnia +wi%tokrzyski 
Oddzia! Wojewódzki NFZ.

Na Pomorzu og!oszono kilka-
na&cie post%powa( konkursowych, 
o"„marginalnym”, w"ocenie Fundu-
szu, znaczeniu. – Dotycz$ wy!$cznie 
uzupe!nie(, konkursów o"lokalnym 
charakterze, które np. zmuszeni by-
li&my wcze&niej odwo!a' ze wzgl%du 
na brak ofert. Takie konkursy prze-
prowadzili&my w"zakresie &wiadcze( 
piel%gnacyjno-opieku(czych, odr%b-
nie kontraktowanych oraz w"psychia-
trii – relacjonowa!o biuro prasowe 
pomorskiego oddzia!u NFZ.

W"du)ych oddzia!ach urz%dnicy 
jak zawsze mieli pe!ne r%ce roboty. 
Na przyk!ad na +l$sku na og!oszony 
dwukrotnie (7 i"23 listopada) konkurs 
o"udzielanie &wiadcze( opieki zdro-
wotnej w"rodzaju leczenie szpitalne 
wp!yn%!o w"sumie ponad 800 ofert. 
88 ofert zosta!o z!o)onych na lecze-
nie szpitalne – chemioterapi%, a"206 
na leczenie szpitalne – terapeutycz-
ne programy zdrowotne. Rozstrzy-
gni%cie wszystkich konkursów zapla-
nowano tu) przed &wi%tami Bo)ego 
Narodzenia, a"umowy mia!y by' pod-
pisane „niezw!ocznie”.
POZ: bez niespodzianek

Lekarze rodzinni nie maj$ chyba 
powodów do narzekania. W"zgod-
nej opinii organizacji reprezentu-
j$cych ich interesy, tym razem kon-
traktowanie przebiega!o sprawnie. 
– Wszystko wskazuje na to, )e po raz 
pierwszy od wielu lat b%dziemy mogli 
zakontraktowa' &wiadczenia na czas. 
Do tej pory udawa!o si% to dopiero 
w"styczniu, lutym, a"nawet marcu – 
powiedzia!a „GL” Bo)ena Janicka, 
prezes Porozumienia Pracodawców 
Ochrony Zdrowia.

W"planie *nansowym na 2012 r. 
NFZ zarezerwowa! dla POZ 7 mld 
550 mln 865 tys. z!. Lekarze liczyli co 
prawda na podniesienie stawki kapi-
tacyjnej, która od trzech lat pozostaje 
na niezmienionym poziomie, jednak 
zdaj$ sobie spraw% z"kryzysu i"ciesz$ 
si% z"tego, co uda!o im si% wynegocjo-
wa' do tej pory. A"warto przypomnie', 
)e ju) we wrze&niu 2011 r. NFZ pod-
wy)szy! wspó!czynniki wiekowe dla 

dzieci w"wieku 0-6 lat (z"1,6 do 2,0 
stawki bazowej u"lekarza i"z"1,3 do 
2,0 u"piel%gniarki) oraz u"osób powy-
)ej 65. roku )ycia (z"1,8 do 2,0 staw-
ki bazowej u"lekarza). Ta zmiana b%-
dzie obowi$zywa' równie) w"tym 
roku. Ponadto w"okresie wzmo)o-
nej zachorowalno&ci na ostre infek-
cje górnych dróg oddechowych, czyli 
od stycznia do marca oraz od wrze-
&nia do listopada, lekarze POZ b%d$ 
mogli zarobi' wi%cej. Stawka kapi-
tacyjna za ka)dego pacjenta wzro-
&nie wtedy o"10 proc. (ok. 80 groszy), 
ale pod warunkiem, )e liczba cho-
rych z"ostrymi infekcjami przekro-
czy 30 proc. wszystkich przyj%tych 
pacjentów. Nie wszyscy lekarze s$ 
z"tego zadowoleni.

– Naszym zdaniem nie jest to roz-
wi$zanie, które w"odpowiedni sposób 
zapewni *nansowanie tych &wiadcze(, 
poniewa) mo)e si% okaza', )e ustalony 
na 30 proc. odsetek pacjentów zg!asza-
j$cych si% z"infekcjami górnych dróg 
oddechowych jest zbyt wysoki. Mo)e 
by' jab!uszkiem, które wisi bardzo wy-
soko na drzewie – ocenia Jacek Kra-
jewski, prezes Federacji Zwi$zków 
Pracodawców Ochrony Zdrowia „Po-
rozumienie Zielonogórskie”.
„Nie” dla „chirurgii jedne-
go dnia”…

Nie od dzi& wiadomo, )e nie zmie-
nia si% regu! w"trakcie gry. Tym-
czasem NFZ je zmieni!, pozbawia-
j$c kliniki jednego dnia mo)liwo&ci 
wykonywania zabiegów niewyma-
gaj$cych d!u)szej hospitalizacji (np. 
usuwanie za'my, przepukliny, czy 
)ylaków). Zrobi! to, opieraj$c si% na 
znowelizowanym rozporz$dzeniu 

Na og!oszenie wyników 
konkursów ofert 
i"podpisanie umów 
wi#kszo$% oddzia!ów 
wojewódzkich 
NFZ da!a sobie 
i"$wiadczeniodawcom  
czas do ko&ca grudnia.
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m.in. wymóg posiadania sali wy-
budze(, samodzielnego bloku ope-
racyjnego i"stanowiska do znieczu-
lenia ogólnego. Szanse na to, )e do 
1 stycznia 2012 r., kiedy te przepisy 
mia!y zacz$' obowi$zywa', oddzia!y 

tzw. chirurgii jednego dnia mog!yby 
si% dostosowa' do nowych wymaga(,  
by!y w grudniu bliskie zeru. Wymaga 
to bowiem nie tylko sporych nak!a-
dów *nansowych, ale przede wszyst-
kim czasu.

Ponadto prezes NFZ Jacek Pasz-
kiewicz nie wyda! na czas zarz$dzenia 
(w"chwili zamykania tego numeru jesz-
cze go nie by!o), na podstawie którego 
dyrektorzy oddzia!ów wojewódzkich 
Funduszu mogliby og!osi' konkur-
sy dla placówek wykonuj$cych jedno-
dniowe zabiegi. 

– W"czterech województwach 
prezes NFZ og!osi! konkursy na 

Lekarze rodzinni nie 
powinni mie% powodów 
do narzekania. 
W"opinii organizacji 
reprezentuj'cych ich 
interesy, tym razem 
kontraktowanie 
przebiega!o sprawnie.

Nie tylko okruszki z pa!skiego sto"u
Marek Wójcik, zast!pca  
sekretarza generalnego Zwi"z-
ku Powiatów Polskich:

Wci!" zastanawiam si#, dlacze-
go podpisywanie umów odbywa 
si# w gor!cym okresie przed$wi!-
tecznym, a nie wcze$niej. Mo"-
na by oszcz#dzi% niepotrzebnych 
nerwów i organizacyjnego szale&-
stwa zarówno $wiadczeniodaw-
com, jak i urz#dnikom NFZ. Czy jest 
to zamierzona strategia, czy skutek 
z'ej organizacji pracy w Funduszu? 
Raczej to drugie, a przyczyniaj! 
si# do tego m.in. s'awetne zarz!-
dzenia prezesa NFZ dotycz!ce za-
sad kontraktowania. (wiadcze-
niodawcy i dyrektorzy oddzia'ów 

wojewódzkich Funduszu pozna-
j! je w ostatniej chwili i rozpoczy-
na si# szale&czy wy$cig z czasem. 
W praktyce oznacza to, "e setki 
urz#dników próbuj! na bazie tych 
zarz!dze& kleci% aneksy do umów 

lub przeprowadza% konkursy. Ner-
wow! atmosfer# wprowadza te" 
podpisywanie kontraktów co trzy 
lata. Wielu mened"erów, nie b#d!c 
pewnymi swojej sytuacji, dzia'a za-
chowawczo i nie podejmuje dzia-
'a& rozwojowych. Mo"e wi#c nale-
"a'oby zawiera% kontrakty co pi#% 
lat, tak jak w ratownictwie medycz-
nym? Z jednej strony ustabilizowa-
'oby to system, z drugiej zach#ca-
'o np. do rozbudowy infrastruktury. 
Dyrektorzy oddzia'ów wojewódz-
kich NFZ s! „panami "ycia i $mier-
ci”, otwieraj! drzwi do publicznych 
pieni#dzy, decyduj!, kto dost!pi 
przywileju kontraktowania, przes!-
dzaj!, czy nowi $wiadczeniodaw-
cy wejd! do systemu. S! te" zakusy, 

aby ogranicza% liczb# $wiadczenio-
dawców. Wida% to na przyk'adzie 
kontraktowania ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej. Limit okre-
$la, "e kontrakt mo"e dosta% ten, 
kto w tygodniu zabezpiecza mini-
mum 12 godzin $wiadcze& (trzy ra-
zy w tygodniu po cztery godziny, 
w tym raz po po'udniu).  
By'y rozmowy, aby ten limit pod-
nie$%, automatycznie zmniejsza-
j!c liczb# $wiadczeniodawców, 
którzy mogliby zawrze% kontrakt 
z Funduszem. Konsolidowanie kon-
traktów, podpisywanie ich z sil-
nymi $wiadczeniodawcami, mu-
si mie% rozs!dne granice, by nie 
pogorszy% dost#pno$ci us'ug. Pa-
trz!c z perspektywy powiatów, 
mam nadziej#, "e uda si# zagwa-
rantowa% szpitalom powiatowym 
wy"sze dochody, ni" wynikaj!ce 

KOMENTARZ

ministra zdrowia w"sprawie &wiadcze( 
gwarantowanych z"zakresu leczenia 
szpitalnego z"3 listopada 2011 r. (opu-
blikowanym 15 listopada), które pod-
wy)szy!o wymagania wobec placówek 
jednego dnia. Postawi!o przed nimi 
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&wiadczenia w"zakresie szpitalnictwa, 
ograniczaj$c je wy!$cznie do &wiad-
cze( udzielanych w"ramach hospita-
lizacji i"hospitalizacji planowych. Ho-
spitalizacje jednodniowe zosta!y z"nich 
wyci%te. Natomiast w"województwach, 
gdzie obowi$zuj$ wieloletnie kontrak-
ty, umowy na leczenie jednodniowe zo-
sta!y wypowiedziane – poinformowa! 
nas dr Tomasz Roma(czyk z"NZOZ 
H-T Centrum Medyczne w"Tychach, 
cz!onek Naczelnej Rady Lekarskiej.

Nasi rozmówcy nie s$ w"stanie 
zrozumie', dlaczego NFZ rezygnuje  
ze &wiadcze( wykonywanych szyb-
ciej, taniej i"bezpieczniej dla pacjenta 
na rzecz dro)szych, obci$)onych wi%k-
szym ryzykiem komplikacji (np. zaka-
)e( wewn$trzszpitalnych). – Dla wielu 
pacjentów, zw!aszcza ma!ych dzie-
ci i"starszych osób, sama hospitaliza-
cja to ogromny problem. Nie potra*$ 
si% odnale#' na oddziale, czuj$ si% za-
gubieni, prze)ywaj$ potworny stres – 
podkre&lali w"rozmowie z"„GL”.
… i"ma!ych poradni na wsi

Z"naszych informacji wynika rów-
nie), )e na podpisanie umów nie ma-
j$ co liczy' lekarze specjali&ci pracu-
j$cy w"ma!ych o&rodkach zdrowia. 
Okaza!o si% bowiem, )e oferty porad-
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W"czterech 
województwach NFZ 
og!osi! konkursy  
na $wiadczenia 
w"zakresie szpitalnictwa, 
ograniczaj'c je wy!'cznie 
do $wiadcze& udzielanych 
w"ramach hospitalizacji 
i"hospitalizacji 
planowych.
ni czynnych tylko jeden dzie( w"tygo-
dniu przez kilka godzin nie spe!niaj$ 
warunków okre&lonych w"rozporz$-
dzeniu ministra zdrowia w"sprawie 
&wiadcze( gwarantowanych z"zakresu 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
i"nie b%d$ brane pod uwag%. ,eby pod-
pisa' kontrakt, musia!yby by' czynne 
co najmniej trzy razy w"tygodniu al-
bo co najmniej 12 godzin w"tygodniu.

– Wynika z"tego, )e zostan$ „wy-
ci%te” ma!e poradnie, g!ównie na wsi, 
gdzie np. ginekolog jest potrzebny 
raz na tydzie( na 5-6 godzin. Sama 

z podniesienia ceny za punkt 
w lecznictwie zamkni#tym 
do 52 z'. Wprawdzie $red-
ni wzrost nak'adów ze $rod-
ków publicznych na ochro-
n# zdrowia w 2012 r. ma by% 
wy"szy o 7,52 proc., ale zarów-
no w poszczególnych kate-
goriach $wiadcze&, jak i u ró"-
nych $wiadczeniodawców 
mo"e by% bardzo zró"nicowa-
ny. Nie chcia'bym, aby np. dla 
szpitali specjalistycznych skok 
si#ga' kilkunastu procent, a dla 
szpitali powiatowych prowa-
dz!cych podstawowe oddzia-
'y wynosi' 2-3 proc. Oznacza-
'oby to, "e zwi#kszone koszty 
prowadzenia szpitali (wyni-
kaj!ce m.in. z podwy"ek cen 
mediów, planowanej wy"szej 
sk'adki rentowej, czy te" wy"-
szych kosztów ubezpiecze&) 
nie s! rekompensowane 

wy"szymi dochodami. Mi-
mo "e szpitale powiatowe od-
grywaj! istotn! rol# w sys-
temie ochrony zdrowia, nie 
przek'ada si# to, niestety, na 
ich finansowanie. W lecznic-
twie zamkni#tym faworyzuje 
si# $wiadczenia wysokospe-
cjalistyczne, które s! dome-
n! szpitali wojewódzkich i kli-
nicznych, a ja chcia'bym, aby 
poradnie specjalistyczne 
funkcjonuj!ce przy szpitalach 
powiatowych mia'y szans# 
si# utrzyma%. To s! wpraw-
dzie osobne kontrakty – je-
den na lecznictwo zamkni#-
te, drugi na ambulatoryjn! 
opiek# specjalistyczn!, ale 
si# ze sob! zaz#biaj! (szcze-
gólnie w kontek$cie efek-
tywnego wykorzystania per-
sonelu lekarskiego). Nale"y 
preferowa% kompleksowo$% 

$wiadczonych us'ug , np. je-
$li pacjent trafia do oddzia'u 
szpitala powiatowego, to po 
jego opuszczeniu powinien 
by% dalej prowadzony przez 
poradni# przyszpitaln!. Re-
asumuj!c, niech kontraktowa-
nie $wiadcze& omijaj! rewo-
lucje, a system b#dzie coraz 
bardziej stabilny. Wtedy mo"-
na mie% nadziej#, "e zwi#k-
szone nak'ady sprzyja% b#d! 
poprawie dost#pno$ci $wiad-
cze& i ich jako$ci. Rozdyspo-
nowanie tych $rodków winno 
wynika% z priorytetów d'u-
gookresowej strategii dzia-
'ania opracowanej przez re-
sort zdrowia. Chcieliby$my, 
aby zdefiniowano w niej jed-
noznacznie rol# szpitali po-
wiatowych, które nie mog! 
dostawa% tylko „okruszków 
z pa&skiego sto'u”.
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Zasady s# dla wszystkich jednakowe

Renata Ja#d#-Zaleska, prezes 
Ogólnopolskiego Stowarzy-
szenia Niepublicznych Szpitali 
Samorz"dowych:

Kiedy w lipcu 2011 r. wesz'a 
w "ycie ustawa o dzia'alno-
$ci leczniczej, zrównuj!ca sta-
tus prawny wszystkich podmio-
tów leczniczych, wydawa'o si#, 
"e przy kontraktowaniu us'ug 

b#d! one traktowane przez 
NFZ w sposób jednolity. W mo-
jej ocenie, niestety, tak nie jest. 
T'umacz# to tym, "e zawsze 
przy wprowadzaniu zmian po-
trzebny jest czas, aby to, co no-
we okrzep'o i znalaz'o odbicie 
w rzeczywisto$ci. Nowe pod-
mioty lecznicze musz! do'o"y% 
o wiele wi#cej stara&, aby wej$% 
na rynek us'ug medycznych, 
co na pewno wi!"e si# z du"y-
mi nak'adami inwestycyjnymi. 
Szpitale, które funkcjonuj! jako 
spó'ki kapita'owe, mog! zaci!-
ga% kredyty na inwestycje bez 
por#czenia samorz!du teryto-
rialnego, a do niedawna, przed 
zmian! ustawy o finansach pu-
blicznych, takie zabezpieczenie 
by'o wymagane. Jednak obec-
nie, przy zdecydowanym za-
ostrzeniu rygorów przepisów 
tej ustawy, jednostki samorz!du 
terytorialnego nie b#d! mog'y 

por#cza% kredytów, poniewa" 
wielko$% por#czenia traktowa-
na jest jako zobowi!zanie sa-
morz!du. W rzeczywisto$ci 
wi#c pomoc dla podlegaj!cych 
im szpitali b#dzie utrudniona. 
W konsekwencji szpitale samo-
rz!dowe b#d! zmuszone same 
sobie radzi% z inwestowaniem 
w nowe technologie medycz-
ne czy infrastruktur#. Bior!c pod 
uwag# rosn!ce w szybkim tem-
pie koszty funkcjonowania szpi-
tali, pojawi! si# du"e problemy 
finansowe. Szpitale samorz!do-
we, podobnie jak inne szpitale, 
s! zad'u"one, maj! nadwykona-
nia, bo lecz! pacjentów w sys-
temie ca'odobowym i nie da si# 
tak zaplanowa% przyj#%, aby wy-
celowa% z nimi w limity okre$lo-
ne kontraktem. Staramy si# $ci$le 
i na bie"!co monitorowa% kosz-
ty i nadwykonania naszych szpi-
tali samorz!dowych. Ich wyniki 

finansowe s! ró"ne i zale"!  
od wielu czynników. W tym 
kontek$cie mo"na zada% pyta-
nie, czy niepubliczne oznacza 
to samo, co skomercjalizowa-
ne i jak to si# przek'ada na kon-
trakty z NFZ? Otó" niepublicz-
ne samorz!dowe ze 100-proc. 
udzia'em jednostek samorz!-
du terytorialnego oznacza, "e 
jest to spó'ka samorz!dowa pu-
bliczna, realizuj!ca zadania sa-
morz!du w zakresie ochro-
ny zdrowia i "ycia ludzkiego. 
W moim województwie przy 
kontraktowaniu na 2012 r. nie 
by'o dyskryminacji. Negocjowa-
nie kontraktu zale"a'o wy'!cz-
nie od jego wykonania w roku 
ubieg'ym, czy np. w I pó'roczu 
2011 r., umiej#tno$ci negocjato-
rów, spe'nienia warunków okre-
$lonych i zapisanych w zarz!-
dzeniach prezesa NFZ. Wzrost 
warto$ci punktu o 1 z' w szpi-
talnictwie obowi!zuje w ca-
'ym kraju, zasady s! wi#c dla 
wszystkich jednakowe. 

KOMENTARZ

mam tak$ poradni% przy POZ i"wielu 
kolegów potwierdzi!o, )e tak)e w"ich 
okolicy, na wsi, takie poradnie spe!niaj$ 
swoj$ rol%. Dojazd do najbli)szego mia-
sta, a"tym samym poradni, to czasem 
30 km. W"momencie, kiedy premier 
zapowiada odebranie „becikowego”, 
opieka nad ci%)arn$ dramatycznie si% 
pogorszy. W"takie poradnie zaanga)o-
wano czasem du)e pieni$dze samorz$-
dów i"teraz b%d$ puste?” – zastanawia 
si% Iwona Jakób, pediatra z"Wielko-
polski.
Wyd!u(' si# kolejki

Wed!ug Pracodawców RP od 
1 stycznia pacjenci b%d$ mieli ogra-
niczony dost%p do leczenia za'my. 
W"grudniu alarmowali media, )e „tyl-
ko na +l$sku blisko 80 proc. szpitali, 
zarówno publicznych, jak i"niepublicz-
nych, utraci prawo do wykonywania 
tego typu &wiadcze(”. Taka sytuacja 
jest – zdaniem wiceprezydenta Praco-
dawców RP Andrzeja M$drali – spo-
wodowana zapisem, jaki znalaz! si% 

w"rozporz$dzeniu ministra zdrowia 
z"15 wrze&nia 2011 r. w"sprawie &wiad-
cze( gwarantowanych z"zakresu 
lecznictwa szpitalnego, wed!ug któ-
rego w"sk!ad personelu uprawnionego 
do wykonywania tych &wiadcze( po-
winna wchodzi' piel%gniarka specja-
listka z"zakresu piel%gniarstwa opera-
cyjnego (do tej pory wystarczy!a asysta 
instrumentariuszki). Tymczasem spe!-
nienie tego warunku jest w"praktyce 
niewykonalne, poniewa) piel%gniarek 
operacyjnych jest po prostu za ma!o. 
Nie maj$ ich ani szpitale publiczne, 

ani niepubliczne. Ale Ministerstwo 
Zdrowia nie wzi%!o tego pod uwag%, 
wprowadzaj$c nowy wymóg.

– Co ciekawe, pojawia si% on w"oku-
listyce, gdzie faktyczny udzia! piel%-
gniarki w"przebiegu ca!ego zabiegu jest 
niewielki. Takiego wymogu nie stawia 
si% np. w"kardiochirurgii, chirurgii na-
czyniowej, torakochirurgii, chirurgii 
ogólnej i"onkologicznej, gdzie piel%-
gniarka w"znacznie wi%kszym zakresie 
wspomaga prac% zespo!u lekarskiego – 
podkre&la Krzysztof Macha, wicepre-
zes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Szpitali Prywatnych.

Pracodawcy RP od pocz$tku zwra-
cali uwag% na ten problem i"jego mo)-
liwe konsekwencje. – Rozmawiali&my 
na ten temat z"Ministerstwem Zdro-
wia i"byli&my wielokrotnie zapewnia-
ni, )e wymóg posiadania piel%gniarki 
operacyjnej b%dzie mo)liwie szero-
ko interpretowany – mówi wicepre-
zes Andrzej M$drala. Do&wiadczenia 
z"kontraktowania na +l$sku dowio-
d!y jednak, )e NFZ „czyta ten wymóg 

Piel#gniarek operacyjnych 
jest za ma!o. Nie maj' ich 
ani szpitale publiczne,  
ani niepubliczne. 
Ministerstwo Zdrowia  
nie wzi#!o tego pod uwag#.
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literalnie” i"odrzuca oferty placówek, 
które go nie spe!niaj$. Jedn$ z"nich jest 
Szpital Kliniczny nr 5 +l$skiego Uni-
wersytetu Medycznego w"Katowicach, 
w"którym wykonuje si% najwi%cej ope-
racji leczenia za'my w"Polsce – po-
nad 5 tys. rocznie. Jak poinformowa!a 
„Gazeta Wyborcza”, w"województwie 
&l$skim jest zarejestrowanych tylko 
15 piel%gniarek operacyjnych (w"ca!ym 
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Bardzo istotna b$dzie wspó"praca 
mi$dzy szpitalami
Prof. Jaros$aw J. Fedorowski, prezes  
Polskiej Federacji Szpitali, gubernator  
Europejskiej Federacji Szpitali i Ochrony 
Zdrowia HOPE w Brukseli:

Sytuacja polskich szpitali b#dzie w 2012 r. 
znacznie trudniejsza. W zwi!zku z wysokim 
kursem euro, powi#kszy si# dysproporcja po-
mi#dzy bud"etami szpitali w naszym kra-
ju a bud"etami szpitali w innych krajach Unii 
Europejskiej. Ta dysproporcja da'a si# zauwa-
"y% i odczu% ju" w chwili, kiedy kurs euro osi!-
gn!' cen# 4 z', mo"na powiedzie%, "e dla na-
szych szpitali by'a ona 
kilkakrotna, np. w porówna-
niu z Niemcami czy Wielk! 
Brytani! nawet o$miokrot-
na. Wzrosn! tak"e koszty 
zakupów, a brak jest wido-
ków na istotne zwi#ksze-
nie finansowania us'ug 
szpitalnych przez NFZ oraz 
z innych )róde', których 
udzia' w sektorze ochro-
ny zdrowia jest marginal-
ny. Nie zanosi si# nawet 
na dyskusj# o wspó'p'ace-
niu. Rosn! natomiast wy-
magania wobec szpitali, które w wielu ob-
szarach s! o wiele bardziej rygorystyczne ni" 
w krajach, gdzie szpitalne bud"ety s! wielo-
krotnie wy"sze. W zwi!zku ze wzrostem cen, 
a tym samym kosztów utrzymania, w 2012 r. 
b#d! ros'y oczekiwania p'acowe pracowni-
ków szpitali. Ich dyrektorom b#dzie trudno 
optymalizowa% prac# personelu medyczne-
go, obawiam si#, "e w takiej sytuacji spotka-
j! si# tak"e z oporem $rodowiska przed wpro-
wadzeniem nowoczesnej organizacji pracy 

szpitala, polegaj!cej na tworzeniu wielopro-
filowych obszarów medycznych oraz moni-
torowaniu czasu pracy lub pracy zmianowej. 
Bardzo istotna dla szpitali b#dzie wi#c wspó'-
praca z innymi szpitalami – niezale"nie od ich 
modelu, statusu, stopnia zamo"no$ci – w ra-
mach Polskiej Federacji Szpitali. Jest to nowa, 
ogólnopolska organizacja posiadaj!ca pe'ne 
cz'onkostwo w Europejskiej Federacji Szpita-
li i Ochrony Zdrowia HOPE z siedzib! w Bruk-
seli, skupiaj!cej federacje szpitali poszczegól-
nych krajów cz'onkowskich Unii Europejskiej. 
Warte zaznaczenia s! wspólne przedsi#wzi#-

cia, takie jak grupy zaku-
powe, obni"enie kosztów 
ubezpiecze&, czy wspólne 
pozyskiwanie finansowa-
nia i restrukturyzacji zad'u-
"enia. Wspólne dzia'ania 
sektora szpitalnego w Pol-
sce i za granic! pozwol! na 
skuteczn! obron# szpita-
li przed kryzysem. Zale"y 
nam na tym, aby Polska Fe-
deracja Szpitali, przy wspar-
ciu Europejskiej Federacji, 
mog'a aktywnie wp'y-
wa% na rozwi!zywanie 

wielu problemów dotykaj!cych nasze szpi-
tale, takich jak np. nadwykonania, wymaga-
nia wobec szpitali, czas pracy personelu, czy 
te" roszczenia i odszkodowawczo$%. Dot!d 
w Polsce istnia'y tylko stowarzyszenia szpitali, 
pogrupowane wed'ug struktury organizacyj-
nej lub w'asno$ciowej. Mia'y one ograniczo-
ny wp'yw na system opieki zdrowotnej w na-
szym kraju. Zjednoczenie si# w Federacji daje 
mo"liwo$% stworzenia licz!cej si# organizacji 
na rynku ochrony zdrowia.

KOMENTARZ

kraju jest ich 865). Katowickiemu szpi-
talowi, najwi%kszemu o&rodkowi lecze-
nia za'my, uda!o si% zatrudni' tylko 
jedn$ piel%gniark% z tak$ specjalizacj$, 
na dodatek na niepe!ny etat.

Wprowadzaj$c nowy wymóg do-
tycz$cy leczenia za'my, Ministerstwo 
Zdrowia nie zapyta!o o"zdanie nawet 
krajowego konsultanta w"dziedzinie 
okulistyki, prof. Jerzego Sza-ika.  ⦿



16  
 N R  1  ( 2 5 3 )  S T Y C Z E !  2 0 1 2  

T e m a t  m i e s i ! c a

W 2012 r. i w latach nast%pnych o kontrakty z NFZ 
b%d$ mogli ubiega' si% wszyscy lekarze specjali&ci, 

niezale)nie od tego, czy posiadaj$ I,  
czy II stopie( specjalizacji.

MARTA JAKUBIAK

P 
o"opublikowaniu rozporz$-
dzenia z"27 maja 2011 r. 
w"sprawie &wiadcze( gwa-
rantowanych z"zakresu 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
pojawi!o si% wiele g!osów sprzeciwu 
w"&rodowisku lekarzy. – Pos!uchali&my 
ich uwag – poinformowano „GL”  

w" biurze prasowym Ministerstwa 
Zdrowia.

O"kontrowersjach wokó! tego 
rozporz$dzenia napisali&my w"pa#-
dziernikowym wydaniu „Gazety 
Lekarskiej”, w"artykule „Specjali-
sta i"pó!specjalista”. Jak wida', opi-
nia lekarzy i"zg!aszane przez nich 

wnioski tym razem zosta!y zauwa-
)one przez ministerstwo, bo posta-
nowi!o ono zmieni' ustawowe zapisy 
zgodnie z"oczekiwaniami &rodowi-
ska. 3 listopada 2011 r. wesz!o w")y-
cie rozporz$dzenie ministra zdro-
wia z"28 pa#dziernika 2011 r. (Dz.U. 
Nr 235, poz. 1394), zmieniaj$ce rozpo-
rz$dzenie w"sprawie &wiadcze( gwa-
rantowanych z"zakresu ambulatoryj-
nej opieki specjalistycznej.
Mog' udziela% porad

Wprowadzone zmiany maj$ na ce-
lu umo)liwienie lekarzom z"I"stopniem 
specjalizacji oraz w"trakcie specjaliza-
cji udzielania &wiadcze( w"poradniach 
specjalistycznych zgodnie z"wcze&niej 
obowi$zuj$cymi wymaganiami. Do-
datkowo do grona specjalistów mog$-
cych udziela' porad proktologicznych 
dopisano lekarza specjalist% chorób 
wewn%trznych (do tej pory mogli re-
alizowa' to &wiadczenie tylko lekarze 
specjali&ci w"dziedzinie chirurgii, chi-
rurgii ogólnej, gastroenterologii oraz 
chirurgii onkologicznej).

– Wprowadzono równie) zmia-
ny w"poradzie specjalistycznej oto-
rynolaryngologicznej, umo)liwia-
j$c realizacj% &wiadcze( lekarzom ze 
specjalizacj$ I"stopnia w"dziedzinie 
laryngologii, a"w"poradzie otorynola-
ryngologicznej dzieci%cej – lekarzom 
ze specjalizacj$ I"stopnia w"dziedzinie 
laryngologii i"otolaryngologii – mó-
wi Krzysztof Suszek, dyrektor Biu-
ra Prasy i"Promocji w"Ministerstwie 
Zdrowia.
Bronimy interesów lekarzy

Nowelizacja rozporz$dzenia to nie-
w$tpliwie sukces ca!ego &rodowiska 
lekarzy, a"zw!aszcza Naczelnej Ra-
dy Lekarskiej, która interweniowa!a 
w"tej sprawie.

**
Opinia lekarzy 
i"zg!aszane przez nich 
wnioski tym razem 
zosta!y wzi#te  
pod uwag# przez 
Ministerstwo Zdrowia.

Specjalista  
to specjalista
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Wielu z nas oddaje si# 
pod opiek# lekarzy  
z I stopniem specjalizacji, 
którzy cz#sto maj' 
wi#ksze do$wiadczenie  
od lekarzy z II stopniem.

R E K L A M A

– Prowadzimy wiele rozmów 
z"Ministerstwem Zdrowia i"cz%sto 
z"trudem udaje si% osi$ga' zrozu-
mienie i"wypracowywa' konsen-
sus. S$ te) sprawy, które udaje si% 
za!atwia' wr%cz w"biegu. Do tych 
nale)y zaliczy' umo)liwienie leka-
rzom z"I"stopniem specjalizacji kon-
tynuowania pracy w"ramach umowy 
z"NFZ – mówi prezes NRL Maciej 
Hamankiewicz.

Ju) opiniuj$c projekt rozporz$-
dzenia z"27 maja 2011 r., samorz$d 
lekarski alarmowa!, )e brak tytu!u 
specjalisty lub II stopnia specjaliza-
cji utrudni lekarzom wykonywanie 
zawodu. – Kiedy pojawi!o si% roz-
porz$dzenie nieuwzgl%dniaj$ce na-
szego stanowiska, otrzymywa!em 
wiele sygna!ów od kole)anek i"ko-
legów lekarzy z"I"stopniem specja-

lizacji obawiaj$cych si%, )e pacjen-
ci strac$ ich jako swoich opiekunów, 
a"ich wieloletnie do&wiadczenie zo-
stanie zmarnowane – dodaje Maciej 
Hamankiewicz.

Wizja nag!ego zaprzestania pra-
cy przez tych lekarzy oraz nieko(-
cz$cych si% kolejek do specjalisty 
i"wyd!u)onej odleg!o&ci do najbli)-
szej poradni („jedynkowicze” pra-
cuj$ cz%sto daleko od tzw. centrów 
medycznych) sprawi!a, )e prezes Ha-
mankiewicz natychmiast rozpocz$! 
korespondencj% z"ministrem zdro-
wia, rozszerzaj$c argumentacj%, 
która mia!a nak!oni' ministerstwo 
do zmiany zapisów rozporz$dze-
nia w"tym zakresie. W"jego opinii, 
do&wiadczenie zdobyte przez la-
ta przez lekarzy z"I"stopniem spe-
cjalizacji jest bezcenne i"nie wolno  
go zaprzepa&ci'.

– Wielu z"nas oddaje si% pod opie-
k% lekarzy z"I"stopniem specjaliza-
cji. Sam równie) to czyni%. Moimi 

oczami opiekuje si% wspania!a oku-
listka posiadaj$ca I"stopie( specjali-
zacji. Wol% j$ od najm$drzejszego leka-
rza z"II stopniem, ale nieposiadaj$cego 
tak bogatego do&wiadczenia, jakie ma 
ona. Nie znaczy to jednak, )e nie b%-
d% jej namawia! do skorzystania z"oka-
zji do uzyskania certy*katu specjalisty 
okulisty, jak$ daje to rozporz$dzenie,  

bo zgodnie z"prawem europejskim, 
z"formalnego punktu widzenia nie 
jest ona specjalist$. Ten aspekt roz-
porz$dzenia – propozycj%, która 
umo)liwi lekarzom z"I"stopniem spe-
cjalizacji uzyskanie tytu!u specjalisty 
bez odbywania d!ugotrwa!ego szkole-
nia, popierali&my od pocz$tku – pod-
sumowuje Maciej Hamankiewicz. ⦿
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O bse rwac je

Moje dzieci!stwo up"y-
n#"o w czasach gier-
kowskiego dobrobytu. 
Za 30 z" kieszonkowe-
go, bo tyle otrzymywa-
"em pod koniec lat 70. 
jako ucze! szko"y pod-
stawowej, mog"em ku-
pi$ cztery gumy Do-
nald, 25 ga"ek lodów 
%mietankowych, dwie 
czekolady, 30 szkla-
nek wody z saturato-
ra lub 16 oran&ad „Mu-
rzynek”. Oczywi!cie, 
dokonuj"c najrozs"dniej-
szych na miar# nastolet-
niej g$owy wyborów. Na 
szcz#!cie nigdy nie by-
$em $asuchem i potra-
fi$em jeszcze odk$ada%, 
np. na komiks o dziel-
nym kapitanie &biku za 
8 z$ lub model samolo-
tu „'o!”, który kosztowa$ 
12 z$. Wej!% w posiada-
nie wietnamskiej rakiet-
ki do ping-ponga za 160 
z$ albo dwa razy dro(szej, 
skórzanej, szytej r#cznie 
futbolówki mog$em, do-
staj"c prezent na urodzi-
ny albo Gwiazdk#. W po-
dobny sposób sta$em si# 
dumnym w$a!cicielem 
sze!ciostrunowej gita-
ry klasycznej za 650 z$ 
i sk$adaka „Jubilat”, kosz-
tuj"cego niebotyczne 
2600 z$. Ceny pami#tam 
doskonale, bo przez lata 
sta$y w miejscu, a i wpa-
trywanie si# miesi"ca-
mi w wystaw# z obiektem 
marze) robi$o swoje. 
Kiedy jesieni' 1981 r. 
poszed"em do liceum, 
nie byli%my ju& 10. 
pot#g' gospodarcz' 
%wiata, szala"a infla-
cja, a na pó"kach skle-
pów spo&ywczych roz-

pycha"y si# butelki 
z octem. Rozpocz#ty rok 
wcze!niej kryzys zosta$ 
w 1989 r. wyparty przez 
reformy Balcerowicza. 
Sko)czy$o si# odbieranie 
w dziekanacie kartek na 
mi#so, a chodniki zamie-
ni$y si# w pasa(e handlo-
we pe$ne niedost#pnych 
przez lata artyku$ów. 
Mia$em nadziej#, (e kie-
dy zostan# lekarzem, sy-
tuacja ustabilizuje si# 
i b#d# móg$ cieszy% si# 
owocami wymarzonej 
pracy. Ten optymizm 
prys$ bardzo szybko. 
Znikn#$y niedoceniane 
przed transformacj" sty-
pendia fundowane i ta-
lony na „malucha”. Prac# 
wraz z mieszkaniem ofe-
rowano jedynie w wiej-
skich o!rodkach zdrowia 
albo ma$ych miejscowo-
!ciach. Po raz pierwszy 
od niepami#tnych dla 
mojego pokolenia czasów 
zacz#to mówi% o bezrobo-
ciu w!ród lekarzy. W re-
formuj"cej si# Polsce po-
zostawali!my pogr"(on" 
w kryzysie peerelowsk" 
s$u(b" zdrowia. Raz po 
raz organizowano akcje 
protestacyjne, domagaj"c 
si# wzrostu mizernych 
wynagrodze). W odpo-
wiedzi politycy apelowali 

o zachowanie etyki 
i straszyli zwolnienia-
mi. Widoki na popraw# 
pojawi$y si# wraz z zapo-
wiadan" na 1999 r. refor-
m" Buzka. I rzeczywi!cie, 
wiatr powia$ w plecy, ale 
tylko tych, którym uda$o 
si# otworzy% niepublicz-
ny ZOZ lub zamieni% etat 
na kontrakt w ramach re-
alizowanego w wybra-
nych szpitalach pilota-
(u. Zreszt" i im po paru 
t$ustszych latach zajrza$ 
w oczy kryzys. Znów na-
sili$y si# protesty, tym ra-
zem silniejsze i lepiej zor-
ganizowane ni( w latach 
90. W odpowiedzi polity-
cy straszyli kamaszami 
i prokuratorem. Ale bez-
robociem ju( nie, bo lan-
sowany u progu III RP 
mit o nadmiarze lekarzy 
nie wytrzyma$ konfron-
tacji z rzeczywisto!ci", 
a coraz wi#cej naszych 
kole(anek i kolegów emi-
growa$o do innych kra-
jów UE.
Determinacja %ro-
dowiska op"aci"a si#. 
W 2008 r., po raz 
pierwszy w powojen-
nej Polsce, wyra(nie 
zwi#kszono lekarskie 
wynagrodzenia. Nie 
wszystkim naraz i w spo-
sób bardzo zró(nico-
wany, ale odczuwalnie. 
Poprawa by$a na tyle wi-
doczna, (e co niektórzy 
spoza lekarskiego kr#gu 
a( mlaskali z zachwytu, 
nie chc"c albo nie b#d"c 
w stanie zauwa(y%, (e 
gdyby sprowadzi% pobo-
ry statystycznego lekarza 
do wymiaru etatu i od-
j"% od kwot brutto w$a-
!ciwe umowom o prac# 

obci"(enia, smakowi-
te konfitury okaza$yby 
si# co najwy(ej przyzwo-
it" marmolad". Po czte-
rech latach 15 proc. tamte-
go sukcesu zjad$a inflacja. 
Tak odchudzeni staje-
my oko w oko z kolejnym 
kryzysem. Wszystko 
wskazuje na to, (e powa(-
nym, globalnym. Znów 
us$yszymy, (e roszczenia 
p$acowe musz" poczeka%, 
bo przecie( trzeba oszcz#-
dza%, inni maj" gorzej, no 
i etyka, powo$anie, dobro 
pacjenta. W razie silnego 
niepos$usze)stwa, poka-
(e si# nam kamasze – nie-
wykluczone, (e te same 
co na S$owacji. A potem 
niechybnie przyjdzie ko-
lejna reforma i apele, by-
!my zechcieli cierpliwie 
poczeka% na efekty.
Kryzys, reforma, kry-
zys, reforma... Tylko 
przekaz z góry wci'& 
ten sam. Marzy mi si#, 
by przyszed$ kiedy! czas 
bez kryzysu i bez re-
form. Czas stabilizacji. 
Ale nie taki jak za Gier-
ka, bo tamten dobrobyt 
by$ tak samo prawdzi-
wy, jak historyjki do$"-
czane do gum z Donal-
dem. À propos Donalda. 
To ju( pewne – b#dzie-
my pracowa% d$u(ej. 
Teoretycznie szanse, (e 
doczekam stabilnych 
czasów nim przejd# na 
emerytur#, rosn".  ⦿

 S!awomir Badurek
Autor jest diabetologiem 

wiceprezesem  
Kujawsko-Pomorskiej 

OIL w Toruniu  
publicyst!  

‚,Pulsu Medycyny”

Jak nie kryzys, to reforma
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 Najlepszym lekiem  
jest dotyk  

Z!dr. Tomaszem Sobierajskim, 
socjologiem z!Uniwersytetu 

Warszawskiego, zajmuj"cym si#  
m.in. socjologi" zdrowia 

i!neurosocjologi", rozmawia  
Mariola Marklowska-Dzier$ak
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Od wielu lat prowadzi pan szkolenia 
dla lekarzy, ucz!c ich, jak rozmawia" 
z pacjentem. Mo#na si$ tego nauczy"?
Mo$na. Ka$dy z!nas jest zaopatrzo-
ny w!jaki% zestaw cech. S" w%ród nas 
osoby, które potra&" lepiej komuni-
kowa' si# z!drug" osob" i!takie, któ-
re nie do ko(ca wiedz", jakich %rod-
ków u$y', $eby do niej dotrze'. To 
dotyczy równie$ lekarzy. S" w%ród 
nich ekstrawertycy, potra&"cy zach#-
ci' pacjentów do mówienia oraz za-
mkni#ci w!sobie intrawertycy, którzy 
cz#sto s" %wietnymi fachowcami, na-
tomiast nie do ko(ca potra&" sobie 
poradzi' z!kontaktem z!drugim cz)o-
wiekiem. Wstydz" si#, boj", kr#puj". 
Szkol# obie grupy lekarzy.

Czego uczy pan lekarzy niemaj!cych 
k%opotów z nawi!zaniem kontaktów?
Ucz# ich, co zrobi', $eby si# za szybko 
nie spali'. *eby nie pozwoli' pacjen-
tom wej%' sobie na g)ow# i!za bardzo 
si# otworzy', bo gabinet lekarski nie 
jest gabinetem terapeutycznym. Tym-
czasem wielu lekarzy, maj"c w!pami#-
ci, $e powinni by' bardziej otwarci na 
pacjentów, zadaje im pytania, które 
rozsup)uj" niew)a%ciwe woreczki z!in-
formacjami, wykraczaj" poza cel wi-
zyty w!gabinecie lekarskim.

Na przyk%ad?
No to co u!pani/pana s)ycha'? Po ta-
kim pytaniu lekarz zostanie zarzuco-
ny ogromem ró$nych informacji, ale 
nie uzyska tej, która dotyczy zdro-
wia. Je%li przerwie pacjentowi opo-
wie%' o!$yciu i!rodzinie, mo$e si# na-
razi' na zarzut, $e jest niegrzeczny. 
St"d bardzo istotna jest umiej#tno%' 
zadawania odpowiednich pyta( i!cza-
sem hamowania pacjentów w!mówie-
niu o!sobie. Bycie otwartym i!mi)ym 
nie oznacza, $e mo$na pozwoli' pa-
cjentowi na wszystko. W!gabinecie le-
karskim musz" by' zachowane pewne 
normy i!ramy, poza które nie powin-
no si# wykracza'.T
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Nie s%ysza%am, #eby pacjenci mieli pre-
tensje do lekarzy o zbytni! bezpo&red-
nio&". Raczej skar#! si$, #e s! przez nich 
traktowani przedmiotowo. 'e lekarze 
s! ch%odni i zdystansowani.
Taka postawa to bardzo cz#sto me-
chanizm, który wyrabiamy w!sobie, 
$eby nie zwariowa'. To prawda, $e pra-
ca lekarza ma szczególny charakter, 
mówimy o!niej w!kontek%cie powo-
)ania. Ale to równie$ praca. Lekarze 
tak jak my wszyscy maj" w)asne $y-
cie, miewaj" problemy ze sp)at" kre-
dytu albo s" chorzy. Przybieraj"c po-
z# zamkni#tych w!sobie, chroni" si# 
przed przenoszeniem do domu emo-
cji, którymi s" bombardowani przez 
pacjentów. Robi" tak, poniewa$ nikt 
nie nauczy) ich, jak broni' si# przed 
tym inaczej, ni$ zamykaj"c si# przed 
pacjentem.

Nikt ich nie nauczy%, bo w programie 
studiów medycznych nie ma miejsca na 
zaj$cia z komunikacji lekarz – pacjent.
W)a%nie. I!nic nie wskazuje na to, $eby 
wprowadzane reformy mia)y t# sytu-
acj# zmieni'. Przez jaki% czas uczy)em 
komunikacji polskich i!angloj#zycz-
nych studentów na Warszawskim Uni-
wersytecie Medycznym. Ró$nica kul-
turowa mi#dzy nimi pokaza)a mi, 
jak wiele mamy jeszcze w!Polsce do 
zrobienia. Nasi studenci kszta)ceni 
s" na ksi"$#ta, wybitnych naukow-
ców, którzy w!przysz)o%ci b#d" zaj-
mowa' si# poszukiwaniem leku na 
raka. Natomiast za granic" przygoto-
wuje si# lekarzy do codziennej pracy 
z!pacjentem. Studenci z!zagranicy – 
w!przeciwie(stwie do naszych – trak-
towali moje zaj#cia bardzo powa$nie, 
zdaj"c sobie spraw# z!tego, $e za z)e 
zachowanie, krzywy u%miech albo 
brak u%miechu mog" zosta' w!przy-
sz)o%ci pozwani z!powództwa cywil-
nego. W!Polsce o!tym si# na razie nie 
mówi, ale my%l#, $e w!ci"gu najbli$-
szych dwóch, trzech lat i!u!nas jak 
grzyby po deszczu zaczn" si# poja-
wia' kancelarie prawne specjalizuj"-
ce si# w!takich sprawach. To, co ro-
bi#, jest wi#c rodzajem pro&laktyki, 
która mo$e uchroni' lekarzy przed 
procesami s"dowymi.

Do gabinetu lekarskiego przychodz! 
ró#ni pacjenci. Jedni s! mili i sympatycz-
ni, inni agresywni i roszczeniowi. Czy jest 

jaki& sposób, #eby zbudowa" dobre rela-
cje z ka#dym z nich?
Istnieje zestaw technik, które pozwa-
laj" okie)zna' ka$dego pacjenta, na-
wet tego roszczeniowego, obra$onego 
czy od pocz"tku wrogo nastawionego. 
Ucz"c lekarzy dobrego nastawienia do 
pacjenta, zalecam im, aby wyszli po nie-
go i!zaprosili go do gabinetu. Je%li tra-
& si# „zwyk)y” pacjent, niemaj"cy du-
$ych wymaga(, to na pewno b#dzie mu 
z!tego powodu mi)o, poczuje si# doce-
niony i!dowarto%ciowany. W!przypad-
ku pacjentów roszczeniowych i!agre-
sywnych wyj%cie lekarza z!gabinetu 
jasno wyznacza relacje i!granice. Za-
praszaj"c do gabinetu, lekarz przeka-
zuje czyteln" informacj#, $e to on jest 
gospodarzem i!to on decyduje, jak b#-
dzie przebiega)a rozmowa. Je%li lekarz 
nie ma w!zwyczaju wychodzenia po pa-
cjenta, nara$a si# na sytuacje, z!który-
mi trudno mu b#dzie sobie poradzi'. 
Pacjenci b#d" wchodzi' do niego bez 
pukania, nie zwa$aj"c na to, $e kto% 
tam siedzi i!trwa badanie. Nie pozwo-
liliby sobie na to, gdyby wyznaczono 
im czytelne granice.

Jak zatem lekarz powinien si$ zachowa"?
Powinien wyj%' z!gabinetu, poprosi' 
pacjenta do %rodka, wskaza' mu miej-
sce i!poprosi', $eby usiad). To, $e naj-
pierw siada pacjent, a!potem lekarz 
powoduje, $e pacjent zupe)nie inaczej 
si# zachowuje. Nie wy)adowuje agre-
sji i!z)o%ci na lekarzu. 

Czy nale#y poda" pacjentowi r$k$ na 
przywitanie?
Nie namawiam do tego, poniewa$ 
wiem, $e dla wielu osób jest to kre-
puj"ce. Nie zawsze wiemy, kto powi-
nien poda' r#k# pierwszy. W!tym wy-
padku na pewno lekarz. Oczywi%cie, 
je%li kto% nie czuje si# z!tym +le, to 
polecam podawanie r#ki, bo ju$ po 
u%cisku mo$na si# zorientowa', z!ja-
kim pacjentem mamy do czynienia. 
Podanie r#ki )agodzi agresj# i!wyci-
sza z)e emocje.

Jak zwraca" si$ do pacjenta? Wywo%y-
wanie po nazwisku jest irytuj!ce.
I!zgodnie z!obowi"zuj"cym prawem 
zakazane. Ale mo$na poprosi' kolej-
n" osob#, a!w!gabinecie zwróci' si# 
do niej np. panie Krzyszto&e czy pa-
ni Anno. To skraca dystans, sprawia, 

$e pacjent lepiej wspó)pracuje i!stosu-
je si# do zalece( lekarza. Jednak nie 
zach#cam do tego przy pierwszym 
kontakcie z!pacjentem. Lepiej zrobi' 
to na trzeciej, czwartej wizycie, kie-
dy wiadomo ju$, na ile mo$na si# do 
niego zbli$y'.

Niewielu lekarzy korzysta z tej mo#-
liwo&ci.
Bo boj" si#, $e pacjenci odwdzi#cz" 
si# tym samym.

I co si$ wtedy stanie?
Kiedy pytam ich o!to, odpowiada-
j" na ogó): w)a%ciwie nic. Ale wida', 
$e maj" z!tym problem. Na szcz#%cie, 
mimo $e lekarze cz#sto s" traktowa-
ni jak „ch)opcy do bicia”, nadal cie-
sz" si# ogromnym autorytetem i!pa-
cjenci na ogó) bardzo si# pilnuj", $eby 
nie zwraca' si# do nich inaczej ni$ per 
panie doktorze.

Czego si$ wystrzega" w kontaktach 
z pacjentem?
Przyjmowania postawy autorytar-
nej i!traktowania go jako osoby, któ-
ra niewiele wie. Pacjenci naprawd# 
wiedz" coraz wi#cej, bo coraz wi#-
cej czytaj". Mówienie ex cathedra al-
bo zbyt skomplikowanie powoduje, 
$e si# wycofuj".
Nie nale$y ich ocenia' z!góry i!zak)a-
da', $e je%li kto% jest gorzej ubrany, to 
na pewno nie sta' go na leczenie dro$-
szym lekiem. Z!bada(, które przepro-
wadzi)em wynika, $e je%li kto% je+dzi 
mercedesem i!chodzi w!futrze z!norek, 
to wcale nie oznacza, i$ jest skory wy-
da' wi#cej na leczenie.
Kolejny b)"d to brak kontaktu wzro-
kowego z!pacjentem. Zdaj# sobie spra-
w#, $e lekarze maj" mnóstwo pracy 
papierkowej, ale przez pierwsze pa-
r# minut, kiedy zadaje si# pacjento-
wi pi#' standardowych pyta(, trze-
ba patrze' mu w!oczy. I!informowa' 
go na bie$"co o!tym, co si# robi. *e 
za chwil# zbadamy mu gard)o, pos)u-
chamy, co si# dzieje w!jego p)ucach, 
zmierzymy ci%nienie, uzupe)nimy do-
kumentacj#.
Jeszcze jedna wa$na uwaga. Wielu 
lekarzy nie docenia roli dotyku, któ-
ry dzia)a jak najlepszy lek. Dotkni#-
cie ramienia pacjenta po zako(czeniu 
badania czy na koniec wizyty jest dla 
niego jak dotkni#cie anio)a. ⦿
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Z "notatn ika rzeczn ika prasowego

Minister zdrowia u NRL
Minister zdrowia Bartosz Ar!uko-
wicz przyj"! zaproszenie i 16 grudnia 
2011 r. wzi"! udzia! w posiedzeniu Na-
czelnej Rady Lekarskiej. To pierwsza 
jego wizyta w NIL w tej kadencji. Mini-
ster Ar!ukowicz przedstawi! na posiedze-
niu swoje propozycje dotycz"ce za-
sad wypisywania leków refundowanych 
przez lekarzy i lekarzy dentystów. By!y 
one odpowiedzi" na podj#t" 2 grudnia 
2011 r. przez NRL uchwa!#, w której Rada 
zarekomendowa!a powstrzymywanie si# 
lekarzy od orzekania o uprawnieniach 
pacjentów do recept refundowanych 
oraz od wpisywania odp!atno$ci po-
przez zamieszczanie na recepcie adnota-
cji „Refundacja leku do decyzji NFZ”. Po 
przedstawieniu propozycji przez mini-
stra Ar!ukowicza NRL zawiesi!a uchwa!# 
do czasu Krajowego Zjazdu Lekarzy, któ-
ry odb#dzie si# 25 lutego 2012 r. W tym 
czasie prac# rozpocznie powo!any przez 
Rad# zespó! ds. wspó!pracy z ministrem 
zdrowia w zakresie opracowania nie-
zb#dnych zmian ustawy refundacyjnej 
i innych aktów prawnych.

Nagrody za najlepiej 
zdany LEP i LDEP
Na posiedzeniu NRL 16 grudnia 
2011 r. prezes NRL Maciej Hamankie-
wicz wraz z ministrem zdrowia Bar-
toszem Ar!ukowiczem wr#czyli na-
grody za najlepiej zdany Lekarski 
Egzamin Pa$stwowy i Lekarsko-Den-
tystyczny Egzamin Pa$stwowy w sesji 

zimowej 2011 r. Otrzyma!o je pi#% osób: 
Katarzyna Pi"tek z OIL w &odzi (za LEP) 
oraz Ma!gorzata Dzi#cio! z OIL w &odzi, 
Marta Janusiak z Wielkopolskiej Izby Le-
karskiej w Poznaniu, Karolina Hofman-Py-
ka ze 'l"skiej Izby Lekarskiej w Katowicach 
i Monika Zalewa ze 'wi#tokrzyskiej Izby 
Lekarskiej w Kielcach (za LDEP). Nagrod" 
jest 3500 z!.

Refundacja – umowy
2 grudnia 2011 r. NRL zaapelowa!a 
do wszystkich lekarzy o niepodpisy-
wanie nowych umów na wystawie-
nie refundowanych recept do czasu 
zaakceptowania przez NRL wzoru ta-
kiej umowy. Rada poinformowa!a, (e 
wszystkie podpisane dotychczas umo-
wy na wystawienie refundowanych re-
cept s" wa(ne do 30 czerwca 2012 r. i do 
tego dnia oddzia!y wojewódzkie NFZ 
nie mog" warunkowa% przydzielania no-
wych numerów identyfikuj"cych recep-
ty od podpisania nowej umowy. Nad 
zakresem tre$ci i podpisaniem umów 
upowa(niaj"cych do wystawiania re-
cept na leki refundowane wspó!pracuj" 
z przedstawicielami NFZ osoby wybrane 
z ramienia NRL: Zyta Ka)mierczak-Zagór-
ska, Andrzej Cis!o i Tomasz Roma*czyk. 
15 grudnia 2011 r. odby!o si# pierwsze 
posiedzenie tego zespo!u.

Apel do RPO 
Naczelna Rada Lekarska zwróci!a si# 
z apelem do Rzecznika Praw Obywa-
telskich o z!o%enie wniosku do Try-
buna!u Konstytucyjnego w sprawie 
zbadania zgodno&ci z Konstytucj" RP 
ustawy refundacyjnej. Zdaniem NRL 
zapisy w ustawie naruszaj" podstawowe 
prawa obywatelskie lekarzy. „Powodem 
tej decyzji s" niejednoznaczne przepi-
sy, które pozwalaj" na ich swobodn" in-
terpretacj#. Dodatkowo ponoszenie od-
powiedzialno$ci przez lekarzy za to, (e 
po 12 latach obowi"zywania przepisów 
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowot-
nym pacjenci nie posiadaj" jednolitego 
i jednoznacznego dokumentu potwier-
dzaj"cego uprawnienia do $wiadcze* 
jest sprzeczne z zasadami demokratycz-
nego pa*stwa. Ustawa refundacyjna go-
dzi nie tylko w interes lekarzy, ale równie( 
bezpo$rednio dotyka pacjentów” – czy-
tamy w apelu. 

Ho!d bohaterom 1981 r.
Prezes i przedstawiciele Naczelnej Ra-
dy Lekarskiej oraz Polskiego Towa-
rzystwa Lekarskiego oddali ho!d bo-
haterom 1981 r. i z!o(yli wieniec pod 
pomnikiem pomordowanych 30 lat temu 
górników kopalni „Wujek”. 

Pe!nomocnicy w NIL
W grudniu w siedzibie Naczelnej Izby 
Lekarskiej odby!o si# spotkanie pe!-
nomocników ds. zdrowia lekarzy i le-
karzy dentystów, powo!anych przy 
okr#gowych izbach lekarskich w celu 
niesienia pomocy Kole%ankom i Kole-
gom borykaj"cym si# z uzale%nieniem 
od alkoholu lub innych substancji psy-
choaktywnych. Posiedzenie otworzy! 
wiceprezes NRL Konstanty Radziwi!!, pro-
wadzi!a je Bo(ena Pietrzykowska, a wy-
k!ad „Profesjonalizm lekarza a uzale(-
nienia” wyg!osi! etyk, prof. Pawe! &uków. 
Mówiono o aspektach prawnych i rodza-
jach odpowiedzialno$ci za wykonywanie 
zawodu pod wp!ywem alkoholu. W spo-
tkaniu wzi#li udzia! pe!nomocnicy z Cz#-
stochowy, Gda*ska, Katowic, Kielc, Krako-
wa, Lublina, Poznania i Wroc!awia.

k.strzalkowska@hipokrates.org 
Wi!cej informacji w"Newsletterze NIL.
Uprzejmie informuj!, #e mo#liwo$% 
otrzymywania Newslettera NIL drog& 
elektroniczn& nast!puje po zarejestro-
waniu si! na stronie internetowej  
www.nil.org.pl
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Uwaga – choroby infekcyjne 
O!spotkanie poprosi" mnie 
dyrektor Europejskiego 
Centrum Prewencji i!Kon-
troli Chorób (ECDC), 
agencji powo"anej przez 
UE w!celu wzmacniania 
europejskiej kontroli nad 
chorobami infekcyjnymi. 
ECDC pe!ni w"Sztokhol-
mie ci#g!y dy$ur w"zakre-
sie monitorowania i"natych-
miastowego ostrzegania 
o"niebezpiecze%stwach za-
gra$aj#cych Europejczykom 
w"tym zakresie. Centrum 
z"niepokojem obserwu-
je wzrastaj#c# od dwóch lat 
liczb& zachorowa% na od-
r&. W"sytuacji, gdy zgodnie 
z"pierwotnym za!o$eniem 
WHO choroba ta mia!a zo-
sta' na ca!ym (wiecie wyeli-
minowana do 2007 r. (obie 
Ameryki s# ju$ od kilku lat 
od niej wolne), 30 tys. za-
chorowa%, kilkadziesi#t 

ci&$kich encefalitów i"ok. 
10 zgonów rocznie w"naj-
bogatszym rejonie (wiata 
(UE) okrywa nas wstydem. 
Jaka jest przyczyna takie-
go stanu? Wci#$ niska wy-
szczepialno(' dzieci prze-
ciw tej chorobie. Zadanie dla 
lekarzy jest proste: nama-
wia' do szczepienia (w"Pol-
sce zgodnie z"obowi#zuj#-
cym kalendarzem), zwalcza' 
irracjonalne uprzedzenia 
i"przes#dy. Drugie zjawisko 

obserwowane z"niepoko-
jem przez Centrum, to na-
rastaj#cy problem antybio-
tykooporno(ci bakterii. Dla 
przyk!adu w"polskich szpita-
lach (znajduj#cych si& w"oko-
licach (redniej europejskiej) 
oporno(' Str. pneumoniae na 
penicylin& i"makrolidy (jed-
nocze(nie) waha si& w"gra-
nicach 10-25 proc., Staph. 
aureus na metycylin& 10-25 
proc., a"Ent. faecalis na ami-
noglikozydy, E. coli na )u-
orochinolony, Kl. pneumo-
niae na cefalosporyny III 
generacji, )uorochinolo-
ny i"aminoglikozydy (poja-
wiaj# si& tak$e szczepy opor-
ne na karbapenemy) oraz 
Ps. aeruginosa na piperacy-
lin& + tazobaktam, )uoro-
chinolony i"aminoglikozy-
dy w"granicach 25-50 proc. 
Te dramatyczne (i"wzrastaj#-
ce) liczby nakazuj# podj&cie 

natychmiastowych dzia!a%. 
Przes!anie ECDC jest proste: 
ostro$niej z"decyzjami o"an-
tybiotykoterapii (zw!asz-
cza w"lecznictwie otwartym 
znaczna cz&(' zalece% bu-
dzi powa$ne w#tpliwo(ci), 
przestrzeganie zasad lecze-
nia w"zakresie dawek i"cza-
su terapii. W"opinii Centrum 
równie wa$ne s# dzia!ania 
na rzecz najprostszych zabie-
gów higienicznych, w!#cznie 
z"myciem r#k przez personel 
medyczny (a"zw!aszcza przez 
lekarzy!), które w"znacznym 
stopniu przyczyniaj# si& do 
ograniczania zaka$e%.
W"imieniu CPME obieca-
!em wspó!prac& oraz pod-
j&cie dzia!a% na rzecz upo-
wszechniania przes!ania 
Centrum w(ród lekarzy 
europejskich.

Konstanty Radziwi!!

Na s i  w "E u rop ie

R E K L A M A
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Nie tylko rejestry lekarzy
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Czym zajmuje si! Komisja Organizacyj-
na Naczelnej Rady Lekarskiej?
Najogólniej mówi!c, opracowaniem 
zakresu i"sposobu realizacji insty-
tucjonalnych zada# izb lekarskich. 
G$ównie s! to zadania z"obszaru dzia-
$a# administracji rz!dowej, przekaza-
ne przez ustawodawc% samorz!dowi 
lekarskiemu jako zawodowi zaufania 
publicznego. Priorytet ma post%powa-
nie w"sprawach przyznawania prawa 
wykonywania zawodu, jego ograni-
czenia, zawieszenia lub utraty oraz 
prowadzenie rejestru lekarzy. &ci'le 
z"tym zwi!zane jest wspó$dzia$anie 
z"odpowiednimi instytucjami w"in-
nych pa#stwach Unii Europejskiej. 
S$u(y temu powo$any z"naszej inicja-
tywy O'rodek Uznawania Kwali)ka-
cji przy Naczelnej Radzie Lekarskiej, 
który Komisja nadzoruje. Równie 
wa(nym zadaniem jest post%powa-
nie w"sprawach prowadzenia przez 
okr%gowe rady rejestru praktyk le-
karskich, jako rejestru regulowanego 

W czasach reaktywacji samorz"du le-
karskiego rola Komisji Organizacyjnej 
by#a inna ni$ obecnie...
Komisja Organizacyjna NRL, której 
przewodnicz!cym w"pierwszej kadencji 
by$ dr Maksymowicz, wspólnie z"Ko-
misj! Legislacyjn! prowadzon! przez 
dr. Pi!tkiewicza, tworzy$a wtedy zr%by 
struktur samorz!dowych. Jak zwykle 
w"okresie pionierskim – bez wzorów, 

na podstawie u$omnego prawa, w"wa-
runkach transformacji ustrojowej pa#-
stwa, stworzono kszta$t organizacyjny, 
w"jakim, tak(e obecnie, funkcjonuje 
samorz!d lekarski. Zawdzi%czamy to 
wysokim kompetencjom i"ogromnemu 
zaanga(owaniu kolegów, którzy wtedy 
pracowali w"tych komisjach.

Jest pan przewodnicz"cym Komisji Or-
ganizacyjnej kolejnej kadencji, a jak 
by#o na pocz"tku?
Pyta pani o"pocz!tki mojej dzia$alno'ci 
w"samorz!dzie? Odpowiem w"formie 
anegdoty. W"po$owie 1990 r., b%d!c tyl-
ko delegatem na zjazd okr%gowy, zaj-
rza$em do lokalu izby warszawskiej 
przy ulicy Koziej. W"jednym z"trzech 
pokojów zasta$em wysok! na 1,5 m 
stert% teczek. By$y to akta osobowe 
kilkudziesi%ciu tysi%cy lekarzy i"leka-
rzy dentystów, które przekaza$ izbie 
Urz!d Wojewódzki ówczesnego wo-
jewództwa warszawskiego. W"trakcie 
rozmowy ze mn! dr Moskwa (prezes 
izby) i"dr Makuch (sekretarz izby) po-
wiedzieli: „Zobacz, to s! nasze akta 

dzia$alno'ci gospodarczej lekarzy. 
W"poprzednich kadencjach Komisja 
Organizacyjna stale wspó$pracowa$a 
z"Komisj! Praktyk Lekarskich NRL. 
Obecnie jest w"trakcie opracowywa-
nia zasad dzia$ania nowych komisji 
ds. praktyk lekarskich i"regulaminu 
post%powania dotycz!cych prowa-
dzenia rejestru przez okr%gowe rady, 
podmiotów wykonuj!cych dzia$al-
no'* lecznicz!. Komisja zajmuje si% 
równie( problemami organizacyjnymi 
innych organów wykonuj!cych zada-
nia instytucjonalne. Z"naszej inicjaty-
wy w"poprzednich kadencjach zosta$ 
opracowany i"wdro(ony system infor-
matyczny umo(liwiaj!cy – w"opar-
ciu o"rejestr lekarzy – dokumento-
wanie prowadzenia post%powania 
przez rzeczników odpowiedzialno'ci 
zawodowej i"s!dy lekarskie. Wspó$-
tworzyli'my tak(e przepisy i"zasa-
dy funkcjonowania rejestru podmio-
tów uprawnionych do prowadzenia 
kszta$cenia podyplomowego lekarzy 
przez okr%gowe rady lekarskie. W"po-
przedniej kadencji z"pomoc! eksper-
tów Komisja nakre'li$a sposób pro-
wadzenia archiwum dokumentacji 
izb lekarskich zgodnie z"przepisami 
o"narodowym zasobie archiwalnym 
i"archiwach. Ju( drug! kadencj% pra-
cujemy nad ustalaniem zasad liczenia 
kosztów wykonywanych przez izby 
zada# administracyjnych, wynika-
j!cych z"ustawy o"izbach lekarskich 
i"innych ustaw. Prowadzimy corocz-
nie szkolenia dla pracowników i"prze-
wodnicz!cych odpowiednich komi-
sji izb okr%gowych. Organizujemy 
równie( spotkania szkoleniowe dla 
dyrektorów biur i"radców prawnych 
izb. W"przysz$ym roku planujemy 
wspomóc Krajow! Komisj% Wybor-
cz! w"przygotowaniu i"przeprowadze-
niu g$osowania korespondencyjnego 
na delegatów na okr%gowe zjazdy.

Uzyskanie uprawnienia 
do wykonywania 
zawodu lekarza lub 
lekarza dentysty jest 
dla ko!cz"cego studia 
i#rozpoczynaj"cego prac$ 
udokumentowaniem jego 
kwali%kacji formalnych.

Z +adys$awem Nekanda-Trepk!, przewodnicz!cym 
Komisji Organizacyjnej NRL,   

rozmawia Lucyna Krysiak

* *
Priorytet ma post%powanie  
w sprawach przyznawania prawa 
wykonywania zawodu, jego 
ograniczenia, zawieszenia  
lub utraty.
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osobowe i"co' z"nimi trzeba zrobi*”. 
Maj!c pewne do'wiadczenie organi-
zacyjne, wyniesione z"Akademickie-
go Zwi!zku Sportowego, w"którym 
dzia$a$em kilkana'cie lat oraz Komisji 
Lekarskiej Polskiego Zwi!zku Lekkiej 
Atletyki, któr! prowadzi$em kilka lat, 
nie maj!c poj%cia o"administrowaniu, 
postanowi$em uporz!dkowa* t% doku-
mentacj%. Tak wsi!k$em w"dzia$alno'* 
samorz!dow!. Potem by$o cz$onko-
stwo w"okr%gowej radzie i"jej prezy-
dium, przyj%cie do Komisji Organi-
zacyjnej NRL, cz$onkostwo w"NRL 
i"przej%cie prowadzenia Komisji Orga-
nizacyjnej. W"pierwszej kadencji, b%-
d!c ju( cz$onkiem Komisji Organiza-
cyjnej, nawi!za$em kontakt z"kolegami 
z"innych izb okr%gowych zajmuj!cy-
mi si% tworzeniem rejestru. Stanowi-
li'my zespó$, w"którym rodzi$a si% lo-
gistyka dzia$a# organizacyjnych izb 
okr%gowych opartych o"techniki in-
formatyczne. Ju( wtedy, a"by$ to okres 
„z!bkuj!cego” internetu, docenili'my 
prymat informatyki w"dzia$aniach ad-
ministracyjnych. W"1993 r. NRL pod-
j%$a uchwa$% dotycz!c! prowadzenia 
post%powania w"sprawie przyznawa-
nia prawa wykonywania zawodu i"pro-
wadzenia rejestru lekarzy, ustalaj!c! 
tryb post%powania i"procedury, które 
w"zasadzie obowi!zuj! do dzi'.

Otrzymanie prawa wykonywania za-
wodu to dla lekarza jedno z najwa$-
niejszych wydarze% w $yciu…
Tak uwa(am. Uzyskanie uprawnienia 
do wykonywania zawodu lekarza lub 
lekarza dentysty jest dla ko#cz!cego 
studia i"rozpoczynaj!cego prac% udo-
kumentowaniem jego kwali)kacji for-
malnych, obecnie uznawanych równie( 
na obszarze Unii Europejskiej. Doce-
nia to samorz!d lekarski, niejako pa-
suj!c m$odego koleg% na „pe$nopraw-
nego” lekarza, wydaj!c mu dokument 
„Prawo wykonywania zawodu lekarza” 
lub „Prawo wykonywania zawodu le-
karza dentysty”. W"wi%kszo'ci izb le-
karskich odbywa si% to w"sposób uro-
czysty, cz%sto w"obecno'ci bliskich. 
Dokument w"formie ksi!(eczki pasz-
portowej, zawieraj!cej kompletne dane 
osobowe i"merytoryczne, np. specjali-
zacje, tytu$y i"stopnie naukowe, znany 
jest we wszystkich krajach Unii. W"ci!-
gu dwóch tygodni wydajemy lekarzom 
oko$o 4 tys. takich dokumentów.

Mo$na wi!c powiedzie&, $e jest to praca 
czysto urz!dnicza.
Doda$bym – ma$o spektakularna i"nie-
atrakcyjna, ale stwarza porz!dne ra-
my organizacyjne. Rejestry okr%gowe 
i"Centralny Rejestr Lekarzy s! prowa-
dzone w"systemie teleinformatycznym 
na podstawie dokumentów i"informa-
cji uzyskanych od lekarzy lub z"innych 
centralnych baz danych (PESEL, ZUS, 
CMKP, CEM). Tworzy baz% ok. 40 
okre'lonych ustawowo danych infor-
muj!cych o"lekarzu lub lekarzu denty-
'cie wykonuj!cym zawód na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej. Prace nad je-
go zbudowaniem trwa$y kilkana'cie lat, 
przy ogromnym zaanga(owaniu pra-
cowników i"komisji ds. rejestracji okr%-
gowych izb lekarskich. Jest w"tej chwili 
jedynym ,ród$em informacji o"osobach 
wykonuj!cych zawód lekarza, zarów-
no dla uprawnionych w$adz w"Polsce 
i"w"Unii, jak te( dla obywateli – pacjen-
tów. Rejestr zawiera równie( dane ar-
chiwalne dotycz!ce lekarzy wykonuj!-
cych zawód w"Polsce Ludowej w"latach 
1945-1980. Zamierzamy równie(, uzna-
j!c ci!g$o'* w"dzia$alno'ci izb lekar-
skich od 1921 r. potwierdzon! w"ustawie 
o"izbach lekarskich, stworzy* archi-
wum historyczne lekarzy pracuj!cych 
w"okresie II RP i"okupacji hitlerowskiej. 

Powstaje w"ten sposób baza danych le-
karzy wykonuj!cych zawód w"Polsce 
w"dost%pnym nam wymiarze historycz-
nym. A"we wspó$czesnym 'wiecie infor-
macja jest cz%sto bezcenn! warto'ci!. 
Samorz!d lekarski, jako samorz!d za-
wodu zaufania publicznego, dzia$a na 
podstawie prawa i"w"granicach prawa, 
jak ka(da instytucja musi opiera* si% 
o"dzia$ania administracyjne. Staramy 
si% maksymalnie usprawni* t% dzia$al-
no'* w"oparciu o"precyzyjnie okre'lone 
procedury, stwarzaj!ce przychylne dla 
kolegów warunki wywi!zywania si% ze 
swoich obowi!zków zwi!zanych z"przy-
nale(no'ci! do samorz!du. ⦿

Centralny Rejestr 
Lekarzy jest jedynym 
&ród'em informacji 
o#osobach wykonuj"cych 
zawód lekarza.
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N
ikt nie kwestionuje prawdy 
zawartej w!tym zdaniu. 
Wszyscy s" równie# gotowi 
przyzna$, #e wiedz% trzeba 

nieustannie wery&kowa$, uaktualnia$ 
i!wzbogaca$. Ale jak to robi$? 

Tu ju# zdania s" podzielone. Cz%'$ 
osób uwa#a, #e dla uzupe(niania wie-
dzy wystarczy samokszta(cenie, inni 
twierdz", #e doskonalenie zawodowe 
powinno odbywa$ si% w!formach zin-
stytucjonalizowanych, zgodnie z!za-
twierdzonym programem i!w!sta(ych 
odst%pach czasowych.

Bez w"tpienia czynnikiem najbar-
dziej motywuj"cym do ustawicznego 
doskonalenia zawodowego jest wo-
la i!pragnienie utrzymania wysokiej 
jako'ci wykonywanej pracy zawodo-
wej. Niestety wiadomo, #e gorzej jest 
z!mo#liwo'ciami realizacji. Ró#nora-
kie utrudnienia, w!tym nieprzychyl-
ne prawo podatkowe, ograniczenia 
w!dost%pie do specjalizacji powoduj", 

#e uczestniczenie z!w(asnej inicjatywy 
w!ustawicznym doskonaleniu zawo-
dowym nie jest ani proste, ani tanie. 
Samorz"d lekarski wielokrotnie po-
dejmowa( dyskusj% na ten temat i!usi-
(owa( przekona$ Ministerstwo Zdro-
wia do rozwi"zania tej kwestii.

 Rezydentura  
dla wszystkich?
Zdaniem samorz"du, ka#dy lekarz 

i!lekarz dentysta powinien mie$ do-
st%p do specjalizacji odbywaj"cej si% 
w!ramach rezydentury. Mo#e si% jed-
nak zdarzy$, #e nie b%dzie ch%tnych do 
specjalizowania si% w!dziedzinie spo-
(ecznie po#"danej. Pa)stwo zobowi"-
zane do prowadzenia sensownej polity-
ki zdrowotnej powinno mie$ w!takim 
przypadku mo#liwo'$ interweniowa-
nia, np. ró#nicuj"c wynagrodzenia re-
zydentur.

Mo#e wi%c obecny system, w!któ-
rym przewiduje si% specjalizowanie 

U  s t o m a t o l o g ó w

Nie ograniczajmy dost!pu  
do wiedzy

ANNA LELLA

W ci!gu 10 lat traci si" 50 proc. wiedzy  
wyniesionej z uczelni. Dzieje si" tak na skutek  

zapominania i rozwoju nowych metod. 
     Eugeniusz Spiechowicz

* *

w!ramach rezydentury, w!ramach 
umowy cywilnoprawnej, a!nawet na 
zasadzie wolontariatu, ma jednak 
sens? Oczywi'cie pod warunkiem, 
#e miejsc akredytacyjnych do od-
bywania specjalizacji b%dzie zde-
cydowanie wi%cej ni# dotychczas, 
a!kierownicy specjalizacji – godzi-
wie wynagradzani – ch%tnie podej-
mowa$ si% b%d" szkolenia.

 Kwali!kacje  
lekarzy dentystów
Powszechnie uwa#a si%, #e lekarz 

dentysta jest kim' w!rodzaju specja-
listy w!zakresie stomatologii, który 
ju# po studiach gotowy jest do pra-
cy w!pe(nym zakresie. Ale czy tak jest 
faktycznie? Rozwój stomatologii i!ca-
(ej medycyny dzi' ju# na to nie pozwa-
la. Trzeba si% specjalizowa$ w!wybra-
nej dziedzinie. W!Polsce mamy siedem 
specjalizacji stomatologicznych.

Wykresy procentowe specjalistów 
w'ród lekarzy i!lekarzy dentystów s" 
jak lustrzane odbicia: tylko 21 proc. le-
karzy stomatologów ma specjalizacj%, 
a!w'ród lekarzy tylko 21 proc. jej nie 
ma (s" to zwykle m(odzi lekarze, jesz-
cze w!trakcie nauki).

Narz%dzie, jakim jest Centralny 
Rejestr Lekarzy, daje mo#liwo'$ bie-
#"cej analizy demogra&cznej lekarzy, 

szczególnie specjalistów. Na podstawie 
tych danych na bie#"co 'ledzimy liczb% 
lekarzy dentystów w!Polsce, ich wiek, 
specjalizacje oraz rozmieszczenie 
geogra&czne. Oceny dokonuje si% na 

Ka"dy lekarz i#lekarz 
dentysta powinien mie$ 
dost%p do specjalizacji 
odbywaj&cej si% w#ramach 
rezydentury.
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poziomie centralnym i!regionalnie. 
Daje to mo#liwo'$ prognozowania 
kszta(cenia.

Szczegó(owe opracowanie z!po-
dzia(em na województwa przeka-
zywali'my Ministerstwu Zdrowia 
oraz konsultantom krajowym i!wo-
jewódzkim. Dane te s" zamieszcza-
ne m.in. na stronie internetowej NIL. 
Udost%pniamy je tak#e innym zain-
teresowanym instytucjom, g(ównie 
maj"c na uwadze ich w(a'ciwe wy-
korzystanie przy planowaniu miejsc 
specjalizacyjnych oraz limitu miejsc 
na studiach stomatologicznych. Do-
st%pno'$ specjalizacji nigdy nie by(a 
satysfakcjonuj"ca, a!po okresie prze-
mian i!niemal pe(nej prywatyzacji sto-
matologii liczba placówek, które po-
siadaj" uprawnienia do prowadzenia 
kszta(cenia specjaliza-
cyjnego, znacznie si% 
zmniejszy(a.

Teoretycznie ju# tro-
ch% przywykli'my do 
tego, #e na wszystko s" 
limity i!kolejki – limi-
ty na 'wiadczenia, li-
mity na szkolenia. Ale 
komu by przeszkadza-
(o, gdyby wszyscy mo-
gli si% szkoli$ i!mieli ja-
k"' specjalizacj%? Czy 
kto' by na tym ucier-
pia(? Na pewno nie pa-
cjent! Przecie# lekarz 
specjalizuje si% po to, aby swoj" wie-
dz" s(u#y$ pacjentom, spo(ecze)stwu.

 Dobry kierunek ustaw
Samorz"d lekarski wyra#a opini%, 

#e minister zdrowia powinien zapew-
ni$ wi%cej miejsc specjalizacyjnych 
dla lekarzy, którzy uko)czyli studia. 
Niestety samorz"d lekarski nie ma 
faktycznego wp(ywu na ich ostatecz-
n" liczb%. Dlatego Komisja Stoma-
tologiczna NRL, zabiegaj"c o!mo#li-
wo'$ zatrudnienia lekarzy dentystów 
w!praktykach, uczyni(a krok w!do-
brym kierunku.

Obowi"zuj"ca od niedawna usta-
wa o!dzia(alno'ci leczniczej i!znowe-
lizowane przepisy ustawy o!zawodzie 
lekarza i!lekarza dentysty daj" w!tym 
zakresie nowe mo#liwo'ci. Prakty-
ki lekarskie, w!tym specjalistyczne, 
mog" obecnie zatrudnia$ innych le-
karzy i!lekarzy dentystów w!sytuacji, 

gdy ci ostatni podnosz" swoje kwali-
&kacje, odbywaj" sta# podyplomowy 
lub szkolenia: specjalizacyjne, w!celu 
uzyskania umiej%tno'ci z!zakresu w%#-
szych dziedzin medycyny lub udziela-
nia okre'lonego 'wiadczenia medycz-
nego. Aby takie szkolenia prowadzi$, 
musz" posiada$ akredytacj%.

Komisja Stomatologiczna NRL 
przygotowa(a szereg uwag do obo-
wi"zuj"cych jeszcze wniosków akre-
dytacyjnych. Mamy nadziej%, i# pro-
pozycje zmian zostan" uwzgl%dnione 
w!nowym wniosku, nad którym trwaj" 
obecnie prace w!Ministerstwie Zdro-
wia i!CMKP. Do ka#dego programu 
specjalizacji ma by$ przygotowany 
za("cznik, zawieraj"cy szczegó(owe 
kryteria akredytacji placówek pro-
wadz"cych specjalizacje (w!tym dla 

indywidualnych prak-
tyk lekarskich) – w(a-
'ciwe dla danej specjal-
no'ci. Tak wi%c ka#da 
specjalno'$ powinna 
mie$ w(asne kryteria 
akredytacji odnosz"-
ce si% do jej specy&ki, 
a!nie jak dotychczas 
jednakowe dla wszyst-
kich dziedzin. Liczymy 
na to, #e wi%kszo'$ spe-
cjalizacji uzyskiwana 
b%dzie w!ramach rezy-
dentury. Czekamy na 
uwzgl%dnienie kolejne-

go, od dawna zg(aszanego postula-
tu samorz"du w!sprawie zagwaran-
towania wynagrodzenia opiekunom 
rezydentów.

Namawiamy kole#anki i!kole-
gów, do'wiadczonych lekarzy denty-
stów prowadz"cych specjalistyczne 
praktyki, do podj%cia stara) o!uzy-
skanie uprawnie) do prowadzenia 
sta#y i!szkole). To powinno u(atwi$ 
m(odym ludziom wej'cie do zawodu, 
które obecnie – na skutek niedoboru 
miejsc specjalizacyjnych – jest znacz-
nie utrudnione.

Zgodnie ze standardami podnosze-
nia jako'ci, opracowanymi w!2003 r. 
na Uniwersytecie w!Kopenhadze przez 
World Federation for Medical Educa-
tion, 'rodki &nansowe konieczne do 
prowadzenia ustawicznego doskona-
lenia zawodowego musz" by$ zawsze 
postrzegane jako cz%'$ kosztów ope-
racyjnych sektora zdrowia. ⦿
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Autorka jest wiceprezesem 
NRL i przewodnicz!c! Komisji 
Stomatologicznej NRL
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P
oniewa# prezentacja wy-
maga(a szczególnego za-
plecza technicznego, od-
by(a si% w sali kinowej 

warszawskiego Multikina (w Z(otych 
Tarasach). Zgromadzeni w niej leka-
rze denty'ci w specjalnych okularach 
ogl"dali z%by oraz wykonywane pro-
cedury kliniczne i laboratoryjne.

Tematem tego niezwyk(ego wyk(a-
du by(y „Licówki pe(noceramiczne ja-
ko minimalnie inwazyjna alternatywa 
estetyczna”, a jego autorami Rafa( M%-
dzin (Gabinety Dentura w Gry&nie) 
oraz Stanis(aw Lassoci)ski (Praktyka 
Prywatna Choszczno), którzy od wielu 
lat profesjonalnie zajmuj" si% fotogra-
&" stomatologiczn". Po wielu miesi"-
cach intensywnej pracy, 26 listopada 
2011 r. przedstawili pierwsz" w kraju i 
unikaln" w skali 'wiatowej trójwymia-
row" prezentacj%.

Na uwag% zas(uguje techniczno-fo-
togra&czna cz%'$ tego przedsi%wzi%cia. 
Wymaga(a ona wykonania du#o wi%k-
szej ilo'ci i bardzo wysokiej jako'ci 
zdj%$ oraz pó*niejszego po("czenia ich 
w tzw. stereopary. Do tego celu opra-
cowana zosta(a m.in. specjalna tech-
nika, umo#liwiaj"ca wykonanie nawet 
zdj%$ klinicznych, wewn"trzustnych. 

Technicznym wyzwaniem by(o zapre-
zentowanie z(o#onych ju# obrazów na 
pot%#nym kinowym ekranie, gdzie dla 
przyk(adu, pi%ciosekundowe wy'wie-
tlenie jednego z nich wymaga(o skom-
pilowania ok. 240 zdj%$ – po 120 dla le-
wego i prawego oka. 

Stereoskopowe obrazy stanowi-
(y uatrakcyjnienie wyk(adu, ale po-
zwoli(y tak#e dostrzec wiele istotnych 
szczegó(ów, które s" niewidoczne lub 
zacieraj" si%, gdy patrzymy na nie 
w klasyczny, dwuwymiarowy spo-
sób. Trzeci wymiar oddaje g(%bi%, 

Trzeci wymiar stomatologii

ANNA LELLA

Po raz pierwszy w Polsce zaprezentowano 
wyk(ad dotycz"cy leczenia stomatologicznego 
w bardzo popularnej ostatnio technologii 3D.

* *

pokazuje bry(owato'$, nadaje obra-
zom wi%cej „#ycia” i dynamiki.Auto-
rzy, wykorzystuj"c nowe technologie i 
sprawdzone standardy stereofotogra-
&i, w pionierski sposób przedstawili 
ciekaw" tematyk% stomatologiczn", 
zwi"zan" z wykorzystaniem minimal-
nie inwazyjnej techniki rekonstrukcji 
pe(noceramicznych. Wyk(ad porusza( 
wiele aspektów ich praktycznego za-
stosowania, od wskaza) i planowania, 
po preparacj% i protokó( cementowa-
nia adhezyjnego, z du#ym naciskiem 

na procedury laboratoryjne i wspó(-
prac% z technikiem.

Prezentacja spotka(a si% z du#ym 
zainteresowaniem i uznaniem uczest-
ników, którzy podkre'lali jej inno-
wacyjny charakter, bardzo ciekaw" 
formu(% i atrakcyjn" zawarto'$ me-
rytoryczn". Zapocz"tkowa(a ona cykl 
wyk(adów, które b%d" prezentowa-
ne przez doktorów Rafa(a M%dzina 
i Stanis(awa Lassoci)skiego z wyko-
rzystaniem techniki obrazowania trój-
wymiarowego, realizuj"c ich fotogra-
&czn" i zawodow" pasj%.  ⦿ 

Trzeci wymiar oddaje  
g'%bi%, pokazuje bry'owa-
to($, nadaje obrazom  
wi%cej „"ycia” i dynamiki.
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M o i m  z d a n i e m

Z
aczynamy rok 2012, który 
wed!ug niektórych przepo-
wiedni ma by" ko#cem 
$wiata. Takich przepo-

wiedni ju% kilka by!o i&wiele z&przepo-
wiadanych wydarze# mia!o miejsce. 
Kl'ski %ywio!owe czy wr'cz katakli-
zmy, rozwój gospodarki i&utrata war-
to$ci moralnych, k!amstwo, ob!uda, 
snobizm i&pró%no$" ludzka – to si' wy-
darzy!o, ale $wiat nadal 
istnieje. Moim zda-
niem, $wiat nadal b'-
dzie istnia!, jak do tej 
pory i&nie pocieszajmy 
si' stwierdzeniem, %e 
mo%e by" gorzej, nie 
pomijajmy w!asnego 
udzia!u w&tych wyda-
rzeniach.

Jak zawsze na po-
cz(tku roku, podejmu-
jemy ró%ne zobowi(za-
nia i&obiecujemy sobie 
i&innym, %e zrealizujemy 
przynajmniej cz'$" naszych marze#. 
B'dziemy rado$ni i&przyja)nie nasta-
wieni do $wiata i&ludzi. Ilu z&nas wywi(-
%e si' ze z!o%onych sobie obietnic? Mo-
%e w&tym roku spróbujemy, aby nasze 
obietnice nie odbiega!y za bardzo od 
realiów %ycia, a&marzenia by!y na miar' 

Noworoczne  
postanowienia

JOLANTA MA!MYGA

 Autorka jest lekarzem den-
tyst!, wiceprezesem ORL  
w"Gorzowie Wlkp.

W !yciu jest co" wi#cej 
do zrobienia, ni! tylko 
zwi#ksza$ jego tempo. 
 Mahatma Gandhi

%ycie nie jest lepsze ani gorsze od naszych 
marze&, jest tylko zupe'nie inne.

William Shakespeare

* * przeciwnie – wprowadzono wi'ksze 
zamieszanie i&ba!agan. W&medycynie 
jest niewiele rzeczy oczywistych i&nie da 
si' wszystkiego zaszu*adkowa" i&zbiu-
rokratyzowa". Lekarz, jak powiedzia! 
Hipokrates, jest od tego, %eby leczy" 
wszelkimi mo%liwymi i&dost'pnymi 
metodami. Oczywi$cie nie oznacza 
to post'powania niezgodnego z&pra-
wem, ale nie mo%na ustawami naka-
zywa" lekarzom bycia urz'dnikami, 
którzy zamiast leczy" chorego, maj( 
zajmowa" si' wype!nianiem dokumen-
tacji i&kontrolowaniem, co któremu pa-
cjentowi si' nale%y i&za jakie pieni(dze. 
Moim zdaniem, a&my$l', %e nie tylko 
moim, oszcz'dzanie na zdrowiu oby-
wateli kosztem tych, którzy maj( 
dba" o&dobr( kondycj' spo!ecze#-
stwa na pewno nie jest najlepsz( me-
tod( walki z&kryzysem +nansowym 

kraju. I&mam takie marzenie, aby 
w&tym roku zarówno twórcy prze-
pisów, jak i&ci, którzy b'd( im pod-
porz(dkowani potra+li wspólnie 
je uzgadnia". Wielokrotnie lepsze 
efekty uzyskuje si' wys!uchuj(c in-
nych i&zmieniaj(c pogl(dy, ni% trwa-
j(c w&zacietrzewieniu i&obronie w!a-
snych racji.

Takie s( moje %yczenia, aby bez 
wzgl'du na zajmowane stanowiska, 
podejmowane decyzje by!y zgodne 
ze sk!adanymi obietnicami i&aby-
$my po drodze nie stracili zdrowego  
rozs(dku.  ⦿

czasów i&mo%liwo$ci. Tylko co to za ma-
rzenia – takie skromne i&przyziemne? 
Najwa%niejsze, aby by!y, i&nawet jak b'-
d( nierealne, to nie podporz(dkowuj-
my im ca!ego naszego %ycia, a&jak si' 
nie spe!ni(, nie obwiniajmy o&to ca!ego 
$wiata. ,ycie nabra!o tempa, tyle %e nie 
wszyscy potra+my nad(%y" za zmiana-
mi, jakie nam narzuca. Próbujemy i$" 
z&post'pem, ale jak na Polaków przy-

sta!o, robimy to ka%dy 
po swojemu.

 Zamiast zwi'ksza" 
tempo, wyka%my si' 
umiej'tno$ciami spo-
kojnego rozwi(zywania 
problemów. Dyskutuj-
my otwarcie i&spokoj-
nie, szukaj(c realnych 
rozwi(za# u!atwiaj(-
cych dobre funkcjono-
wanie. Nie utrudniaj-
my i&nie komplikujmy 
wszystkiego, co tylko 
si' da. Tak jak nasze 

polskie drogi s( kr'te i&wyboiste, takie 
same s( nasze drogi %yciowe i&jako$ nie 
potra+my ich wyprostowa". Jeste$my 
podejrzliwi i&nikomu nie potra+my za-
ufa", nawet sobie samym. Najlepszym 
zobowi(zaniem noworocznym by!oby 
wi'c unikanie podejrze# i&wyprosto-
wanie wszystkich tych dróg.

Weszli$my w&Nowy Rok z&gro)ba-
mi kryzysów politycznych i&gospodar-
czych, które dotkn( równie% nasz kraj, 
i&to we wszystkich sferach %ycia. Mnie 
najbli%sze s( wszelkie sprawy doty-
cz(ce zdrowia i&polityki zdrowotnej, 
których mimo wielu zapowiedzi na-
dal nikt nie uporz(dkowa!, a&wr'cz 

Pami#taj, !e wszystko,  
co uczynisz w !yciu, zostawi 
jaki" "lad. Dlatego miej 
"wiadomo"$ tego, co robisz. 
 Paulo Coelho



sko!czy" raz na zawsze. Naszemu rocz-
nikowi zrobiono jednak kawa# i$jako 
pierwszemu wprowadzono w#a%nie 
matematyk& z$elementami statystyki. 
Teraz to normalka, ale wtedy dla nas 

to by# koszmar. Mój pro-
fesor od fizyki w$liceum 
dzieli# uczniów na fizy-
ków i$poetów. Pierwsi to ci, 
którzy wybierali si& na stu-
dia techniczne lub na któ-
ry% z$kierunków %cis#ych. 
Mieli u$profesora szacu-
nek. Reszta to poeci. Mia-
#o to t& zalet&, 'e profesor 
przy repetytoriach przed 
matur( dawa# im spokój. 
Nie gn&bi# ich zwariowany-
mi wzorami czy zadania-
mi. W$ogóle uznawa#, 'e nie 
warto o$nich wspomina", co 
najwy'ej nale'y dyskuto-
wa", czy s#usznie pa!stwo 
wyrzuca pieni(dze na ich 

kszta#cenie. Bior(c pod uwag& panik&, 
jak( na studiach wywo#ywa#y w$nas te 
cholerne ca#ki i$inne ró'niczki, wyda-
wa#o si&, 'e profesor mia# racj&…

Studia medyczne to by#a orka. Kto% 
wyliczy#, 'e na niektórych kierunkach 
uniwersyteckich wystarczy 1800 go-
dzin zaj&", 'eby uzyska" tytu# magi-
stra. Na akademii potrzeba ich by#o 
oko#o 5000, 'eby otrzyma" dyplom 
lekarza, a$potem oczywi%cie sta' i$spe-
cjalizacja… Z$wa'nych momentów 

I n d e k s  k o r z y ! c i

W
#a%ciwie to nie wiem, dla-
czego zosta#em lekarzem 
stomatologiem. Mo'e ja-
kie% tradycje rodzinne? 

Mo'e wydawa#o mi si&, 'e na stoma-
tologi& #atwiej dosta" 
si& ni' na medycyn&, 
co w$praktyce oka-
za#o si& nieprawd(? 
Nie wiem. Po prostu 
od pewnego czasu 
w$ liceum wiedzia-
#em, 'e moje studia 
to b&dzie akademia 
medyczna i$koniec. 
(Wiem, 'e akademia 
medyczna to teraz 
uniwersytet medycz-
ny, ale ja b&d& trzy-
ma# si& starej nazwy, 
która o$wiele bar-
dziej mi si& podoba.).

 Kole!anki 
i"matematyka
Na uczelni w$przewadze by#y ko-

le'anki. Tak samo zreszt(, jak i$teraz. 
Nie wiadomo, dlaczego tak jest, ale 
jest. Na studiach technicznych z$kolei 
wi&cej jest ch#opaków i$te' nie wiado-
mo, dlaczego. Niektórzy twierdzili, 'e 
powodem sfeminizowania zawodu le-
karza jest fakt, 'e kobiety nie kocha-
j( nauk %cis#ych, a$akademia dawa#a 
szans&, 'eby wreszcie z$t( matematyk( 

okresu studiów nie zapomn& wydarze! 
roku 1968. W$protestach oczywi%cie 
brali udzia# tak'e studenci. Manifesto-
wali i$wiecowali jak wszyscy. Medyków 
by#o w%ród nich mniej. Niektórzy wy-
tykali nam t& absencj&, ale my byli%my 
sparali'owani nawa#em zaj&". Cho-
cia' gdy tylko si& da#o, to byli%my tam, 
gdzie trzeba. Pami&tam, jak zdenerwo-
wali%my sekretarza uczelnianej organi-
zacji partyjnej, który na jakiej% masów-
ce (wtedy to by#o modne s#owo) straszy# 
nas konsekwencjami strajkowania, 
a$wtedy jeden z$kolegów zapyta#, czy 
je'eli po porannych niepokojach po po-
po#udniu dostarczono nam przygoto-
wane b#yskawicznie przez w#adz& „pa-
triotyczne” ulotki, w$których z$trosk( 
ostrzegano nieu%wiadomionych stu-
dentów przed dawaniem pos#uchu ró'-
nym „wichrzycielom” i$„warcho#om”, 
to czy w$takim samym tempie nie da#o-
by si& drukowa" wiecznie brakuj(cych 
skryptów? Sekretarz si& w%ciek# i$opu-
%ci# sal&. Pokazali%my, 'e jeste%my nie-
u%wiadomionymi politycznie gównia-
rzami, bez odrobiny wdzi&czno%ci dla 
w#adzy, która przecie' daje nam szan-
s& studiowania. Tak to studenci wpl(-
tani zostali w$polityk&…

Po prostu opieka
Studia nauczy#y nas wielu zawodo-

wych i$'yciowych m(dro%ci. Dla mnie 
najwa'niejsza to ta, 'e „Pacjent jest 
osob(”. Nie przypadkiem, jednostk( 
chorobow( czy numerkiem, ale w#a-
%nie osob(. To prawda, o$której szyb-
ko zapominaj( m#odzi koledzy. Pacjent 
otoczony skomplikowanymi aparata-
mi i$maszynami, robotami, epatowa-
ny nanotechnologi(, której nie rozu-
mie, przekazywany do coraz to innego 
specjalisty i$na jakie% badania, o$któ-
rych nie ma poj&cia, czuje si& zagu-
biony i$przestraszony. On chcia#by po 
prostu opieki lekarza. Nic nie zast(-
pi u%miechu i$ciep#ego s#owa dokto-
ra i$piel&gniarki, potrzymania za r&k&, 
po%wi&cenia choremu odrobiny cza-
su, 'eby cho" przez chwil& poczu#, 'e 
to on jest tu najwa'niejszy. On i$jego 
choroba. Wiem, co mówi&, bo sam 
kilka razy by#em szpitalnianym pa-
cjentem. 

Pó)niejsza praca, ju' po dyplomie, 
uczy#a i$uczy lekarzy pokory wobec 
natury. Dlaczego sto razy wszystko 

 Autor jest lekarzem den-
tyst!, wiceprezesem WIL, 
cz"onkiem NRL

30  
 N R  1  ( 2 5 3 )  S T Y C Z E "  2 0 1 2  

Magia 
medycyny

Pacjent jest osob( – powtarzajmy to studentom  
bez ko!ca.

ANDRZEJ BASZKOWSKI

* *



idzie jak trzeba, a$sto pierwszy nie-
sie ze sob( powik#ania, które uru-
chamiaj( dzwonki alarmowe? Wie-
my o$cz#owieku coraz wi&cej, ale 
ta wiedza rodzi wci(' nowe pyta-
nia, a$czasem i$dylematy moralne.  
Namawiamy do oddawania narz(-
dów do transplantacji. Potra*my 
przeszczepia" niemal wszystko, ale 
nie wiemy, dlaczego czasem biorca 
po zabiegu zmienia swoje usposo-
bienie i$upodobania na takie, jakie 
mia# dawca? W$preferencjach kuli-
narnych, ubiorach czy zainteresowa-
niach. To jedna z$tajemnic biologii, 
która objawi#a si& ostatnio. Albo jak 
to jest, 'e z$jednej komórki powstaj( 
biliony w$okre%lonym porz(dku, 'e 
ró'nicuj( si& i$podejmuj( skompli-
kowane funkcje – bez naszego udzia-
#u, bez naszej %wiadomo%ci. Cud na-
tury – rodzi si& cz#owiek. Jak to si& 
dzieje? Czasem ta ma#a istotka nie 
mo'e zdecydowa" si&, czy chce 'y". 
Lekarze podejmuj( wówczas hero-
iczne wysi#ki, aby j( ratowa". Czasem 
wygrywaj(, czasem nie. Dlaczego?  
R E K L A M A

Rado%" z$sukcesu albo smutek z$bez-
radno%ci. W$takich momentach nikt 
nie my%li o$pieni(dzach, liczy si& co% 
innego. 

Kierowca pogotowia, który zwy-
kle mia# pretensje do wszystkich 
o$wszystko, a$zw#aszcza o$pieni(dze 
w#a%nie, jak szaleniec p&dzi# kiedy% 
karetk( na koniec Poznania, #ami(c 
wszystkie mo'liwe przepisy i$nara'a-
j(c si& wszystkim, bo tam na pomoc 
czeka#o poparzone dziecko. Wró-
ci# z$podart( marynark(, bo lekarka 
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Nic nie zast#pi choremu 
u$miechu i"ciep%ego 
s%owa, potrzymania 
za r&k&, po$wi&cenia 
odrobiny czasu, !eby cho' 
przez chwil& poczu%, !e to 
on jest najwa!niejszy.

nie zapi&#a pasów i$trzyma#a si& je-
go kieszeni, po czym$z$ogromn( sa-
tysfakcj( o%wiadczy#: „Ale dzieciara 
'e%my uratowali”. Tak dzia#a magia 
medycyny. Nie tylko na lekarzy.

 Podzi&kowania  
starszej pani
Czasem lekarz dostaje w$podzi&-

kowaniu od pacjenta alkohol, kaw&, 
kwiaty albo kopert&… Dla mnie naj-
wi&kszymi korzy%ciami by#y podzi&-
kowania starszej pani w$postaci pa-
pierowej torebki z$kilkoma krówkami 
(nie mog#em odmówi") i$pochwa#a 
pacjentki, która pofatygowa#a si& do 
naczelnego dyrektora ZOZ-u$z$py-
taniem, czy ma %wiadomo%", jaki to 
diament pracuje w$poradni stoma-
tologicznej. Okaza#o si&, 'e by#a to 
osoba niezrównowa'ona psychicz-
nie. Potem spo#ecze!stwo przychodni 
(a$by#a to du'a, wielospecjalistyczna 
placówka) p&ka#o ze %miechu, 'e jak 
kto% chwali Baszkowskiego, to musi 
by" niespe#na rozumu… ⦿



Uzale!nieni lekarze

LUCYNA KRYSIAK

Co setny polski lekarz jest uzale!niony  
od alkoholu, a wzi"wszy pod uwag# równie! inne $rodki 

psychoaktywne, problem uzale!nienia dotyczy  
2-3 proc. osób wykonuj"cych ten zawód.

*

D  ane te s" szacunkowe, ponie-
wa! dot"d nie przeprowadzo-
no bada%, które ujawni&yby 
prawdziw" skal# problemu. 

Samorz"d lekarski zamierza przeprowa-
dzi' badanie ankietowe w$ród lekarzy, 
dzi#ki któremu mo!na b#dzie nie tylko 
oceni' rozmiar zagro!enia, ale zbudowa' 
na tej podstawie skuteczny system pomo-
cy uzale!nionym.

W(siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej 
w(grudniu odby&o si# doroczne spotkanie 
okr#gowych pe&nomocników ds. zdro-
wia lekarzy i(lekarzy dentystów, którzy 
wspólnie zastanawiali si#, jakie mechani-
zmy nale!y uruchomi' i(jakie programy 
wdro!y', aby dotrze' do uzale!nionych 
kolegów i(nak&oni' ich do podj#cia lecze-
nia. Obecnie do pe&nomocników zg&a-
szaj" si# pojedynczy lekarze, i(to zwykle 

z(polecenia ordynatora lub kierownika 
zak&adu, w(którym pracuj", czasem ko-
go$ z(rodziny, a(najcz#$ciej pod presj" me-
diów, które nag&a$niaj" przypadki lekarzy 
przyjmuj"cych pacjentów pod wp&ywem 
alkoholu lub $rodków odurzaj"cych.

Uczestnicz"cy w(spotkaniu etyk, prof. 
Pawe& )uków, podkre$li&, !e zawód leka-
rza jest szczególny i(polega nie tylko na 
opanowaniu wiedzy i(umiej#tno$ci lecze-
nia chorych, ale na wspó&odczuwaniu. 

w(chwili, kiedy mo!na jeszcze zapobiec 
nieszcz#$ciu, pomóc wyj$' z(uzale!nienia. 
W($rodowisku wci"! jeszcze panuje zmo-
wa milczenia na ten temat. Aby j" prze&a-
ma', na mocy uchwa&y NRL z(13 kwietnia 
2007 r. ustanowiono funkcj# pe&nomoc-
nika ds. zdrowia lekarzy i(lekarzy denty-
stów ze wskazaniem, !e taka osoba powin-
na by' w(ka!dej okr#gowej izbie lekarskiej. 
Rola pe&nomocnika (obecnie ma go ju! 
wi#kszo$' okr#gowych izb lekarskich) 
polega przede wszystkim na organizowa-
niu pomocy lekarzom i(lekarzom denty-
stom, którzy ze wzgl#du na uzale!nienie 
od $rodków psychoaktywnych s" zagro-
!eni utrat" prawa wykonywania zawodu. 
Pe&nomocnik opracowuje zalecenia pro*-
laktyczne, przygotowuje wykaz placówek 
terapii uzale!nie%, które chc" wspó&pra-
cowa' z(samorz"dem lekarskim, a(w(przy-
padku stwierdzenia u(lekarza uzale!nie-
nia od substancji psychoaktywnych, jego 
zadaniem jest pomoc w(znalezieniu naj-
lepszego dla niego miejsca terapii. Je$li 
lekarz odmawia zgody na leczenie, pe&-
nomocnik powiadamia o(zaistnia&ym 
problemie okr#gow" rad# lekarsk", a(ta 
podejmuje decyzj# o(powo&aniu komisji 

W y d a r z e n i a

*

!rodki psychoaktywne 
przyt"piaj# poczucie  
odpowiedzialno$ci  
za  powierzone lekarzowi  
zdrowie i %ycie chorego.

– W(przypadku lekarza profesjonalista 
to co$ wi#cej ni! zawodowiec, to kto$, 
kto przestrzega standardów etycznych, 
a(uzale!nienia w(znacznym stopniu ogra-
niczaj" t# zdolno$' – powiedzia&. Doda&, 
!e ju! Hipokrates g&osi&, i! najpierw po-
winno pojawi' si# zami&owanie do le-
czenia cz&owieka, a(pó+niej do czynno-
$ci leczniczych. ,rodki psychoaktywne 
pozbawiaj" lekarza zachowania tych hie-
rarchii i(przyt#piaj" poczucie odpowie-
dzialno$ci za powierzone mu zdrowie 
i(!ycie chorego.

Niszcz#ce brzemi"
Jednak o(tym, !e lekarze pij", najlepiej 

wiedz" pacjenci, którzy z(wdzi#czno$ci za 
udan" operacj# najch#tniej wr#czaj" im 
butelk#. Oni te! s" najlepiej zorientowa-
ni, który lekarz nie przyjmie trunku, bo 
nie bierze alkoholu do ust. Utar&o si# jed-
nak przekonanie, !e alkohol to najlepsza 
i(niezobowi"zuj"ca forma podzi#kowa-
nia. O(tym, !e lekarze odurzaj" si# in-
nymi substancjami ni! alkohol, pacjenci 
najcz#$ciej nie maj" zielonego poj#cia. Za 
to trudno ukry' to przed kolegami z(pra-
cy. Niestety, rzadko wychodzi to na jaw 
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orzekaj"cej o(niezdolno$ci do wykony-
wania zawodu lekarza.

Przebi& si" przez mur
Lekarze rzadko chc" si# leczy' z(w&a-

snej woli. Z(relacji pe&nomocników wy-
nika, !e w(ci"gu roku tra*a do nich za-
ledwie kilka osób. Dorota Rzepniewska, 
pe&nomocnik ds. zdrowia lekarzy i(leka-
rzy dentystów z(katowickiej ORL, twier-
dzi, !e obawiaj" si# stygmatyzacji. – Trze-
ba wypracowa' nowe, bardziej skuteczne 
metody docierania do uzale!nionych. By' 
mo!e podobne do tych, którymi pos&uguje 
si# samorz"d lekarski w(Niemczech – pod-
kre$li&a. Bo uzale!nienie lekarzy od alko-
holu i($rodków odurzaj"cych to nie tylko 
polski problem.

Barier", któr" trudno im pokona', aby 
zwróci' si# o(pomoc do pe&nomocnika, jest 
równie! wstyd. – Wci"! jeszcze pokutuje 
przekonanie, !e uzale!nienie jest chorob" 
zawinion" przez chorego, a(tak nie jest. Po-
dobnie jak przekonanie, !e choroba alko-
holowa wyklucza sumienne wykonywanie 
obowi"zków zawodowych przez lekarza, 
a(przecie! w(tej chorobie uzale!nieni lata-
mi !yj" w(abstynencji i(mog" normalnie 
pracowa' – powiedzia& dr Bohdan Woro-
nowicz, specjalista ds. uzale!nie%.

Trzeba wi#c nie tylko przebi' si# przez 
mur niech#ci do podj#cia leczenia, ale 
tak!e przez mur fa&szywych przekona% 
na temat uzale!nienia od alkoholu i($rod-
ków odurzaj"cych i(umie' rozró!nia', 
kiedy mamy do czynienia z(czynn" cho-
rob", a(kiedy nie. Adam Wiernikowski 
z(OIL w(Krakowie podkre$li&, !e doj$cie 
do tej choroby jest ró!ne. Wielu lekarzy, 
którym grozi odebranie prawa wykony-
wania zawodu, uzale!ni&o si# od opia-
tów, poniewa! za!ywali narkotyki w(ce-
lach leczniczych.

Wojciech Idaszak z(Zespo&u Radów 
Prawnych NIL mówi& o(aspektach praw-
nych i(rodzajach odpowiedzialno$ci za 
wykonywanie zawodu pod wp&ywem sub-
stancji psychoaktywnych. Same sankcje 
wobec lekarzy, bez leczenia, nie rozwi"-
zuj" problemu. S" jednak uci"!liwe i(cz#-
sto ci"gn" si# przez ca&e !ycie.

Gdzie si" leczy&?
Wyzwaniem dla okr#gowych pe&no-

mocników ds. zdrowia lekarzy i(lekarzy 
dentystów jest nie tylko to, jak zmoty-
wowa' uzale!nionych lekarzy do podj#-
cia leczenia, ale te! gdzie ich na to leczenie 
pokierowa'. Uzale!niony lekarz, je$li ju! 

zdecyduje si# na leczenie, wybiera zwykle 
o$rodek jak najdalej miejsca zamieszkania 
i(pracy. Dr Maciej Fr"ckowiak z(Wielko-
polskiej Izby Lekarskiej uwa!a, !e o$rod-
ki dla lekarzy nale!y tworzy' przy okr#-
gowych izbach i(prowadzi' w(nich terapi# 
we wspó&pracy z(o$rodkami specjalizu-
j"cymi si# w(leczeniu uzale!nie%. Opi-
nie na ten temat s" jednak podzielone. 
Zdaniem W&odzimierza Gajewskiego ze 
,wi#tokrzyskiej Izby Lekarskiej nie po-
winno si# prowadzi' odwyku oddzielnie 
dla lekarzy i(dla osób z(innych $rodowisk 
zawodowych. – Uzale!nienie jest choro-

b", której leczenie podlega okre$lonym 
standardom i(nie powinno si# tego robi' 
w(izolacji – powiedzia&. Doda&, !e pe&no-
mocnik jest jednocze$nie lekarzem i(kie-
dy uzale!niony kolega lekarz zwróci si# do 
niego po pomoc, powinien go traktowa' 
jak pacjenta, zak&adaj"c mu pe&n" doku-
mentacj#, zachowuj"c tajemnic# lekarsk" 
i(zapewniaj"c intymno$'.

Poniewa! nie ma wytycznych, które 
okre$la&yby kompetencje pe&nomocni-
ków ds. zdrowia lekarzy i(lekarzy denty-
stów, terapia podejmowana jest najcz#-
$ciej wskutek decyzji ORL, a(do czasu jej 
zako%czenia specjalna komisja zawiesza 
uzale!nionym lekarzom prawo wyko-
nywania zawodu. Jednak najlepiej, gdy-
by skontaktowali si# oni z(pe&nomocni-
kiem i(rozpocz#li terapi#, zanim sprawa 
zostanie upubliczniona i(samorz"d nada 
jej tryb urz#dowy. Dlatego pe&nomocni-
cy chc" dotrze' do osób potrzebuj"cych 
pomocy, zanim popadn" one w(tarapaty 
czy wejd" w(kon-ikt z(prawem, co skut-
kuje odebraniem prawa wykonywania za-
wodu i(sankcjami prawnymi. Chc" rów-
nie! podj"' prób# rozpoznania przyczyn 
na&ogu, zaj"' si# pro*laktyk" i(na tym eta-
pie zaoferowa' kolegom pomoc psycholo-
giczn". Musz" jednak, wzorem Niemców 
czy Amerykanów, wspólnie wypraco-
wa' spójny i(skuteczny model tej pomo-
cy. Licz" na wsparcie Konwentu Prezesów 
Okr#gowych Rad Lekarskich. ⦿

Wci#% jeszcze pokutuje 
przekonanie, %e uzale%-
nienie jest chorob#  
zawinion# przez chorego.
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j!zykowa zmienia sens naszego dzia-
"ania i#cho$ buntujemy si! przeciwko 
temu, trudno przewidzie$, jakie b!-
d% jej konsekwencje w#przysz"o&ci – 
powiedzia" Maciej Hamankiewicz.

Nawi%zuj%c do tej wypowiedzi, 
prof. Ewa Ko"odziejek, cz"onek Ra-
dy J!zyka Polskiego, przyzna"a,  

'e j!zyk administracji jest nieludz-
ki, dlatego j!zykoznawcy przygoto-
wuj% raport, w#którym przeanali-
zuj% i#opisz% j!zyk administracyjny 
wszystkich ministerstw, w#tym Mi-
nisterstwa Zdrowia. Podkre&li"a te', 
'e administracyjna nowa moda j!zy-
kowa daje si! we znaki nie tylko &ro-
dowisku lekarskiemu. Coraz cz!&ciej 
osoby wykonuj%ce inne zawody sy-
gnalizuj%, 'e wi!kszo&$ ukazuj%cych 

Zdrowie w s!owie

LUCYNA KRYSIAK

J!zyk medyczny jest za&miecany dziwol%gami admi-
nistracyjnymi, które nie tylko rzutuj% na komunikacj! 
lekarza z#pacjentem, ale oddalaj% go od wype"niania 
misji, wyznaczaj%c mu rol! osoby &wiadcz%cej us"ug!.

* *

Tekst urz!dowy powinien 
charakteryzowa" si! 
jasno#ci$ i%by" 
sformu&owany poprawnie, 
zgodnie z%norm$ 
wzorcow$ polszczyzny.

L
ekarze obawiaj% si!, 'e u'y-
wana nowa mowa j!zykowa 
w#ochronie zdrowia odhu-
manizuje medycyn! i#chc% 

temu zapobiec. Naczelna Izba Lekar-
ska i#Rada J!zyka Polskiego zorgani-
zowa"y konferencj! „Zdrowie w#s"o-
wie”, która by"a prób% odpowiedzi na 
pytanie, jak sobie radzi$ w#sytuacji, kie-
dy bezduszny j!zyk administracji zbyt 
mocno wdziera si! w#codzienne lekar-
skie 'ycie.

 Nieludzki j!zyk  
administracji
Prof. Andrzej Markowski, prze-

wodnicz%cy Rady J!zyka Polskie-
go, w#li&cie do prezesa NRL Macieja 
Hamankiewicza wyrazi" nadziej!, i' 
konferencja ta pomo'e u&wiadomi$ 
szerszym kr!gom spo"ecznym, 'e s"o-
wo jest niemniej wa'ne w#pracy z#pa-
cjentem, ni' leczenie, a#komunikacja 
s"owna z#chorym mo'e wydatnie po-
móc mu wyzdrowie$. Rozwijaj%c ten 
w%tek, prezes NRL podkre&li", 'e do-
t%d lekarz w#szpitalu zleca" choremu 
antybiotyki, a#obecnie w#przedsi!-
biorstwie, jakim jest ten szpital, mu-
si pilnowa$, aby przychód zgadza" si! 
z#rozchodem. Pacjent i#jego leczenie 
schodzi na drugi plan. – Najbardziej 
niebezpieczne jest to, 'e nowa mowa 

si! dokumentów i#przepisów jest pi-
sana j!zykiem niezrozumia"ym dla 
zwyk"ego obywatela. S% pe"ne b"!-
dów stylistycznych, cechuje je dr!-
twota i#wielos"owie. – Styl urz!do-
wy wprawdzie z#za"o'enia odznacza 
si! specy(cznym s"ownictwem, a#po-
nadto jest dyrektywny i#bezosobo-
wy, jednak tekst urz!dowy powi-
nien charakteryzowa$ si! jasno&ci% 
i#by$ sformu"owany poprawnie, zgod-
nie z#norm% wzorcow% polszczyzny 
– t"umaczy prof. Ko"odziejek. Je&li 
nie spe"nia tej normy, jest wykrocze-
niem przeciwko art. 3 ustawy o#j!-
zyku polskim z#1990 r., który mówi 
m.in. o#tym, 'e ochrona j!zyka pol-
skiego polega na dbaniu o#poprawne 
jego u'ywanie, do czego ustawowo s% 
zobowi%zane wszystkie organy w"a-
dzy publicznej i#instytucje.

S&owa mog$ leczy"
W#NIL od d"u'szego czasu orga-

nizowane s% warsztaty psychologicz-
ne po&wi!cone m.in. umiej!tno&ciom 
komunikacji z#pacjentami. Prowadz%-
ca je dr Hanna Hamer, psycholog spo-
"eczny i#kliniczny, uwa'a, 'e s"owa te' 
lecz%. Wprawdzie cz!sto mog% brzmie$ 
banalnie (b!dzie dobrze, damy sobie 
rad! z#chorob%, g"!boko wspó"czuj!, 
prosz! mi zaufa$, to przyniesie ulg!), 
jednak maj% udowodnion% klinicznie 
si"! oddzia"ywania na pacjenta, po-
niewa' mobilizuj% jego organizm do 
walki z#chorob%. Wa'ne jest wi!c, aby 
dba$ o#ich dobór.

Innym problemem j!zyka me-
dycznego jest jego hermetyczno&$ 
i#wulgaryzacja. Ryszard Ba)ko-
wicz, przewodnicz%cy Rady Ety-
ki Mediów, na podstawie wp"ywa-
j%cych skarg oceni", 'e im bardziej 
charakter mediów jest zbli'ony do 
tabloidów, tym cz!&ciej dochodzi 
do pos"ugiwania si! niewybredny-
mi okre&leniami. Dotyczy to rów-
nie' &rodowiska medycznego.

Uczestnicz%cy w#konferencji 
dr Zbigniew Kostrzewa, lekarz po-
eta, autor „Leksykonu wyrazów 
i#zwrotów lekarskich”, na przyk"a-
dach polskich pisarzy i#poetów, któ-
rzy byli lekarzami, przekonywa", 'e 
j!zykiem medycznym mo'na si! te' 
bawi$, tak jak to robi" m.in. s"awetny 
Tadeusz Boy-*ele)ski, twórca kaba-
retu „Zielony Balonik”. ⦿

W y d a r z e n i a
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zanowna redakcjo, 
pisz! ten list, po-
niewa' coraz bar-

dziej boj! si! by$ lekarzem 
i#leczy$ pacjentów. Prawie 
w#ka'dym numerze „Gaze-
ty Lekarskiej” jest artyku" 
o#tym, co my, lekarze po-
winni&my, musimy, jakie 
mamy obowi%zki wobec 
prawa i#pacjenta i# jakie 

kary (czasem nieadekwatne 
do czynu) nam gro'%. Co-
raz cz!&ciej brakuje mi cza-
su na leczenie, bo musz! 
wype"nia$ ró'ne druki 
zgód, certyfikatów, za-
&wiadcze), o&wiadcze) itp. 
Niestety „GL” równie' nie 
nad%'a za przepisami pra-
wa i#cz!sto wa'ne informa-
cje dla lekarzy ukazuj% si! 

z#kilkumiesi!cznym, a#nawet 
rocznym opó+nieniem. 
Wiem, 'e nieznajomo&$ pra-
wa nie jest usprawiedliwie-
niem, ale z#drugiej strony 
chcia"abym, by jedyna gaze-
ta zajmuj%ca si! sprawami le-
karzy by"a dla nas pierwszym 
i#najpewniejszym +ród"em in-
formacji, i#by dociera"y one 
do nas je&li nie z#wyprzedze-
niem, to przynajmniej na bie-
'%co.

Mam równie' propozy-
cj!, by w#dobie tylu zgód, 
za&wiadcze) i#o&wiadcze) 
„GL” opublikowa"a jednoli-
te wzory np. zgody na lecze-
nie kana"owe, chirurgiczne, 
protetyczne, zabieg opera-
cyjny, badanie inwazyjne 
lub certy(katu na produkt 
medyczny itp., które by"y-
by wa'ne i#zabezpiecza"y le-
karzy w#razie roszcze) pa-
cjenta, kontroli lub sprawy 
przed s%dem.

Nast!pnym bardzo nur-
tuj%cym mnie problemem 

jest agresja pacjentów wo-
bec lekarzy i#innych osób 
spo&ród tzw. bia"ego perso-
nelu. Z#agresj% s"own% jesz-
cze mo'na sobie poradzi$. 
Ale co mo'emy zrobi$, je&li 
pacjent zaczyna by$ agre-
sywny, a#nawet u'ywa nie-
bezpiecznych przedmiotów 
(taka sytuacja spotka"a 
mnie osobi&cie, a#wezwa-
na policja przyjecha"a po 
godzinie)? Czy kto& z#nas 
ma powa'nie ucierpie$, by 
co& si! w#tej sprawie zmie-
ni"o?! Pacjenci robi% si! co-
raz bardziej roszczeniowi 
i#aroganccy, a#my mo'emy 
jedynie sta$, kiwa$ g"ow% 
i#traci$ nerwy na udowod-
nianiu swoich racji.

Z#wielk% niecierpliwo-
&ci% oczekuj! artyku"u 
o#PRAWACH lekarza, bo 
takie chyba te' posiadamy? 

LEK. STOM. Z!"ODZI

(NAZWISKO  I IMI# 
DO WIADOMO$CI REDAKCJI)

Napiszcie wreszczie  
o prawach lekarza
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BIULETYN
Nr 1 (139) Rok XXIII  NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ Warszawa, I 2012 

Posiedzenie NRL – 2 grudnia 2011 roku

Redaktor naczelny: Mariusz Janikowski

UCHWA!A Nr 24/11/VI
Naczelnej Rady Lekarskiej

z"dnia 2 grudnia 2011 r.

w!sprawie zmiany statutu Fundacji Lekarze Lekarzom

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 8 ustawy z!dnia 2 grudnia 2009 r. o!izbach lekarskich  
(Dz. U. Nr 219, poz. 1708) Naczelna Rada Lekarska postanawia,  
co nast"puje:

§  1.
W!statucie Fundacji Lekarze Lekarzom, stanowi#cym za$#cznik do uchwa$y Nr 7/11/VI 
z!dnia 13 maja 2011 r., wprowadza si" nast"puj#ce zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Fundacja posiada osobowo%& prawn#.”;
2) w!§ 10 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
 „3) dochody ze zbiórek publicznych,”;
3) § 23 otrzymuje brzmienie: 
 „§ 23. Do zada' Rady Fundacji nale(y:
1) kontrolowanie bie(#cej dzia$alno%ci Zarz#du Fundacji,
2) wytyczanie g$ównych kierunków dzia$alno%ci Fundacji,
3) nadzór nad dzia$alno%ci# Fundacji,
4) ocena programu dzia$ania Zarz#du na rok przesz$y,
5) podejmowanie decyzji o!zatrudnianiu cz$onków Zarz#du i!ustalaniu ich wynagrodzenia,
6) wyra(anie opinii w!sprawach przed$o(onych przez Zarz#d Fundacji.”;
4) w!§ 29 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 „2) Do zada' Zarz#du nale(y:
a) sprawowanie zarz#du maj#tkiem Fundacji,
b) prowadzenie bie(#cej dzia$alno%ci Fundacji
c) uchwalanie rocznych planów finansowych i!wieloletnich programów dzia$ania,
d) przyjmowanie darowizn, spadków i!zapisów, subwencji i!dotacji z!zastrze(eniem pkt 8,
e) wyst"powanie z!wnioskiem w!sprawie zmiany Statutu, po$#czenia z!inn# fundacj#, 
likwidacji Fundacji,
f) przedk$adanie Radzie Fundacji corocznie, do dnia 31 marca sprawozdania z!dzia$alno%ci 
Fundacji za rok ubieg$y,
g) przygotowywanie projektów, które zostan# obj"te wnioskiem o!dofinansowanie  
ze %rodków Unii Europejskiej oraz ich realizacja,
h) podejmowanie decyzji w!innych sprawach nie przekazanych do kompetencji innym 
organom Fundacji.”.

§  2.
Przyjmuje si" tekst jednolity statutu w!brzmieniu stanowi#cym za$#cznik do niniejszej 
uchwa$y.

§  3.
Uchwa$a wchodzi w!(ycie z!dniem podj"cia.

SEKRETARZ PREZES 
Mariusz Janikowski Maciej Hamankiewicz

Za$#cznik do uchwa$y Nr 24/11/VI Naczelnej Rady Lekarskiej  z!dnia 2 grudnia 2011 r.
     
Tekst jednolity

STATUT
FUNDACJI LEKARZE LEKARZOM

Rozdzia" I
Postanowienia ogólne

§  1.

Fundacja pod nazw# Fundacja Lekarze Lekarzom zwana dalej „Fundacj#”, ustano-
wiona przez Naczeln# Izb" Lekarsk# na mocy uchwa$y Naczelnej Rady Lekarskiej 
Nr 34/10/VI z!dnia 3 wrze%nia 2010 r., zwan# dalej Fundatorem, aktem notarialnym 
sporz#dzonym przez notariusza Aldon" Czamarsk# w!kancelarii notarialnej w!Warszawie, 
ul. Konduktorska 4/29 w!dniu 9 wrze%nia 2010 r., rep. A!Nr 1689/2010 dzia$a na podstawie 
ustawy z!dnia 6 kwietnia 1984 r. o!fundacjach (Dz. U. z!1991 r. Nr 46, poz. 203 z!pó)n. zm.) 
i!ustawy z!dnia 24 kwietnia 2003 r. o!dzia$alno%ci po(ytku publicznego i!o!wolontariacie 
(Dz. U. z!2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz niniejszego Statutu.

§  2.
Fundacja posiada osobowo%& prawn#.

§  3.
1) Fundacja dzia$a na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Fundacja mo(e prowadzi& dzia$alno%& poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3) Siedzib# Fundacji jest miasto sto$eczne Warszawa.
4) Dla wykonywania swych zada' statutowych Fundacja mo(e tworzy& oddzia$y, zak$ady 
i!filie.

§  4.
Czas trwania Fundacji jest nieokre%lony.

§  5.
1) Fundacja pos$uguje si" piecz"ci# z!oznaczeniem nazwy i!siedziby Fundacji.
2) Fundacja mo(e u(ywa& wyró(niaj#cego j# znaku graficznego.
3) Fundacja mo(e ustanawia& odznaki, medale honorowe i!przyznawa& je wraz z!innymi 
wyró(nieniami i!nagrodami dla osób fizycznych, osób prawnych i!jednostek nieposiadaj#cych 
osobowo%ci prawnej, zas$u(onym dla Fundacji.

§  6.
Ministrem w$a%ciwym ze wzgl"du na zakres swojej dzia$alno%ci oraz cele Fundacji  
jest minister w$a%ciwy do spraw zabezpieczenia spo$ecznego.

  
Rozdzia" II

Cele i!zasady dzia"ania Fundacji
§  7.

Celami Fundacji s#:
1) wspomaganie inicjatyw zapewniaj#cych obywatelom, w!szczególno%ci najubo(szym 
dost"p do opieki zdrowotnej,
2) dzia$alno%& w!zakresie pomocy spo$ecznej, materialnej i!finansowej w!celu poprawy 
warunków (ycia lekarzy oraz owdowia$ych ma$(onków lekarzy, znajduj#cych si" w!trudnej 
sytuacji materialnej, tak(e z!powodów kl"sk (ywio$owych i!innych nadzwyczajnych zdarze',
3) dzia$alno%& w!zakresie pomocy materialnej i!edukacyjnej dzieciom zmar$ych lekarzy,
4) dzia$alno%& w!zakresie pomocy dzieciom lekarzy szczególnie uzdolnionym, znajduj#cym 
si" w!trudnej sytuacji materialnej,
5) dzia$alno%& w!zakresie pomocy materialnej oraz wspierania ró(norodnych form opieki 
spo$ecznej dla lekarzy emerytów, rencistów i!innych nie wykonuj#cych zawodu, znajduj#cych 
si" w!trudnej sytuacji materialnej.

§  8.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) udzielanie osobom wymienionym w!§ 7 pkt 2-5 wsparcia finansowego w!formie mi"dzy 
innymi: zapomóg bezzwrotnych i!zwrotnych, stypendiów, dofinansowania zabiegów me-
dycznych, kuracji i!zabiegów rehabilitacyjnych, dofinansowywania kosztów leczenia, pobytu 
w!sanatorium lub w!domach opieki spo$ecznej,
2) udzielanie osobom wymienionym w!§ 7 pkt 2-5 pomocy rzeczowej,
3) organizowanie i!dofinansowywanie przedsi"wzi"& edukacyjnych dzieciom zmar$ych 
lekarzy oraz dzieciom lekarzy wymienionych w!§ 7 pkt 5,
4) udzielanie wsparcia finansowego dla rozwoju spo$ecznie akceptowanych inicjatyw samo-
rz#du zawodowego lekarzy w!zakresie opieki zdrowotnej dla osób wymienionych w!§ 7 pkt 1,
5) udzielanie wsparcia finansowego dla wszelkich innych inicjatyw s$u(#cych rozwojowi 
opieki spo$ecznej dla lekarzy i!ich rodzin, wymienionych w!§ 7 pkt 2,3,4 i!5.

Rozdzia" III
Maj#tek Fundacji

§  9.
Maj#tek Fundacji stanowi# %rodki finansowe w!wysoko%ci 1.000,00 z$ (s$ownie: jeden 
tysi#c), ustalone w!akcie notarialnym ustanawiaj#cym Fundacj" oraz %rodki finansowe, 
ruchomo%ci i!nieruchomo%ci nabyte w!trakcie dzia$alno%ci Fundacji.

§  10.
Dochodami Fundacji zwi"kszaj#cymi jej maj#tek s#:
1) darowizny, spadki, zapisy, subwencje i!inne nieodp$atne przysporzenia,
2) odsetki bankowe i!dochody z!maj#tku ruchomego i!nieruchomego,
3) dochody ze zbiórek publicznych,
4) dochody z!praw maj#tkowych,
5) odpisy podatkowe.
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§  11.
Dochody uzyskiwane z!maj#tku Fundacji przeznaczone s# wy$#cznie na realizacj" celów 
statutowych oraz w!niezb"dnym zakresie na pokrycie kosztów dzia$alno%ci Fundacji.

§  12.
Fundacja prowadzi gospodark" finansow# i!rachunkowo%& wed$ug zasad obowi#zuj#cych 
osoby prawne.

§  13.
1) Maj#tek Fundacji jest lokowany na rachunkach i!lokatach bankowych, w!papierach 
warto%ciowych, w!funduszach inwestycyjnych, w!nieruchomo%ciach oraz ruchomo%ciach 
stanowi#cych %rodki trwa$e w!rozumieniu obowi#zuj#cych przepisów.
2) Fundacja mo(e tworzy& fundusze celowe.
3) Z!dochodów okre%lonych w!§ 10 Fundacja mo(e tworzy& szczególne fundusze celowe, 
nazwane imieniem osób fizycznych lub prawnych, które przekaza$y Fundacji %rodki w!drodze 
spadku lub zapisu, na których zgromadzane s# %rodki otrzymane  
od w.w!osób z!w.w!tytu$ów.
4) Decyzj" w!sprawie utworzenia funduszy celowych i!szczególnych funduszy celowych, 
okre%lenia wysoko%ci kwot przekazywanych na fundusze oraz sposobu dysponowania 
%rodkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Zarz#d Fundacji.

§  14.
Fundacja nie mo(e:
1) udziela& po(yczek lub zabezpiecza& zobowi#za' maj#tkiem Fundacji w!stosunku  
do cz$onków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z!którymi cz$onkowie orga-
nów i!pracownicy pozostaj# w!zwi#zku ma$(e'skim, we wspólnym po(yciu albo w!stosunku 
pokrewie'stwa w!linii prostej oraz w!linii bocznej do drugiego stopnia albo s# zwi#zani 
z!tytu$u przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywa& maj#tku Fundacji na rzecz cz$onków organów Fundacji lub jej pracowników 
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni( w!stosunku do osób trzecich, w!szczególno%ci 
je(eli przekazanie to nast"puje bezp$atnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywa& maj#tku na rzecz cz$onków organów Fundacji lub jej pracowników oraz 
ich osób bliskich, na zasadach innych ni( w!stosunku do osób trzecich, chyba (e  
to wykorzystanie bezpo%rednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
4) dokonywa& zakupu na szczególnych zasadach towarów i!us$ug w!tym po cenach wy(-
szych ni( rynkowe od podmiotów, w!których uczestnicz# cz$onkowie organów Fundacji lub 
jej pracownicy oraz ich bliskie osoby na zasadach innych ni( w!stosunku do osób trzecich.

§  15.
Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

  
Rozdzia" IV

Organy Fundacji
§  16.

Organami Fundacji s#:
1) Rada Fundacji,
2) Zarz#d Fundacji.

§  17.
Rada Fundacji jest organem kontroli i!nadzoru oraz organem opiniodawczym i!wnioskodaw-
czym Fundacji.

§  18.
1) Rad" Fundacji tworzy 3 cz$onków, powo$ywanych i!odwo$ywanych w!drodze uchwa$y 
przez Naczeln# Rad" Lekarsk#. 
2) Na cz$onka Rady Fundacji mo(e by& powo$ana osoba, która:
 a) nie jest cz$onkiem Zarz#du Fundacji ani nie pozostaje z!nim w!stosunku pokrewie'stwa, 
powinowactwa lub podleg$o%ci s$u(bowej,
 b) nie by$a skazana prawomocnym wyrokiem za przest"pstwo umy%lne,
 c) korzysta z!pe$ni praw publicznych oraz ma pe$n# zdolno%& do czynno%ci prawnych,
 d) z$o(y$a pisemne o%wiadczenie o!woli uczestnictwa w!Radzie Fundacji.

§  19.
Cz$onkostwo w!Radzie Fundacji ustaje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji, z$o(onej Przewodnicz#cemu Rady Fundacji,
2) %mierci,

3) odwo$ania przez Naczeln# Rad" Lekarsk# w!drodze uchwa$y w!przypadku zaistnienia 
nast"puj#cych okoliczno%ci:
a) pisemnej rezygnacji cz$onka,
b) dzia$ania na szkod" Fundacji,
c) skazania prawomocnym wyrokiem za przest"pstwo umy%lne,
d) pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolno%ci do czynno%ci prawnych,
e) zaistnienia okoliczno%ci, które w!d$ugotrwa$y sposób uniemo(liwiaj#  
lub w!znaczny sposób utrudniaj# pe$nienie funkcji cz$onka Rady Fundacji,
f) powo$ania cz$onka Rady Fundacji do Zarz#du Fundacji,
g) nie brania udzia$u w!posiedzeniach Rady Fundacji przez okres d$u(szy  
ni( 6 miesi"cy.

§  20.
W!razie powo$ania cz$onka Rady Fundacji, za jego zgod# do Zarz#du Fundacji lub nawi#zania 
przez cz$onka Rady Fundacji stosunku pracy z!Fundacj# cz$onkostwo w!Radzie Fundacji 
ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pe$nienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

§  21.
1) Rada wybiera ze swego grona Przewodnicz#cego Rady.
2) Przewodnicz#cy Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje j# na zewn#trz oraz zwo$uje 
i!przewodniczy posiedzeniom Rady.

§  22.
1) Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, które odbywaj# si" nie rzadziej ni( 2 razy 
w!roku.
2) Posiedzenia Rady Fundacji zwo$uje Przewodnicz#cy Rady z!w$asnej inicjatywy albo 
na wniosek Zarz#du lub Naczelnej Rady Lekarskiej, zg$oszony  
na pi%mie w!terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
3) Rada Fundacji podejmuje decyzje w!formie uchwa$ – zwyk$# wi"kszo%ci# g$osów, 
w!obecno%ci co najmniej po$owy cz$onków a!w!razie równej liczby g$osów decyduje g$os 
Przewodnicz#cego.

§  23.
Do zada' Rady Fundacji nale(y:
1) kontrolowanie bie(#cej dzia$alno%ci Zarz#du Fundacji,
2) wytyczanie g$ównych kierunków dzia$alno%ci Fundacji,
3) nadzór nad dzia$alno%ci# Fundacji,
4) ocena programu dzia$ania Zarz#du na rok przesz$y,
5) podejmowanie decyzji o!zatrudnianiu cz$onków Zarz#du i!ustalaniu  
ich wynagrodzenia,
6) wyra(anie opinii w!sprawach przed$o(onych przez Zarz#d Fundacji.

§  24.
Rada Fundacji w!celu wykonywania zada' jest uprawniona do (#dania od Zarz#du Fundacji 
przedstawienia wszelkich dokumentów dotycz#cych dzia$alno%ci Fundacji.

§  25.
1) Cz$onkowie Rady Fundacji nie pobieraj# wynagrodzenia z!tytu$u udzia$u w!pracach tego 
organu z!wyj#tkiem zwrotu udokumentowanych wydatków zwi#zanych z!uczestnictwem 
w!pracach tego organu, w!tym kosztów podró(y.
2) Miesi"czna kwota zwrotu udokumentowanych kosztów nie mo(e by& wy(sza ni( 
przeci"tne miesi"czne wynagrodzenie w!sektorze przedsi"biorstw og$oszone przez Prezesa 
G$ównego Urz"du Statystycznego za rok poprzedni.

§  26.
1) Zarz#d Fundacji sk$ada si" z!Prezesa Zarz#du i!co najmniej 2 cz$onków powo$ywanych 
przez Naczeln# Rad" Lekarsk# na czas nieoznaczony.
2) Naczelna Rada Lekarska mo(e upowa(ni& Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej  
do wykonywania uprawnienia do powo$ywania i!odwo$ywania Zarz#du Fundacji.
3) Funkcji cz$onka Zarz#du Fundacji nie mo(na $#czy& z!funkcj# cz$onka Rady Fundacji.

§  27.
Na cz$onka Zarz#du Fundacji mo(e by& powo$ana osoba, która:
 a) nie by$a skazana prawomocnym wyrokiem za przest"pstwo umy%lne,
 b) korzysta z!pe$ni praw publicznych oraz ma pe$n# zdolno%& do czynno%ci prawnych,
 c) z$o(y$a pisemne o%wiadczenie o!woli uczestnictwa w!Zarz#dzie Fundacji.

§  28.
 Cz$onkostwo w!Zarz#dzie Fundacji ustaje na skutek:
1) %mierci,
2) odwo$ania w!drodze uchwa$y przez Naczeln# Rad" Lekarsk# w!przypadku zaistnienia 
nast"puj#cych okoliczno%ci:
  a) pisemnej rezygnacji cz$onka,
 b) dzia$ania na szkod" Fundacji,
4) skazania prawomocnym wyrokiem za przest"pstwo umy%lne,
5) pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolno%ci do czynno%ci prawnych,
6) zaistnienia okoliczno%ci, które w!d$ugotrwa$y sposób uniemo(liwiaj#  
lub w!znaczny sposób utrudniaj# pe$nienie funkcji cz$onka Rady Fundacji.

§  29.
1) Zarz#d Fundacji kieruje dzia$alno%ci# Fundacji i!reprezentuje j#  
na zewn#trz.
2) Do zada' Zarz#du nale(y:
a) sprawowanie zarz#du maj#tkiem Fundacji,
b) prowadzenie bie(#cej dzia$alno%ci Fundacji
c) uchwalanie rocznych planów finansowych i!wieloletnich programów dzia$ania, 
d) przyjmowanie darowizn, spadków i!zapisów, subwencji i!dotacji z!zastrze(eniem pkt 8,
e) wyst"powanie z!wnioskiem w!sprawie zmiany Statutu, po$#czenia z!inn# fundacj#, 
likwidacji Fundacji,
f) przedk$adanie Radzie Fundacji corocznie, do dnia 31 marca sprawozdania z!dzia$alno%ci 
Fundacji za rok ubieg$y,
g) przygotowywanie projektów, które zostan# obj"te wnioskiem o!dofinansowanie ze 
%rodków Unii Europejskiej oraz ich realizacja,
h) podejmowanie decyzji w!innych sprawach nie przekazanych do kompetencji innym 
organom Fundacji.
3) Zarz#d podejmuje decyzje na posiedzeniach w!formie uchwa$, podj"tych zwyk$# wi"k-
szo%ci# g$osów jego cz$onków, obecnych na posiedzeniu Zarz#du. W!razie równej liczby 
g$osów rozstrzyga g$os Prezesa Zarz#du. Dopuszcza si" g$osowanie pisemne.
4) Posiedzenia Zarz#du Fundacji zwo$uje Prezes Zarz#du, zawiadamiaj#c cz$onków Zarz#du 
o!terminie i!miejscu posiedzenia poczt# elektroniczn# lub listem poleconym na co najmniej 
3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
5) O!posiedzeniu Zarz#du musz# by& powiadomieni wszyscy cz$onkowie Zarz#du. 6) 
O%wiadczenia woli w!imieniu Fundacji, z!zastrze(eniem pkt 7 sk$adaj# dwaj cz$onkowie 
Zarz#du dzia$aj#cy $#cznie.
7) W!sprawach dotycz#cych zatrudniania pracowników oraz w!sprawach nie zwi#zanych 
z!zaci#ganiem zobowi#za' maj#tkowych powy(ej 5.000,00 z$ o%wiadczenia woli w!imieniu 
Fundacji mo(e sk$ada& jednoosobowo Prezes Fundacji.
8) W!przypadku powo$ania Fundacji do dziedziczenia Zarz#d Fundacji sk$ada o%wiadczenie 
o!przyj"ciu spadku z!dobrodziejstwem inwentarza i!to tylko wówczas, gdy w!chwili sk$ada-
nia tego o%wiadczenia jest oczywiste, (e stan czynny spadku przewy(sza d$ugi spadkowe.
9) Zarz#d odpowiada przed Rad# Fundacji za realizacj" celów statutowych Fundacji oraz  
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za prawid$owo%& i!celowo%& dzia$a' podejmowanych przez Fundacj".
10) Czynno%ci z!zakresu prawa pracy wykonuje w!imieniu Fundacji Prezes Zarz#du Fundacji.

§  30.
Zarz#d mo(e powo$ywa& pe$nomocników do kierowania wyodr"bnion# sfer# spraw 
Fundacji. 

§  31.
Zarz#d ma obowi#zek ka(dorazowego powiadamiania Rady Fundacji o!planowanym 
terminie i!tematyce posiedze'.

Rozdzia" V
Po"#czenie z!inn# fundacj#

§  32.
2) Fundacja mo(e po$#czy& si" z!inn# fundacj# o!podobnych celach statutowych na warun-
kach okre%lonych przez strony.
3) Po$#czenie z!inn# fundacj# nie mo(e nast#pi&, je(eli w!jego wyniku móg$by ulec istotnej 
zmianie cel Fundacji.
4) Decyzj" w!sprawie po$#czenia podejmuje Zarz#d Fundacji po zasi"gni"ciu opinii Rady 
Fundacji i!zatwierdzeniu przez Naczeln# Rad" Lekarsk#.

Rozdzia" VI
Likwidacja Fundacji

§  33.
1) Fundacja ulega likwidacji w!razie osi#gni"cia celów, dla których zosta$a ustanowiona  
lub w!razie wyczerpania si" jej %rodków finansowych i!maj#tku.
2) Decyzj" o!likwidacji Fundacji podejmuje Naczelna Rada Lekarska w!drodze uchwa$y. 
3) Likwidacj" prowadzi likwidator. 
4) Likwidatora Fundacji powo$uje i!odwo$uje Rada Fundacji.
5) Do obowi#zków likwidatora nale(y w!szczególno%ci:
a) zg$oszenie wniosku do Krajowego Rejestru S#dowego o!wpisanie otwarcia likwidacji,
b) wezwanie wierzycieli w!trybie og$osze' prasowych do zg$aszania wierzytelno%ci w!ci#gu 
3 miesi"cy od dnia og$oszenia likwidacji,
c) sporz#dzenie bilansu otwarcia likwidacji i!sporz#dzenie listy wierzycieli,
d) sporz#dzenia planu finansowego likwidacji i!planu zaspokojenia zobowi#za',
e) %ci#gni"cie wierzytelno%ci, wype$nienie zobowi#za' oraz spieni"(enie maj#tku Fundacji,
f) przekazanie wskazanym podmiotom %rodków maj#tkowych pozosta$ych po zaspokojeniu 
wierzycieli,
g) z$o(enie wniosku do Krajowego Rejestru S#dowego o!wykre%lenie Fundacji z!rejestru,
h) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum pa'stwowego.

§  34.
*rodki finansowe i!maj#tek pozosta$y po likwidacji Fundacji mog# zosta&przeznaczone  
na podstawie uchwa$y Naczelnej Rady Lekarskiej na rzecz dzia$aj#cych w!Rzeczypospolitej 
Polskiej fundacji o!zbli(onych celach.

  
Rozdzia" VII

Zmiany Statutu
§  35.

1) Zmian w!Statucie Fundacji dokonuje Naczelna Rada Lekarska w!drodze uchwa$y  
po zasi"gni"ciu opinii Rady Fundacji.
2) W!przypadku, gdyby na mocy obowi#zuj#cych przepisów Naczelna Izba Lekarska uleg$a 
likwidacji, zmiany Statutu dokona& mo(e Rada Fundacji za zgod# Zarz#du Fundacji.

SEKRETARZ PREZES 
Mariusz Janikowski Maciej Hamankiewicz

UCHWA!A NR 25/11/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z"dnia 2 grudnia 2011 r.

w!sprawie post$powania lekarzy po wej%ciu w!&ycie ustawy 
o!zmianie ustawy o!refundacji leków, %rodków spo&ywczych 

specjalnego przeznaczenia &ywieniowego oraz wyrobów 
medycznych

Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 3 ustawy z!dnia 2 grudnia 2009 r. o!izbach lekarskich 
(Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z!pó)'. zm.) uchwala si", co nast"puje:

§1.
Rekomenduje si" lekarzom i!lekarzom dentystom, z!uwagi na brak mo(liwo%ci jednoznacz-
nego weryfikowania uprawnie' pacjenta do leków refundowanych, skomplikowany system 
kilkunastu aktów prawnych reguluj#cych kwestie uprawnie' do %wiadcze', w!tym  
do refundowanych recept oraz brak jednoznacznych kryteriów oceny prawid$owo%ci udoku-
mentowania wskaza' medycznych do ordynacji leków,
 – aby po 1 stycznia 2012 r. powstrzymywali si" od orzekania o!uprawnieniach pacjentów 
do recept refundowanych oraz od wpisywania odp$atno%ci, o!której mowa w!art. 6 ustawy 
poprzez zamieszczanie na recepcie adnotacji „Refundacja Leku do decyzji NFZ”.
Takie post"powanie nie narusza obowi#zuj#cych zasad wykonywania zawodu lekarza 
i!lekarza dentysty.

§  2.
Uchwa$a wchodzi w!(ycie z!dniem podj"cia.

SEKRETARZ PREZES 
Mariusz Janikowski Maciej Hamankiewicz

UCHWA!A Nr 26/11/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z"dnia 2 grudnia 2011 r.

w!sprawie przyj$cia projektu ustawy o!zmianie ustawy 
o!refundacji leków, %rodków spo&ywczych specjalnego 

przeznaczenia &ywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz 
ustawy o!zawodach lekarza i!lekarza dentysty

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w!zw. z!art. 5 pkt 16 ustawy z!dnia 2 grudnia 2009 r. 
o!izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) uchwala si", co nast"puje:

§  1.
7) Uchwala si" projekt ustawy o!zmianie ustawy o!refundacji leków, %rodków spo(ywczych 
specjalnego przeznaczenia (ywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o!zawo-
dach lekarza i!lekarza dentysty.
8) Upowa(nia si" Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej do podj"cia dzia$a' w!celu wszcz"cia 
inicjatywy legislacyjnej dotycz#cej projektu ustawy.

§  2.
Uchwa$a wchodzi w!(ycie z!dniem podj"cia.

SEKRETARZ PREZES 
Mariusz Janikowski  Maciej Hamankiewicz

Za$#cznik do uchwa$y Nr 26/11/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z!dnia 2 grudnia 2011 r.

USTAWA
z"dnia ……………………….. 2011 r.

o"zmianie ustawy o"refundacji leków, #rodków spo$ywczych specjal-
nego przeznaczenia $ywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz 

ustawy o"zawodach lekarza i"lekarza dentysty

Art. 1. W!art. 48 ustawy z!dnia 12 maja 2011 r. o!refundacji leków, %rodków spo(ywczych 
specjalnego przeznaczenia (ywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 2011 r. Nr 122 
poz. 696), wprowadza si" nast"puj#ce zmiany:
1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Umow" zawiera dyrektor oddzia$u wojewódzkiego Funduszu w$a%ciwy ze wzgl"du na 
miejsce zamieszkania lekarza, lekarza dentysty, felczera albo starszego felczera.”;
2) skre%la si" ust. 5 i!6;
3) skre%la si" ust. 8 i!9;
4) w!ust. 10 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„10. Dyrektor wojewódzkiego oddzia$u Funduszu rozwi#zuje umow", o!której mowa 
w!ust. 2 ze skutkiem natychmiastowym w!przypadku:”;
5) po ust. 10 dodaje si" ust. 10a w!brzmieniu:
„10a. Do rozwi#zania umowy z!przyczyn o!których mowa w!ust. 10
przepisy art. 42 stosuje si" odpowiednio.”;
6) po ust. 11 dodaje si" ust. 12 w!brzmieniu:
„12. Minister w$a%ciwy do spraw zdrowia po zasi"gni"ciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej 
okre%li, w!drodze rozporz#dzenia, ogólne warunki umów, o!których mowa w!ust. 2, oraz 
ramowy wzór tej umowy, kieruj#c si" konieczno%ci# zapewnienia w$a%ciwej ich realizacji.”.
Art. 2. Umowy upowa(niaj#ce do wystawiania recept refundowanych zawarte przed 
wej%ciem w!(ycie ustawy zachowuj# moc do czasu ich wyga%ni"cia b#d) rozwi#zania, nie 
d$u(ej jednak ni( 3 miesi#ce od dnia wej%cia w!(ycie przepisów wydanych na podstawie art. 
48 ust. 12 ustawy, o!której mowa w!art. 1 w!brzmieniu nadanym niniejsz# ustaw# oraz nie 
d$u(ej ni( przez okres 6 miesi"cy od dnia wej%cia w!(ycie niniejszej ustawy.
Art. 3. W!art. 45 ustawy z!dnia 5 grudnia 1996 r. o!zawodach lekarza i!lekarza dentysty 
(Dz. U. z!2008 r. Nr 136, poz. 857, z!pó)n. zm.) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Minister w$a%ciwy do spraw zdrowia po zasi"gni"ciu opinii Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia oraz Naczelnej Rady Lekarskiej i!Naczelnej Rady Aptekarskiej okre%li, 
w!drodze rozporz#dzenia:
1) sposób i!tryb wystawiania recept lekarskich,
2) wzór recepty uprawniaj#cej do nabycia leku, %rodka spo(ywczego specjalnego przezna-
czenia (ywieniowego lub wyrobu medycznego, wyposa(enia wyrobu medycznego, wyrobu 
medycznego do diagnostyki in vitro, wyposa(enia wyrobu medycznego do diagnostyki 
in vitro,
3) sposób zaopatrywania w!druki recept i!sposób ich przechowywania,
4) sposób realizacji recept oraz kontroli ich wystawiania i!realizacji
– uwzgl"dniaj#c skuteczno%& i!bezpiecze'stwo realizowanej poprzez recepty lekarskie 
farmakoterapii.”.
Art.!4.!Ustawa wchodzi w!(ycie po up$ywie 14 dni od dnia og$oszenia.
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UCHWA!A Nr 27/11/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z"dnia 2 grudnia 2011 r.

w!sprawie przyj$cia projektu rozporz#dzenia zmieniaj#cego 
rozporz#dzenie w!sprawie rodzajów i!zakresu dokumentacji 

medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w!zw. z!art. 5 pkt 16 ustawy z!dnia 2 grudnia 2009 r. 
o!izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) uchwala si", co nast"puje:

§  1.
1) Naczelna Rada Lekarska stoi na stanowisku, (e wystawianie recept na leki pro auctore 
i!pro familia nie wymaga prowadzenia dokumentacji medycznej. Maj#c jednak na wzgl"dzie 
pojawiaj#ce si" w!tym zakresie w#tpliwo%ci i!sprzeczne opinie Naczelna Rada Lekarska 
uznaj#c, i( ewentualny obowi#zek prowadzenia dokumentacji medycznej recept wystawia-
nych pro auctore i!pro familia powinien by& ograniczony do podstawowych niezb"dnych 
danych uchwala projekt rozporz#dzenia zmieniaj#cego rozporz#dzenie w!sprawie rodzajów 
i!zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
2) Upowa(nia si" Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej do podj"cia dzia$a' w!celu wszcz"cia 
inicjatywy legislacyjnej dotycz#cej projektu rozporz#dzenia.

 § 2.
Uchwa$a wchodzi w!(ycie z!dniem podj"cia.

SEKRETARZ PREZES 
Mariusz Janikowski  Maciej Hamankiewicz

Za$#cznik do uchwa$y Nr 26/11/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z!dnia 2 grudnia 2011 r.

Rozporz%dzenie
Ministra Zdrowia 

z"dnia...

zmieniaj%ce rozporz%dzenie w"sprawie rodzajów i"zakresu dokumen-
tacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z!dnia 6 listopada 2008 r. o!prawach pacjenta i!Rzeczni-
ku Praw Pacjenta (Dz.U. z!2009 r. Nr 52, poz.417 i!Nr 76, poz. 641, z!2010 r. Nr 96, poz. 620 
oraz z!2011 r. Nr 112 poz. 654 i!Nr 113 poz. 660) zarz#dza si", co nast"puje:

§  1.
W!rozporz#dzeniu z!dnia 21 grudnia 2010 r. w!sprawie rodzajów i!zakresu dokumentacji 
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697) po rozdziale 3 dodaje 
si" rozdzia$ 3a w!brzmieniu:

„Rozdzia$ 3a
Dokumentacja prowadzona przez lekarza wypisuj#cego recepty pro auctore i!pro familia 

§ 61a. 1.Lekarz udzielaj#cy %wiadcze' zdrowotnych na rzecz siebie lub najbli(szej rodziny 
dokumentuje wypisywanie recept na leki w!formie wykazu zawieraj#cego:
1) kolejny numer,
2) imi" i!nazwisko pacjenta,
3) dat" wystawienia recepty,
4) nazwy wypisanych leków."

§  2.
Rozporz#dzenie wchodzi w!(ycie po up$ywie 14 dni od dnia og$oszenia.

Apel Nr 4/11/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z"dnia 2 grudnia 2011 r.

do lekarzy i!lekarzy dentystów w!sprawie umów na wystawianie 
refundowanych recept

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w!zw. z!art. 5 pkt 16 ustawy z!dnia 2 grudnia 2009 r. 
o!izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) uchwala si", co nast"puje:

Naczelna Rada Lekarska apeluje do wszystkich lekarzy i!lekarzy dentystów o!niepodpisy-
wanie nowych umów na wystawianie refundowanych recept, do czasu zaakceptowania 
przez Naczeln# Rad" Lekarsk# wzoru takiej umowy.
Jednocze%nie Naczelna Rada Lekarska informuje, (e mimo i( ustawa o!refundacji leków, 
%rodków spo(ywczych specjalnego przeznaczenia (ywieniowego oraz wyrobów medycz-
nych wchodzi w!(ycie z!dniem 1 stycznia 2012 roku, to wszystkie dotychczas podpisane 
umowy na wystawianie refundowanych recept obowi#zuj# do 30 czerwca 2012 roku i!do 
tego dnia oddzia$y wojewódzkie NFZ nie mog# warunkowa& przydzielania nowych numerów 
identyfikuj#cych recepty od podpisania nowej umowy.

SEKRETARZ PREZES 
Mariusz Janikowski  Maciej Hamankiewicz
 

APEL Nr 5/11/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z"dnia 2 grudnia 2011 r.
do Rzecznika Praw Obywatelskich

Naczelna Rada Lekarska zwraca si" z!apelem do Rzecznika Praw Obywatelskich o!z$o(enie 
wniosku do Trybuna$u Konstytucyjnego w!sprawie zbadania zgodno%ci z!Konstytucj# RP 
ustawy z!dnia 12 maja 2011 r. o!refundacji leków, %rodków spo(ywczych specjalnego 
przeznaczenia (ywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696).
Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej zapisy ustawy naruszaj# podstawowe prawa obywatel-
skie lekarzy i!lekarzy dentystów.
Ponoszenie przez lekarzy odpowiedzialno%ci za to, i( po 12 latach obowi#zywania przepi-
sów o!powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, pacjenci nie posiadaj# jednolitego i!jed-
noznacznego dokumentu potwierdzaj#cego uprawnienia do %wiadcze', narusza okre%lone 
w!art. 2 konstytucji zasady demokratycznego pa'stwa prawa.
Niejednoznaczne, pozwalaj#ce na du(# swobod" interpretacyjn# przepisy stawiaj#ce 
w!roli nieustaj#co podejrzanych i!obarczaj#ce nieproporcjonalnie dotkliw# odpowiedzial-
no%ci# za )le (w!ocenie kontrolerów Narodowego Funduszu Zdrowia) wystawion# recept" 
%wiadczeniodawc" i!lekarza zatrudnionego przez tego %wiadczeniodawc", naruszaj# zasady 
przyzwoitej legislacji i!bezpiecze'stwa prawnego. W!konsekwencji, poprzez zastraszenie 
lekarzy i!lekarzy dentystów przepisy te dodatkowo mog# zagrozi& dost"powi pacjentów do 
farmakoterapii i!ich bezpiecze'stwu.
Naczelna Rada Lekarska uwa(a, (e ustawa refundacyjna godzi nie tylko w!interes lekarzy 
i!lekarzy dentystów, ale równie( bezpo%rednio dotyka pacjentów.
Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej przemawia to za zasadno%ci# apelu, bowiem Rzecznik 
Praw Obywatelskich pe$ni sw# opieku'cz# rol" w!stosunku do wszystkich obywateli 
Rzeczypospolitej Polskiej, a!wi"c i!pacjentów i!lekarzy oraz lekarzy dentystów.

SEKRETARZ PREZES 
Mariusz Janikowski Maciej Hamankiewicz

STANOWISKO Nr 17/11/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z"dnia 2 grudnia 2011 r.

w!sprawie zalece' dotycz#cych zawierania po 1 stycznia 2012 r. 
umów o!udzielanie %wiadcze' opieki zdrowotnej

Ze wzgl"du na brak mo(liwo%ci jednoznacznego zweryfikowania uprawnie' pacjenta do 
leków refundowanych, skomplikowany system kilkunastu aktów prawnych reguluj#cych 
kwestie uprawnie' do %wiadcze', w!tym do refundowanych recept oraz dowolno%& w!oce-
nie prawid$owo%ci udokumentowania wskaza' medycznych do ordynacji leków, Naczelna 
Rada Lekarska rekomenduje szpitalom, przychodniom i!praktykom lekarskim. wstrzymanie 
si" z!podpisywaniem umów o!udzielanie %wiadcze' opieki zdrowotnej z!Narodowym Fun-
duszem Zdrowia na rok 2012 i!lata nast"pne, je(eli integraln# cz"%ci# tych umów b"dzie 
zobowi#zanie do wystawiania recept refundowanych, na zasadach okre%lonych w!nowej 
ustawie refundacyjnej. Ka(dy z!potencjalnych w/wym. podmiotów powinien rozwa(y& 
wynikaj#ce z!takich umów ryzyko nak$adania przez Narodowy Fundusz Zdrowia kar zwrotu 
nienale(nej refundacji.

SEKRETARZ PREZES 
Mariusz Janikowski Maciej Hamankiewicz

STANOWISKO Nr 18/11/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z"dnia 2 grudnia 2011 r.

w!sprawie protestu s"owackich lekarzy

Naczelna Rada Lekarska z!oburzeniem przyj"$a informacj" o!wprowadzeniu przez prezy-
denta Republiki S$owacji stanu wyj#tkowego, jako narz"dzia walki z!lekarzami walcz#cymi 
o!godne warunki wykonywania ich zawodu. Rada solidaryzuje si" ze s$owackimi Kole(an-
kami i!Kolegami w!ich s$usznej walce o!zapewnienie odpowiednich wynagrodze', a!tak(e 
o!bezpieczny dla pacjentów i!przyjazny dla pracowników medycznych system ochrony 
zdrowia. Wprowadzenie stanu wyj#tkowego z!nieod$#cznym od niego u(yciem si$y nie mo(e 
by& drog# do rozwi#zywania problemów spo$ecznych.
W!opinii Rady fundamentem demokratycznego pa'stwa, zw$aszcza w!tak wa(nej dziedzinie 
jak ochrona zdrowia, musi by& dialog, do powrotu, do którego Rada wzywa w$adze 
S$owacji.

SEKRETARZ PREZES 
Mariusz Janikowski Maciej Hamankiewicz
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czy biochemicznych zgodnie pokazu-
je, !e pacjenci, którzy skar!" si# na bez-
senno$%, maj" podwy!szon" aktyw-
no$% o$rodkowego uk&adu nerwowego 
w'porównaniu z'osobami, które $pi" 
dobrze. Taki stan nadmiernego wzbu-
dzenia (hyperarousal) obserwuje si# 
nie tylko w'uk&adzie nerwowym, ale 
tak!e w'innych narz"dach i'uk&adach. 
U'pacjentów z'bezsenno$ci" przewlek&" 
stwierdzono m.in. pod-
wy!szon" temperatur# 
cia&a oraz wzrost pozio-
mu hormonów kory nad-
nerczy i'niektórych cyto-
kin prozapalnych.

W'innych badaniach 
u'pacjentów z'bezsenno-
$ci" wykazano nie tylko 
nadmierne wzbudzenie, 
ale i'obni!ony poziom 
neuroprzeka(ników ha-
muj"cych GABA.

Wspó&czesne pogl"dy 
na etiologi# i'patogene-
z# bezsenno$ci wskazuj" 
na wspó&zale!no$% ró!nych czynników 
biologicznych, medycznych i'$rodo-
wiskowych w'powstawaniu i'utrwala-
niu bezsenno$ci. Mo!na je podzieli%  
na trzy grupy.

1. Czynniki predysponuj"ce – ma-
j" g&ównie pod&o!e biologiczne (cechy 
osobowo$ci, rytm oko&odobowy, wiek, 
obci"!enie rodzinne).

2. Czynniki wyzwalaj"ce – bezpo-
$rednio zak&ócaj"ce sen ($rodowisko-
we, adaptacyjne, medyczne, psychia-
tryczne, polekowe).

3. Czynniki utrwalaj"ce (pog&#-
biaj"ce) – tworz" rodzaj samonap#-
dzaj"cego si#, b&#dnego ko&a bez-
senno$ci (l#k przed bezsenno$ci", 

MICHA! SKALSKI

Je$li problemy ze snem utrzymuj" si# d&u!ej  
ni! 2-3 tygodnie i zaczynaj" negatywnie wp&ywa%  

na nasze funkcjonowanie w ci"gu dnia,  
nale!y zasi#gn"% porady lekarskiej.

* *

B
ezsenno$% mo!na zde)nio-
wa% jako problemy z'za$ni#-
ciem, utrzymaniem ci"g&o-
$ci snu, przedwczesne 

budzenie si# czy sen nieregeneruj"cy, 
które pogarszaj" funkcjonowanie 
w'ci"gu dnia, utrzymuj" si# przez przy-
najmniej trzy noce w'tygodniu i'trwaj" 
co najmniej przez miesi"c.

Zwyczajowo bezsenno$% dzieli si# na 
pierwotn", pojawiaj"c" si# bez wyra(-
nej przyczyny, oraz wtórn", wywo&a-
n" inn" chorob" (psychiczn" lub soma-
tyczn"). Inny powszechnie stosowany 
podzia& zwi"zany jest z'czasem trwa-
nia. Mówimy wi#c o'bezsenno$ci przy-
godnej (trwa kilka dni), krótkotrwa&ej  
(do miesi"ca) i'przewlek&ej (d&u!ej ni! 
miesi"c). Bezsenno$% przygodna w&a$ci-
wie nie jest chorob", lecz typow" reak-
cj" na stres )zyczny lub psychospo&ecz-
ny, krótkotrwa&a jest zwykle zwi"zana 
z'jakim$ czynnikiem wyzwalaj"cym 
(np. stres, ból), natomiast przewlek&a 
mo!e tak!e by% zwi"zana z'inn" cho-
rob", np. depresj", ale du!o cz#$ciej jej 
utrzymywanie si# zale!y od specy)cz-
nych czynników zwi"zanych z'sam" 
bezsenno$ci", tzw. czynników utrwa-
laj"cych, które powoduj", !e nawet po 
ust"pieniu lub usuni#ciu przyczyn bez-
senno$ci k&opoty ze snem pozostaj". 
O'ile bezsenno$% krótkotrwa&a jest pra-
wie zawsze bezsenno$ci" wtórn", to 
przewlek&a staje si# chorob" samoistn".

Etiologia i!patogeneza
Mimo wielu dotychczas przeprowa-

dzonych bada* z'zastosowaniem naj-
nowszych technik diagnostycznych, 
nie znaleziono jednej wyra(nej przy-
czyny bezsenno$ci. Wi#kszo$% bada* 
obrazowych, neurofizjologicznych 

nadmierne oczekiwania wobec w&a-
snego snu, niew&a$ciwa higiena snu, 
nadu!ywanie leków nasennych).

Opisane nieprawid&owe zachowania 
oko&osenne i'dysfunkcyjne my$li zwi"-
zane z'bezsenno$ci" pojawiaj" si# prak-
tycznie u'ka!dego pacjenta, który za-
czyna gorzej spa%, niezale!nie od tego, 
jaki czynnik wyzwoli& u'niego bezsen-
no$%. Pozwala to na zastosowanie sku-

tecznych metod radze-
nia sobie z'bezsenno$ci" 
nawet w'tak ró!norodnej 
grupie pacjentów.

Leczenie  
farmakologiczne

W'przypadku stwier-
dzenia bezsenno$ci przy-
godnej i'krótkotrwa&ej 
nale!y jak najszybciej 
rozpocz"% leczenie. Naj-
lepsz" metod" jest po&o-
!enie tabletki nasennej 
ko&o &ó!ka i'si#ganie po 
ni" wtedy, gdy pacjent, 

mimo !e k&adzie si# spa% o'swojej nor-
malnej porze, nie jest w'stanie zasn"% 
w'ci"gu 10-20 minut. Podobnie mo!-
na post"pi% w'razie wybudzenia w'no-
cy d&u!szego ni! 15 minut. Taki sposób 
przyjmowania leków nasennych pozwa-
la u'wi#kszo$ci pacjentów z'bezsenno-
$ci" krótkotrwa&" unikn"% przej$cia 
w'bezsenno$% przewlek&" i'jednocze-
$nie chroni ich przed uzale!nieniem od 
leków nasennych. Sam fakt posiadania 
skutecznej tabletki nasennej ko&o &ó!ka 
pozwala pacjentom spokojnie zasypia%.

Do najskuteczniejszych leków na-
sennych stosowanych dora(nie w'le-
czeniu bezsenno$ci nale!" agoni$ci 
receptora benzodiazepinowego nowej 
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Bezsenne noce
P r o f i l a k t y k a

 

Autor jest dr. n. med., pracu-
je w Katedrze i Klinice Psy-
chiatrycznej WUM, kieruje 
Poradni! Zaburze" Snu 
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generacji – zopiklon, zolpidem i'zale-
plon (nazywane „Z”).

W'bezsenno$ci przewlek&ej podsta-
w" leczenia s" metody niefarmakolo-
giczne (terapia poznawczo-behawio-
ralna – CBT). Leki nasenne mo!na 
stosowa% nie d&u!ej ni! dwa tygodnie.

W'ostatnich latach we wspomaga-
j"cym leczeniu bezsenno$ci coraz sze-
rzej stosuje si# tak!e leki z'innych grup, 
zw&aszcza przeciwdepresyjne i'natural-
ne (dost#pne bez recepty). W'praktyce 
klinicznej, w'przypadku konieczno$ci 
d&ugotrwa&ego stosowania leku nasen-
nego alternatyw" – zw&aszcza u'pacjen-
tów z'objawami depresji i'bezsenno$ci 
– jest podawanie leków przeciwdepre-
syjnych o'w&a$ciwo$ciach uspokajaj"-
co-nasennych (trazodon, mianseryna, 
mirtazapina, doksepina). Poprawiaj" 
one sen u'osób cierpi"cych na bezsen-
no$% i'zwi#kszaj" ilo$% snu wolnofalo-
wego. Niektóre trójpier$cieniowe leki 
przeciwdepresyjne (TLPD) maj" rów-
nie! silne dzia&anie nasenne, jednak  
ze wzgl#du na nieselektywne dzia&anie, 
powoduj" wi#cej efektów ubocznych.

Mówi"c o'farmakologicznym lecze-
niu bezsenno$ci, nie mo!na pomin"% 
problemu uzale!nienia od benzodia-
zepin. Do$wiadczenia naszej Porad-
ni Zaburze* Snu wskazuj", !e du!a 
cz#$% pacjentów z'przewlek&" bezsen-
no$ci" jest w'mniejszym lub wi#kszym 
stopniu uzale!niona od agonistów ben-
zodiazepin. U'sporej cz#$ci istniej"ce 
uzale!nienie wydaje si# by% podstawo-
w" przyczyn" bezsenno$ci. W'takim 
wypadku pierwszym etapem leczenia 
jest stopniowe odstawianie benzodia-
zepin i'opanowywanie objawów abs-
tynencyjnych. W'leczeniu uzale!nie-
nia od benzodwuazepin u'pacjentów 

z'bezsenno$ci" niezwykle skuteczna 
okaza&a si# tak!e terapia CBT.

Leczenie niefarmakolo-
giczne (CBT)

Do metod niefarmakologicznego le-
czenia bezsenno$ci nale!": informacja 
o'zasadach higieny snu, kontrola bod(-
ców, ograniczenie snu, techniki relaksa-
cyjne, sprz#!enie zwrotne, terapia po-
znawcza, chronoterapia, fototerapia.

Zasady higieny snu obejmuj" po-
wstrzymanie si# od drzemek w'ci"gu 
dnia, udawanie si# na spoczynek i'wsta-
wanie o'sta&ej porze, unikanie kofeiny, 
alkoholu i'nikotyny, unikanie wysi&ku 
)zycznego i'anga!uj"cych emocjonal-
nie dzia&a* tu! przed snem, zapewnie-
nie ciszy i'neutralnej temperatury w'sy-
pialni, usuni#cie z'niej zegarów.

Technika kontroli bod(ców polega 
na ustaleniu sta&ego rytmu snu i'czu-
wania oraz przestrzeganiu re!imu u&a-
twiaj"cego kojarzenie sypialni i'&ó!ka 
wy&"cznie ze snem. Pacjent powinien 
k&a$% si# do &ó!ka tylko wtedy, gdy jest 
$pi"cy. Zakazane jest czytanie, jedze-
nie i'ogl"danie w'&ó!ku telewizji. Je-
$li po po&o!eniu si# sen nie nadchodzi 
w'ci"gu najbli!szych 10 minut, trzeba 
wsta%, wyj$% do innego pomieszcze-
nia i'wróci% dopiero wtedy, gdy poja-
wi si# senno$%. Budzik powinien by% 
nastawiony zawsze na t# sam" godzi-
n#, niezale!nie od tego, ile trwa sen 
nocny. Nale!y si# tak!e powstrzyma%  
od drzemek w'ci"gu dnia.

Ograniczenie pór snu polega na 
przebywaniu w'&ó!ku tylko tyle cza-
su, ile wed&ug subiektywnej oceny 
pacjenta trwa jego sen nocny. Ponie-
wa! czas ten jest zazwyczaj zani!ony, 
cz#$ciowa deprywacja snu prowadzi  
do zmniejszenia liczby wybudze* na-
st#pnej nocy.

Obawy zwi"zane z'bezsenno$ci" 
dzia&aj" jak samospe&niaj"ca si# prze-
powiednia, powoduj" wzbudzenie 
i'dodatkowo zaostrzaj" zaburzenia 
snu. Udowodniono, !e b&#dne prze-
konania i'postawy wobec snu s" zwi"-
zane z'objawami bezsenno$ci. Zmiana 
negatywnych my$li mo!e zmniejszy% 
obawy zwi"zane z'brakiem snu i'prze-
&ama% b&#dne ko&o prowadz"ce do 
wzbudzenia.

Powszechne nieprawdziwe przeko-
nania dotycz"ce snu mo!na podzieli% 
na pi#% kategorii:

1) B&#dne zrozumienie przyczyn  
bezsenno$ci.

2) Niew&a$ciwe odniesienie lub roz-
szerzenie konsekwencji bezsenno$ci.

3) Nierealne oczekiwania wobec snu.
4) Ograniczone dostrzeganie pano-

wania nad snem.
5) Przekonanie, !e sen jest przewi-

dywalny.
Nieprawdziwe przekonania doty-

cz"ce snu mo!na skorygowa% poprzez 
edukacj# pacjentów. Celem terapii po-
znawczej jest u$wiadomienie sobie 
przez pacjenta, !e mo!e sobie pora-
dzi% z'problemem bezsenno$ci. ⦿

WARTO WIEDZIE!

W oparciu o codzienne 
do!wiadczenia Poradni 
Zaburze" Snu, mo#na 
zaproponowa$ jeszcze jeden 
podzia% bezsenno!ci.

  
– charakteryzuje j! zbyt krótki 
lub zbyt p"ytki sen, niedaj!cy 
odpowiedniej regeneracji.

  
– pacjenci, zw"aszcza w starszym 
wieku, sp#dzaj! w nocy w "ó$ku 
od 8 do 10 godzin, mimo $e 
realnie przesypiaj! tylko 5-6 
godzin. W efekcie, mimo zupe"nie 
prawid"owego snu, maj! w nocy 
kilka godzin czuwania wtr!conego. 
Taki stan trudno uzna% za prawdziw! 
bezsenno&%, gdy$ co prawda 
pacjent nie jest w stanie zaspokoi% 
swojej potrzeby snu, ale wyra'nie 
wida%, $e jego oczekiwania s! ma"o 
realistyczne.

– dotyczy zwykle m"odych ludzi, 
skar$!cych si# na nadmiern! senno&% 
w ci!gu dnia, uczucie zm#czenia, 
trudno&ci z porannym wstawaniem. 
Analiza ich zachowa( oko"osennych 
pokazuje, $e zwi!zane jest to 
z przewlek"ym niedoborem snu. 
Zwykle z powodu pracy, nauki lub 
zabawy prawie ka$dej nocy osoby te 
&pi! krócej ni$ powinny.



R a p o r t

MARIOLA MARKLOWSKA-DZIER!AK

Najlepsz! opiek" podstawow! zapewniaj! swoim pacjentom 
lekarze rodzinni w Holandii, Wielkiej Brytanii, Danii  

i Szwecji. Polska plasuje si" na razie w #rodku europejskiej  
tabeli, ale pnie si" do góry.

* *
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POZ, czyli klucz  
do systemu

ROZMOWA

By! pan jednym z koor-
dynatorów badania po-
równawczego podstawo-
wej opieki zdrowotnej 
w krajach europejskich. 
Jaki wy!ania si" z niego 
obraz polskiego modelu 
POZ? Czego nam jeszcze 
brakuje, #eby$my mogli 
si" porównywa% z kraja-
mi, w których POZ zosta!a 
oceniona najwy#ej?
Pozwol! sobie najpierw na 
pewn" dygresj!. Otó# metodo-
logia przyj!ta w tym badaniu 
by$a niezwykle ambitna. Posta-
nowili%my dotrze& do jak naj-
wi!kszej liczby wiarygodnych 

danych, #eby oprze& si! na 
sprawdzonych faktach, a nie 
na obiegowych opiniach. Nie 
by$o to wcale proste, ponie-
wa# w Polsce bardzo cz!sto 
brakuje nam wiarygodnych in-
formacji. A skoro ja, maj"c po-
parcie zarówno Ministerstwa 
Zdrowia, jak i Narodowego 
Funduszu Zdrowia oraz do-
st!p do zasobów literatury, 
mia$em problemy z dotarciem 
do wiarygodnych informacji, 
to obawiam si!, #e ci, którzy 

podejmuj" decyzje w sprawie 
kszta$tu systemu opieki zdro-
wotnej w naszym kraju, nie 
bior" ich pod uwag!.
Odpowiadaj"c na pani pyta-
nie, jednym z naszych s$abych 
punktów jest brak klarownej 
wizji, dobrze napisanego, stra-
tegicznego dokumentu, po-
kazuj"cego, jak ma wygl"da& 
podstawowa opieka zdrowot-
na dzisiaj i w przysz$o%ci. Co 
jaki% czas, zw$aszcza w oko-
licach kampanii wyborczej, 

pojawiaj" si! ró#ne dora'ne 
pomys$y, dotycz"ce np. po-
wrotu lekarzy do szkó$, które 
nie s" realizowane. Tymczasem 
w wielu krajach istniej" precy-
zyjne dokumenty, rodzaj mapy 
drogowej, okre%laj"cej, co trze-
ba zrobi&, poprawi&, w jakim 
czasie. My takiego dokumentu 
nie mamy.
Kolejna s$abo%&, to zró#nicowa-
ne rozwi"zania organizacyjne. 
W przesz$o%ci podj!li%my de-
cyzj!, #e podstawowa opieka 

W
opinii ekspertów z$Nether-
lands Institute for Health Se-
rvices Research (NIVEL), 
którzy zrealizowali mi"-

dzynarodowy projekt badawczy po-
równuj!cy organizacj", %nansowanie 
i$funkcjonowanie podstawowej opieki 
zdrowotnej w$31 krajach europejskich 
(wst"pne wyniki badania og&oszono 
podczas 17. europejskiego kongresu 
'wiatowej Organizacji Lekarzy Ro-
dzinnych, który odby& si" we wrze#niu 
w$Warszawie), model funkcjonowania 
podstawowej opieki zdrowotnej w$Pol-
sce jest zbli(ony do szwedzkiego 

i$niemieckiego. Tyle (e pozycja na-
szej medycyny rodzinnej nie jest 
jeszcze tak silna. Jednak w$ci!gu 
ostatnich 20 lat, jak podkre#lili au-
torzy badania, dokona& si" u$nas 
ogromny post"p i$medycyna rodzin-
na odgrywa coraz wi"ksz! rol" 
w$systemie opieki zdrowotnej.

Nasze plusy i!minusy
Badanie trwa&o przez trzy lata. 

We wszystkich badanych krajach 
analizowano 99 ró(nych wska)ni-
ków #wiadcz!cych o$poziomie opie-
ki zdrowotnej (pod uwag" wzi"to 

Wci&# nie wiemy, dok&d zmierzamy
Z *+. ,-.. A*-/0/ W12*-310/, 41506+07080/ K9:0;1</ L03-+7=  
R9*7122=5, 4 P9:850, 310+9421310/ Z-3>-*< M0*=5=2= R9*71220? 
C9::0;1</ M0*15</ UJ, +97/-41- M-+19:- M-+3:9483--D710+@-3
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równie( opinie pacjentów). W$Polsce 
pozytywnie oceniono m.in. odr"b-
ne %nansowanie podstawowej opie-
ki zdrowotnej z$bud(etu NFZ, dba-
&o#A o$przestrzeganie praw pacjenta, 
ustawiczne kszta&cenie lekarzy ro-
dzinnych, wypracowanie standardów 
i$wytycznych post"powania w$ró(-
nych jednostkach chorobowych oraz 
organizacj" i$wyposa(enie indywidu-
alnych i$grupowych praktyk lekarzy 
rodzinnych. Za s&abe strony uznano 
przede wszystkim brak wspó&pracy 
mi"dzy POZ, ambulatoryjn! opiek! 
specjalistyczn! i$lecznictwem szpital-
nym, a$tak(e sposób wynagradzania 
lekarzy (stawka kapitacyjna), który 
nie zach"ca do efektywniejszej pracy 
oraz tradycyjny kontakt z$pacjentem.

– Lekarze w$Polsce rzadko roz-
mawiaj! z$pacjentami przez telefon, 
jeszcze rzadziej kontaktuj! si" z$ni-
mi np. za pomoc! e-maila – ocenia-
j! autorzy badania.

 Biurokracja  
i!przepracowanie
Mimo (e podstawowa opieka 

zdrowotna w$ka(dym kraju jest zor-
ganizowana w$odmienny sposób, 
wsz"dzie pe&ni ona kluczow! rol" 
w$systemie.

– Lekarze specjali#ci maj! wspania-
&e wyniki leczenia skomplikowanych 

przypadków, ale to podstawowa 
opieka zdrowotna ma najwi"kszy 
wp&yw na zdrowie ca&ej populacji. Je-
#li jest ona w&a#ciwie zorganizowana, 

to otwiera pacjentom bramy do sys-
temu opieki – podkre#la dr Wienke 
Boerma z$Netherlands Institute 
for Health Services Research, jeden 
z$koordynatorów badania, maj!cego 
na celu okre#lenie ró(nic w$sposobie 
%nansowania, organizacji i$funkcjono-
waniu podstawowej opieki zdrowotnej 
w$Europie. Jak podkre#la, dobra orga-
nizacja POZ odgrywa równie( ogrom-
ne znaczenie z$punktu widzenia eko-
nomii i$zarz!dzania ograniczonymi 
#rodkami, co w$dobie kryzysu %nan-
sowego jest szczególnie istotne. – Po-
zwala zaoszcz"dziA i$utrzymaA pod 
kontrol! wzrastaj!ce koszty leczenia 
starzej!cego si" spo&eczeBstwa – do-
daje dr Boerma.

WARTO WIEDZIE!

W Europie obowi&zuj& 
trzy modele organizacji 
podstawowej opieki 
zdrowotnej:
1. Tylko lekarze rodzinni.  
2. Lekarze rodzinni  
    + ginekolodzy i pediatrzy. 
3. Lekarze rodzinni  
    + lekarze specjali%ci.

zdrowotna jest obszarem kom-
petencji w$adz regionalnych, 
samorz"dowych. I bardzo do-
brze. Jednak brakuje nam jed-
nego modelu organizacyjne-
go. Przyk$adowo w Warszawie 

wci"# funkcjonuj" ogromne pu-
bliczne zak$ady opieki zdrowot-
nej, które s" ma$o elastyczne, 

podczas gdy w wielu innych re-
gionach i miastach, np. w Kra-
kowie, te struktury zosta$y ju# 
sprywatyzowane. S" znacznie 
bardziej elastyczne, du#o szyb-
ciej reaguj" na zmieniaj"ce si! 
potrzeby pacjentów i mo#liwo-
%ci dzia$ania w systemie ochro-
ny zdrowia.
Powa#n" s$abo%ci" jest równie# 
rozszczelnienie naszego syste-
mu. Kiedy wprowadzano insty-
tucj! lekarza rodzinnego, za-
$o#ono, #e b!dzie on pilnowa$ 
wej%cia do systemu. Jednak ju# 
na pocz"tku z obszaru kompe-
tencji lekarza rodzinnego wyj!-
to kilka specjalno%ci. Nast!pnie, 
poprzez ró#ne decyzje i zarz"-
dzenia, doprowadzono do tego, 
#e pacjenci coraz $atwiej zacz!li 

„przecieka&” na inne pi!tra sys-
temu. Efekt? Kolejki do spe-
cjalistów s" coraz d$u#sze, bo 
pacjenci, widz"c, #e NFZ wyku-
puje coraz wi!cej porad specja-
listycznych, korzystaj" z tego.

Autorzy badania zwraca-
j& uwag" na demotywuj&-
cy system wynagradzania 
w POZ w Polsce. Zgadza 
si" pan z ich opini&?
Zgadzam si!. Od 12 lat nic si! 
w tej kwestii nie zmieni$o. Wci"# 
dominuj"cym sposobem wy-
nagradzania jest stawka kapi-
tacyjna. Z pewno%ci" ma ona 
pewne zalety i jest konieczna, 
tak samo jak konieczne s" listy 
pacjentów, nic nie stoi jednak 
na przeszkodzie, aby cz!%& 

wynagrodzenia wyp$aca& w in-
ny sposób.

Za ka#d& udzielon& po-
rad"?
Niekoniecznie. Raczej za osi"-
ganie pewnych wska'ników 
zdrowotnych, np. za okre%lo-
ny poziom wyszczepienia po-
pulacji i %wiadczenie pewnych 
us$ug, do których chcieliby%my 
pacjentów zach!ca&. (eby pa-
cjenci mieli zapewnione pewne 
%wiadczenia na poziomie prak-
tyki lekarza rodzinnego, przez 
co nie musieliby chodzi& po nie 
do specjalisty. Nie wykorzystu-
jemy wielu szans. Zmiana wy-
ceny punktu od czasu do cza-
su nie przek$ada si! na zmian! 
motywacji lekarzy.

Lekarze w!Polsce rzadko 
rozmawiaj" z!pacjentami 
przez telefon, jeszcze 
rzadziej kontaktuj" si# 
z!nimi za pomoc" e-maila.

Brakuje klarownej 
wizji, jak ma wygl"-
da$ podstawowa  
opieka zdrowotna  
dzisiaj i!w!przysz%o&ci.

Doktor Dionne Sofia Krin-
gos, która równie( uczestniczy&a 
w$projekcie zrealizowanym przez 
NIVEL, podkre#la, (e we wszystkich 
krajach przed podstawow! opiek! 
zdrowotn! stoj! podobne wyzwania: 
nadmierne obci!(enie prac! i$zbyt 
ma&a liczba lekarzy rodzinnych oraz 
starzej!ce si" spo&eczeBstwo. Szef 
europejskiego oddzia&u 'wiatowej 
Organizacji Lekarzy Rodzinnych 
(WONCA), dr Tony Mathie, zwra-
ca uwag" na jeszcze jedno podobieB-
stwo – wsz"dzie lekarze rodzinni mu-
sz! si" mierzyA z$biurokracj!, która 
niepotrzebnie zabiera im du(o czasu. 

– Nie ma takiego kraju, w$któ-
rym nie trzeba czego# poprawiA 
w$funkcjonowaniu podstawowej 
opieki zdrowotnej – podsumowuje 
dr Kringos.  ⦿
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P r awo

Zgoda pacjenta 
na "wiadczenie 
zdrowotne (2)

MA!GORZATA SERWACH

Wyra!enie przez pacjenta zgody na zastosowanie 
konkretnej metody leczenia nie oznacza,  

!e lekarz ma prawo wykona" ka!de #wiadczenie.

* *

jednoznaczne, niebudz$ce !adnych 
w$tpliwo#ci oraz posiada%o przewi-
dzian$ przez prawo form&.

 Odpowiedzialno!"  
lekarza za szkod#
Brak zgody pacjenta powoduje 

powstanie po stronie lekarza odpo-
wiedzialno#ci za powsta%$ szkod&, 
polegaj$c$ na naruszeniu nietykal-
no#ci cielesnej pacjenta lub dopro-
wadzeniu do uszkodzenia cia%a, co 
w'my#l art. 24 kodeksu cywilnego 
stanowi jego dobro osobiste pod-
legaj$ce ochronie. Poszkodowany 
mo!e zatem !$da" zado#"uczynie-
nia za doznan$ krzywd&, czyli za 
ból, cierpienia (zyczne czy te! ne-
gatywne prze!ycia psychiczne. Brak 
zgody pozbawia pacjenta mo!liwo-
#ci decydowania o'sobie w'konse-
kwencji uznania istnienia ryzyka 
zabiegu medycznego. Wykonanie 
#wiadczenia zdrowotnego bez zgo-
dy pacjenta, nawet je#li zosta%o do-
konane lege artis i'nie spowodowa-
%o !adnych komplikacji czy skutków 
ubocznych, nie wy%$cza bezpraw-
no#ci dzia%ania lekarza. Dodatko-
wo z'tre#ci art. 192 kodeksu karne-
go wynika, !e kto wykonuje zabieg 
leczniczy bez zgody pacjenta pod-
lega grzywnie, karze ograniczenia 
wolno#ci albo pozbawienia wolno-
#ci do lat dwóch.

Wyra!enie przez pacjenta zgody 
na zastosowanie konkretnej metody 
leczenia nie oznacza, !e lekarz ma 
prawo wykona" ka!de #wiadczenie. 

Z
goda pacjenta udzielona 
na badanie, leczenie oraz 
ka!de inne #wiadczenie 
zdrowotne mo!e by" wy-

ra!ona ustnie lub nawet poprzez ta-
kie zachowanie, które w'sposób nie-
budz$cy w$tpliwo#ci wskazuje na 
wol& poddania si& proponowanym 
przez lekarza czynno#ciom medycz-
nym (np. kiwni&cie g%ow$, przytak-
ni&cie). Wyj$tek stanowi zgoda na 
zabieg operacyjny lub metod& lecze-
nia czy diagnostyki stwarzaj$c$ 
podwy!szone ryzyko dla pacjenta, 
która powinna by" udzielona w'for-
mie pisemnej.Pacjent mo!e cofn$" 
zgod& w'ka!dym czasie, zarówno 

sama zgoda, jak i'jej cofni&cie mu-
sz$ by" jednak wyra)ne.

W'ostatnim czasie pojawia si& za-
sadnicze pytanie, czy pacjent mo!e 
wyrazi" z'góry sprzeciw na doko-
nanie okre#lonego zabiegu. Nies%y-
chanie ciekawy jest w'tym wzgl&-
dzie stan faktyczny, który stanowi% 
podstaw& rozstrzygni&cia S$du Naj-
wy!szego (wyrok SN z'27.10.2005 r., 
III CK 155/05.). Chodzi%o w'nim 
o'zg%oszony na przysz%o#" sprzeciw 
#wiadka Jehowy na przetoczenie 
krwi, niezale!nie od konieczno#ci 
ratowania !ycia. Zdaniem s$du ta-
kie o#wiadczenie jest jednak dla le-
karza wi$!$ce, je#li by%o wyra)ne, 



Ingerencja w'organizm cz%owieka 
zawsze musi by" uzasadniona sta-
nem jego zdrowia. Niedopuszczal-
ne jest pochopne lub nieprzemy#la-
ne naruszenie nietykalno#ci cielesnej 
innej osoby. Dlatego lekarz nie po-
winien przeprowadza" zabiegu, gdy 
ryzyko szkody dla zdrowia pacjen-
ta jest wy!sze ni! korzy#", jakiej na-
le!y w'tym przypadku oczekiwa".

 $wiadczenie bez zgody 
pacjenta
Poza sytuacjami szczególnymi, 

wynikaj$cymi z'przepisów ró!nych 
ustaw (np. ustawy o'ochronie zdro-
wia psychicznego), ustawodawca 
przewidzia% trzy przypadki o'cha-
rakterze generalnym, pozwalaj$ce 
lekarzowi na wykonanie okre#lone-
go #wiadczenia bez zgody pacjenta.

Po pierwsze, badanie lub udziele-
nie innego #wiadczenia zdrowotnego 
bez zgody pacjenta jest dopuszczal-
ne, gdy pacjent wymaga niezw%ocz-
nej pomocy lekarskiej, a'ze wzgl&du 
na stan zdrowia lub wiek nie mo-
!e wyrazi" zgody i'nie 
ma mo!liwo#ci po-
rozumienia si& z'je-
go przedstawicielem 
ustawowym lub opie-
kunem faktycznym. 
Decyzj& o'podj&ciu 
*czynno#ci medycz-
nych we wskazanych 
okoliczno#ciach le-
karz powinien w'mia-
r& mo!liwo#ci skon-
sultowa" z' innym 
lekarzem oraz odno-
towa" ten fakt w'do-
kumentacji medycz-
nej (art. 33 ust. lek.).

Po drugie, lekarz 
mo!e wykona" za-
bieg operacyjny lub zastosowa" in-
n$ metod& leczenia lub diagnostyki 
stwarzaj$c$ podwy!szone ryzyko 
dla pacjenta bez zgody przedstawi-
ciela ustawowego pacjenta b$d) ze-
zwolenia s$du opieku+czego, gdy 
zw%oka spowodowana post&powa-
niem w'sprawie uzyskania zgody 
grozi%aby pacjentowi niebezpiecze+-
stwem utraty !ycia, ci&!kiego uszko-
dzenia cia%a lub ci&!kiego rozstro-
ju zdrowia. W'takim przypadku 
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lekarz ma obowi$zek, o'ile jest to 
mo!liwe, zasi&gn$" opinii inne-
go lekarza, w'miar& mo!liwo#ci 
tej samej specjalno#ci. Dodatko-
wo konieczne jest poinformowanie  

o'tym odpowiedniej osoby (co do 
zasady pacjenta lub jego przedstawi-
ciela ustawowego, a'niekiedy opie-
kuna faktycznego lub s$du opieku+-
czego) oraz dokonanie odpowiedniej 
adnotacji w'dokumentacji medycz-
nej (art. 34 ust. 7 ust. lek).

Niezale!nie od tego, je!el i 
w'trakcie wykonywania zabiegu 
operacyjnego albo zastosowania 

innej metody leczni-
czej lub diagnostycz-
nej  w yst$pi$  oko-
l icz no#c i ,  k tór ych 
nieuwzgl&dnienie gro-
z i %oby pac j entow i 
niebezpiecze+stwem 
utraty !ycia, ci&!kim 
uszkodzeniem cia%a 
lub ci&!kim rozstrojem 
zdrowia i'nie ma mo!-
liwo#ci niezw%ocznie 
uzyska" zgod& pacjen-
ta lub jego przedsta-
wiciela ustawowego, 
lekarz ma prawo zmie-
ni"  zakres zabiegu 
b$d) metody leczenia 
w'sposób umo!liwiaj$-

cy uwzgl&dnienie tych okoliczno#ci 
(art. 35 ust. lek). Wyj$tek ten nazy-
wany jest w'pi#miennictwie praw-
niczym poszerzeniem pola opera-
cyjnego. W'tej sytuacji, podobnie 
jak w'poprzednim przypadku, le-
karz ma obowi$zek, o'ile jest to 
mo!liwe, zasi&gn$" opinii drugie-
go lekarza, w'miar& mo!liwo#ci tej 
samej specjalno#ci, oraz dokona" 
odpowiedniej adnotacji w'doku-
mentacji medycznej.  ⦿
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 Autorka jest doktorem  
prawa, pracownikiem UM  
i Uniwersytetu !ódzkiego

Za wykonanie zabiegu 
leczniczego bez zgody 
pacjenta grozi kara 
grzywny, ograniczenia 
wolno!ci albo pozbawienia 
wolno!ci do lat dwóch.



T
en stan uleg! zmianie w"2004 r., 
wraz z"wej#ciem w"$ycie ustawy 
z"2 lipca 2004 r. o"swobodzie 

dzia!alno#ci gospodarczej. Nasuwa si% 
pytanie, czy ustawa z"15 kwietnia 2011 r. 
o"dzia!alno#ci leczniczej przynios!a 
zmiany w"odniesieniu do statusu lekarzy 
prowadz&cych indywidualne praktyki 
lekarskie? Otó$, zgodnie z"art. 16 ust. 1 
tej ustawy, dzia!alno#' lecznicza jest 
dzia!alno#ci& regulowan& w"rozumie-
niu ustawy o"swobodzie dzia!alno#ci 
gospodarczej. A"skoro tak, to ka$dy, 
kto wykonuje w"swoim imieniu tak& 
dzia!alno#', w"tym tak$e lekarz prowa-
dz&cy indywidualn& praktyk% lekarsk&, 
jest przedsi%biorc& w"rozumieniu usta-
wy o"swobodzie dzia!alno#ci gospodar-
czej (art. 4). Jakie konsekwencje wyni-
kaj& z"tego faktu dla lekarzy? Przede 
wszystkim nale$y wskaza', $e prawo 
nak!ada na przedsi%biorców szereg 
obowi&zków. Niezrealizowanie ich lub 
wykonanie ich po terminie wi&$e si% 
najcz%#ciej z"okre#lon& sankcj&, niekie-
dy do#' dotkliw&. Jakie daty warto wi%c 
wyró$ni' w"kalendarzu na rok 2012? 

Do 31 stycznia nale$y przekaza' 
marsza!kowi województwa wykaz za-
wieraj&cy informacje i"dane o"ilo#ci 
i"rodzajach gazów lub py!ów wprowa-
dzanych do powietrza oraz dane, na 
podstawie których okre#lono te ilo#ci 
wykorzystane do ustalenia wysoko#ci 
op!at oraz ewentualnie ui#ci' op!at% za 
korzystanie ze #rodowiska za II pó!ro-
cze 2011 r. Termin przekazania wykazu 
i"uiszczenia op!aty za I"pó!rocze 2012 r. 
up!ywa 31 lipca 2012 r.

Do 29 lutego nale$y z!o$y' raport 
o"emisjach gazów za rok 2011. Zgod-
nie z"art. 7 ust. 1 ustawy z"17 lipca 
2009 r. o"systemie zarz&dzania emisjami 
gazów cieplarnianych i"innych substancji 
podmiot korzystaj&cy ze #rodowiska 

P r awo

KATARZYNA GODLEWSKA

Czy ktokolwiek pami%ta jeszcze czasy, gdy 
lekarze prowadz&cy indywidualne praktyki 

lekarskie nie byli przedsi%biorcami?

* *

sporz&dza i"wprowadza do krajowej ba-
zy raport zawieraj&cy informacje o"wiel-
ko#ciach emisji gazów cieplarnianych 
i"innych substancji wprowadzanych do 
powietrza. Powy$sze obowi&zki dotycz& 
podmiotów korzystaj&cych ze #rodowi-
ska, tj. tych lekarzy, którzy np. korzysta-
j& w"ramach prowadzonej dzia!alno#ci 
z"samochodów lub posiadaj& w"pomiesz-
czeniach praktyki kot!ownie.

Do 15 marca, zgodnie z"art. 37 ust. 1 
ustawy z"27 kwietnia 2001 r. o"odpa-
dach nale$y z!o$y' na formularzu do 
marsza!ka województwa zbiorcze zesta-
wienie danych o"rodzajach i"ilo#ci odpa-
dów, o"sposobach gospodarowania nimi 
oraz o"instalacjach i"urz&dzeniach s!u-
$&cych do odzysku i"unieszkodliwiania 
tych odpadów za rok 2011.

Do 30 czerwca nale$y dostosowa' 
swoj& dzia!alno#' do przepisów ustawy 
o"dzia!alno#ci leczniczej (art. 208 ust. 2). 
Dla lekarzy prowadz&cych indywidual-
ne praktyki lekarskie oznacza to m.in. 
wprowadzenie regulaminu organizacyj-
nego i"zg!oszenie odpowiednich zmian 
do rejestru praktyk.

Ze wzgl%du na ograniczenia redak-
cyjne, nie jest to lista zamkni%ta, jed-
nak wa$na z"uwagi na wspomniane 
wcze#niej dotkliwe sankcje. Jeszcze do 
20 lipca 2011 r. za niez!o$enie lub nie-
terminowe z!o$enie zbiorczego zesta-
wienia danych dotycz&cych odpadów 
grozi!a kara 10 tys. z!. Aktualnie, dzi%-
ki zabiegom NRL, jest to kwota 500 z!. 
Bez w&tpienia warto by!oby wspomnie' 
o"obowi&zkach statystycznych, a"tak-
$e zwi&zanych ze zg!aszaniem zmian 
do odpowiednich rejestrów. Kwestie te 
wymagaj& jednak szerszego omówie-
nia w"kolejnym artykule.  ⦿

Autorka jest radc! prawnym  
Warmi"sko-Mazurskiej Izby Lekarskiej
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F e l i e t o n

Rzeczywisto"# równoleg$a

KRYSTYNA KNYPL

Zagmatwanie z nowymi regulacjami dotycz!cymi 
wypisywania recept nie mo"e by# uwa"ane za co$, 

co zdarza si% w realnym i normalnym $wiecie.

* *

 Autorka jest doktorem  
nauk medycznych, internist! 
– hipertensjologiem

C
zeka nas bowiem praca 
w&dziwnej rzeczywisto$ci, 
w&której nie liczy si% wie-
dza, do$wiadczenie, oso-
bista znajomo$# pacjenta 

czy przebiegu choroby, lecz urz%dnicza 
interpretacja, maj!ca na celu wyszuka-
nie mankamentów w&ordynacji, dzi%ki 
czemu mo"liwe b%dzie wlepienie kary. 

Bez kodu ani rusz 
Wszystkie zmiany w&przepisach two-

rzone s! w&atmosferze po$piechu, bez 
respektowania g'osów instytucji spo-
'ecznych opiniuj!cych tworzone akty 
prawne. Wyznaczanie kilkudniowe-
go terminu na zaopiniowanie nowe-
go rozporz!dzenia to prawie norma 
zarówno poprzedniej, 
jak i&obecnej ekipy z&uli-
cy Miodowej. Co wi%cej, 
twórcy nowych regulacji 
w&sprawach recept wy-
daj! si% impregnowani 
na wszelkie argumenty 
i&mno"! coraz bardziej 
zdumiewaj!ce zapisy.

Pierwsze miejsce 
przyzna'abym zalece-
niu zawartemu w&par. 3 
pkt 2 projektu nowego 
rozporz!dzenia o&recep-
tach, czyli o&obowi!zku 
wpisywania w&razie wystawienia re-
cepty osobie bezdomnej adresu, pod 
którym mieszka lub gdzie udziela' po-
rady lekarz. Nie wchodz! w&gr% "ad-
ne adresy, jakie dotychczas tradycyj-
nie przypisywano bezdomnym, np. 
„pod mostem Poniatowskiego”! No 
bo jaki kod pocztowy ma taki adres? 
Kod by# musi, bo bez kodu nic w&me-
dycynie dzia# si% nie mo"e! Dlaczego? 
Pewnie chodzi o&to, "eby nakazy kar 

(nansowych dociera'y szybko i&sku-
tecznie do ukaranych niesfornych 
doktorów, którzy miast obywatel-
sko dyscyplinowa# bud"et pa)stwo-
wy w&czasach kryzysu, larga manu 
wypisuj! drogie leki refundowane.

Zaufanie dobre,   
ale kontrola lepsza

Praca lekarza zaczyna przypomi-
na# prac% ksi%gowego zatrudnionego 
na umow% zlecenie w&NFZ. Mental-
no$# ksi%gowego w&dobie kryzysu jest 
do$# powszechna i&nawet najwa"niej-
sze osoby w&kraju ulegaj! czarowi ko-
lumn „winien” oraz „ma”. W&wypadku 
lekarzy sprawa o&tyle robi si% monoton-
na, "e rubryka „winien” w&rozumieniu 

ksi%gowym i&s!dowym 
zaczyna by# wype'niana 
d'ug! list! zapisów. Pra-
sa codzienna za$ z&wzmo-
"on! aktywno$ci! donosi 
o&mro"!cych krew w&"y-
'ach przypadkach rzeko-
mych zaniedba) z&naszej 
strony.

Pod internetowym ad-
resem http://www.mz.gov.
pl/www(les/ma_struk-
tura/docs/prmz_recep-
ty_08112011.pdf szczerzy 
z%by par. 26 projektu no-

wego rozporz!dzenia o&receptach, któ-
ry mówi, "e „(…) kontrola wystawia-
nia recept na refundowane leki, $rodki 
spo"ywcze specjalnego przeznaczenia 
"ywieniowego lub wyroby medyczne 
obejmuje badanie i&ocen% prawid'owo-
$ci dzia'a) osób wystawiaj!cych recep-
ty, a&w&szczególno$ci:

1) zgodno$# danych umieszczonych 
na receptach z&prowadzon! dokumen-
tacj! medyczn!,

2) prawid'owo$# i&zasadno$# wysta-
wienia recepty oraz zgodno$# jej wysta-
wienia z&przepisami”.

Centralnym punktem oceny ordy-
nacji jest wi%c jej zgodno$# z&przepisa-
mi, a&nie ze wskazaniami, jakie ustali' 
lekarz prowadz!cy po zbadaniu pa-
cjenta! Je"eli wynik badania oraz oso-
biste do$wiadczenie lekarza mówi!, 
"e konieczne jest zastosowanie okre-
$lonego post%powania terapeutyczne-
go, ale nie ma na nie odpowiedniego 
urz%dniczego przyzwolenia w&przepi-
sach, to biada $mia'kowi, który zaufa 
swojej wiedzy!

Nie od dzi$ we wszelkich represyj-
nych i&bezdusznych systemach obo-
wi!zywa'a regu'a „zaufanie dobre, ale 
kontrola lepsza”, i&NFZ najwyra*niej 
pod!"a t! drog!. Aktualne przepisy 
na temat ordynowania leków w&Polsce 
s! prawdopodobnie najwi%kszym ku-
riozum w&skali ca'ego globu i&powstaj! 
w&atmosferze st%"onych oparów absur-
du. No bo jak inaczej mo"na nazwa# 
sytuacj%, w&której dla potwierdzenia, "e 
lekarz mo"e ustali# indywidualne daw-
kowanie leku dla pacjenta nie trzyma-
j!c si% $lepo charakterystyki produktu 
leczniczego, konieczne s! dzi$ orzecze-
nia s!dów, i&to najwy"szych instancji 
(wyrok SN przeciwko NFZ, wi%cej pod 
adresem http://tnij.org/oc1t)?!

Twórcom tych wszystkich przepi-
sów warto u$wiadomi#, "e ich w!t-
pliwej jako$ci dzie'a i&w'adza szyb-
ko przemin!, a&wstyd z&uczestnictwa 
w&tworzeniu tych bezdusznych regula-
cji pozostanie na zawsze. I&nie uchro-
ni ich przed tym wstydem wyznawanie 
osobliwego kultu bo"ka Procedury. ⦿

Praca lekarza zaczyna 
przypomina! prac" 
ksi"gowego zatrudnionego 
na umow" zlecenie 
w#NFZ.
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K u l t u r a  i  m e d y c y n a

Jubileusz  
„Medici Pro Musica”
J

ubileusz by! doskona!" oka-
zj" do przedstawienia przez 
prezesa WMIL Marka 
Zab!ockiego dotychczaso-

wych osi"gni#$ chóru. Pocz"tkowo 
koncertuj"cy jedynie dla %rodowiska 
medycznego, z&czasem stawa! si# on  
coraz bardziej obecny w&'yciu kultu-
ralnym miasta i&regionu. Nie sposób 
wymieni$ wszystkich wa'nych wyda-
rze( muzycznych, w&których wzi"! 
udzia!, jednak do najbardziej znacz"-
cych nale'y zaliczy$ koncerty z&towa-
rzyszeniem orkiestry, podczas których  
wykonano utwory A. Vivaldiego, 
G. Pucciniego, W.A. Mozarta, 
G.G. Gorczyckiego, J. Haydna. W&nie-
których koncertach olszty(skiemu 
chórowi towarzyszy!y zaprzyja)nione 
zespo!y lekarskie z&innych o%rodków, 
m.in. chór „Remedium” ze Szczecina.

Z&okazji 20-lecia dzia!alno%ci chóru 
lekarzy Warmi(sko-Mazurskiej 

Izby Lekarskiej, w&nowym gmachu 
Filharmonii Olszty(skiej odby! si# 

koncert jubileuszowy.

*

Przed koncertem jubileuszo-
wym, zorganizowanym 26 listopa-
da 2011 r. w&ramach obchodów 20-le-
cia chóru „Medici Pro Musica”, jego 
pierwszy dyrygent, Bogus!aw Pali(-
ski, na wniosek WMIL zosta! odzna-
czony Srebrnym Krzy'em Zas!ugi.

Sam koncert by! prawdziw" uczt" 
muzyczn". W&pierwszej cz#%ci chór 
„Medici Pro Musica” przedstawi! 
szeroki repertuar, rozpoczynaj"c od 
pie%ni sakralnych „Gaudete”, „Salve 
Mater” i&„O&Magnum Mysterium”, 
poprzez muzyk# ludow", na utwo-
rach nawi"zuj"cych do liryki pie-
%ni gregoria(skich i&wiktoria(skich 
ko(cz"c. Kolejna cz#%$ by!a okazj" 
do przypomnienia sobie repertuaru 
Kabaretu Starszych Panów. Zadedy-
kowano j" kolegom stomatologom, 
a&w&szczególno%ci wiceprezes NRL 

Annie Lelli – ze wzgl#du na urocz" 
aran'acj# utworu „Z"b, zupa, d"b”. 
Punktem kulminacyjnym koncer-
tu by!o prawykonanie utworu „Go-
ni"c kormorany” – s!ynnej kompo-
zycji niebywa!ego artysty i&lekarza 
prof. Jerzego Woy-Wojciechowskie-
go. Dalsz" cz#%$ wieczoru wype!ni!a 
muzyka A. Vivaldiego. S!ynny utwór 
„Gloria” wykona!y po!"czone chóry 
z&towarzyszeniem muzyków Filhar-
monii Olszty(skiej.

Publiczno%$ nagrodzi!a artystów 
oklaskami na stoj"co. Szczególne po-
dzi#kowania pop!yn#!y do za!o'yciel-
ki chóru, dr Barbary Malisz-Rottke. 
Gratulacjom nie by!o ko(ca.

Wszystkim cz!onkom chóru „Me-
dici Pro Musica” 'yczymy dalszych 
sukcesów i&nies!abn"cej pasji arty-
stycznej.  ⦿

Autorka jest sekretarzem Warmi!-
sko- Mazurskiej Izby Lekarskiej

ZOFIA ANNUSEWICZ-KOT

Po!"czone chóry i&soli%ci wraz z&orkiestr" kameraln" 
Filharmonii Warmi(sko-Mazurskiej podczas wyko-
nania utworu „Gloria” Antonio Vivaldiego. 
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Za!o'ycielka chóru, dr Barbara Malisz-Rottke,  
odbiera gratulacje od wiceprezes NRL Anny 
Lelli i&prezesa WMIL Marka Zab!ockiego.
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Zas!u"ony w Kotlinie 
K!odzkiej prof. Przemy-
s!aw Minta zaprosi! na 
swe imieniny do restau-
racji „Milimoi” w ukocha-
nym L#dku-Zdroju. Zebra-
"o si# grono wypróbowanych 
biesiadników, w$ród których 
przewa%a"a dolno$l&ska me-
dycyna, z niewielkim dodat-
kiem sztuki sakralnej (ksi&dz 
pra"at Antoni Kopacz z Po-
lanicy), szk"a $l&skiego (se-
nator Kazimierz Dro%d% ze 
Stronia), prezes Ryszard Wu-
licz (pedagog i dzia"acz tu-
rystyczny z Mi#dzygórza) 
i ja w charakterze dyrekto-
ra k"odzkich festiwali oraz 
pacjenta tutejszych specja-
listów, z dr Joann& Styczysz, 
szczególnie skutecznym kar-
diologiem, na czele.
By!o to nazajutrz po ko-
lejnym telewizyjnym pro-
gramie „Kuchenne rewo-
lucje”, w którym Magda 
Gessler wizytowa!a ró"-
ne prowincjonalne restau-
racje, tym razem „Karcz-
m$ Na!$czowsk#”. Ju% na 
wst#pie przera%onemu per-
sonelowi wykrzycza"a, %e 
garnki s& niemyte, wsz#dzie 
czu' zapach spalenizny, lo-
kal jest bez charyzmy, histo-
rii, b"#kitu (sic!), $mierdzi, jest 
syf, dramat, brud jako filozo-
fia tej restauracji, niejadalna 
knajpa. „Dajecie je$', jak $wi-
niom… Pani pi#knie wygl&-
da, szpileczki, wymalowa"a 
si#, a robota do dupy” – zwró-
ci"a si# do os"upia"ej i rzeczy-
wi$cie nieudolnej mened%er-
ki. Po zrobieniu awantury 
zacz#"a kosztowa' podawa-
ne jej potrawy. Po ca"ym cy-
klu takich wizyt s"ynnej re-
stauratorki trzeba b#dzie 

likwidowa' ju% teraz rzu-
caj&c& si# w oczy jej nadwa-
g#. Sporo tego, razem z burz& 
ufryzowanych loków, któ-
re sanepid powinien natych-
miast kaza' jej upi&' i zakry' 
oraz zmusi' j& do za"o%enia 
bia"ego fartucha przed ka%-
dorazowym wchodzeniem 
do kuchni.
O%mieleni „rewolucjami” 
Gesslerowej b$dziemy te-
raz jeszcze bardziej namol-
nie szuka& dziury w ca-
!ym, przy ka"dej okazji 
pobytu w restauracjach 
i kawiarniach. Na tej dzie-
dzinie znamy si# przecie% 
wszyscy. Pani Magda twier-
dzi wprawdzie, %e gastrono-
mia jest nauk&, a ona „nie jest 
restauratorem, tylko re%y-
serem sztuki, w której ka%-
dy z go$ci w jej restauracji gra 
g"ówn& rol#”. Poniewa% do 
pó(nej staro$ci postanowi-
"em si# w"óczy' po knajpach, 
z przyjemno$ci& b#d# spraw-
dza", ile w tym prawdy!
Na uroczystym obiedzie 
w L#dku-Zdroju te" nie 
wszystko by!o w porz#d-
ku. Kelnerki m"ode i grzecz-
ne, ale ma"o wykwalifiko-
wane, zachowywa"y si# 
jak w sto"ówce (komu zupa 

cebulowa?, dla kogo eskalop-
ki?, przepraszam, %e przez 
porcj#…). Profesor Minta, 
przemawiaj&c, podkre$li", %e 
zgromadzili$my si# tutaj, aby 
móg" do nas powiedzie': mi-
li moi, w ten sposób uwia-
rygodniaj&c pretensjonal-
n& nazw# lokalu. Poza tym 
potrawy smakowa"y, ceny 
w karcie przyst#pne, a mu-
zyka –jak wsz#dzie – zbyt 
g"o$na, ale po interwencji 
umilk"a, umo%liwiaj&c kon-
wersacj#.
Towarzyskie spotkania 
w restauracjach staj# si$ 
codziennym krajobrazem 
naszego "ycia. Powinni cz#-
sto bra' w nich udzia" ludzie 
medycyny, zapraszaj&c arty-
stów lub b#d&c przez nich za-
praszanymi. To wzajemne 
przenikanie si# tych dwóch 
$rodowisk ma sw& d"ug& 
i ciekaw& tradycj#. Nale%y do 
niej hipochondria, ale i fak-
tyczne dolegliwo$ci wielu ar-
tystów (st&d sk"onno$' do 
lekarzy) oraz znane upodo-
bania medyków do aktorek, 
$piewaczek i tancerek, z cze-
go wynikn#"o wiele szcz#$li-
wych, d"ugotrwa"ych i do-
brze dobranych ma"%e)stw.
Wracajmy jednak do 
transmitowanych w te-
lewizji kwerend Magdy 
Gessler po rodzimych re-
stauracjach. Z racji podo-
bie)stwa do zaawansowanej 
wiekiem i korpulencj& Kró-
lewny *nie%ki, pouczaj&cej, 
strofuj&cej i dyscyplinuj&cej 
swe „krasnoludki”, sugeru-
je ona restauracyjn& relacj# 
mistrz – uczniowie. Bywa 
przy tym bezceremonialna, 
obcesowa i niegrzeczna. B#-
d&c na miejscu strofowanych 

gastronomicznych „krasno-
ludków”, nie zgodzi"bym si# 
za %adne skarby na pokazy-
wanie tego w telewizji. No-
minowanie Gesslerowej na 
tegoroczne odkrycie telewi-
zyjne przynosi po%&dany po-
klask i promocj#, ale publicz-
ne, nieustanne krytykowanie 
restauratorów i ich personelu 
– wstyd i z"& s"aw#.
Taka s!uszna i nies!uszna 
ch$& krytyki udziela si$ !a-
two konsumentom, czego 
do%wiadczy!em w l#dec-
kiej restauracji, gryma-
sz#c i prosz#c, aby nie 
wpuszczano tu Gesslero-
wej, bo robi$ to wszystko 
niejako w jej zast$pstwie. 
Na czele kwiatu k"odzkiej 
medycyny bez trudu pora-
dzi"em sobie z pretensjami, 
bez rzucania zawstydzaj&-
cych inwektyw i silenia si# 
na ton protekcjonalny. Potem 
pokwitowali$my wszyst-
ko toastami na cze$' gospo-
darzy i w przyja(ni rozeszli-
$my si#, zapowiadaj&c szybki 
powrót.
Przewiduj$, "e Magda Ges-
sler zostanie nied!ugo Mi-
nistrem Polskiej Gastrono-
mii. Postuluj#, aby wszystkie 
knajpy mo%na by"o krytyko-
wa' wtedy tylko za pozwo-
leniem w"adz. Lekarze, ar-
ty$ci i felietoni$ci powinni 
otrzymywa' poka(ne rabaty, 
a personel kuchenny niechby 
pracowa" w przebraniu kra-
snoludków, na wypadek gdy-
by Pani Minister zarz&dzi"a 
niezapowiedzian& – ku w"a-
snej chwale – wizytacj#. ⦿

 S!awomir Pietras
Autor jest dyrektorem pol-

skich teatrów operowych

Królewna !nie"ka  
polskiej gastronomii
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KONSTANTY RADZIWI!!

Pod takim tytu!em 
wydawnictwo Duc In Altum 
wyda!o wybór wypowiedzi 

papie"a Jana Paw!a II 
adresowanych do #rodowiska 

medycznego i$chorych, 
dokonany przez warszawsk% 

pediatr& Gra"yn& Rybak.

* *

M
ottem ksi%"ki 
s% s!owa wy-
powiedziane 
p r z e z  Ja n a 

Paw!a II w$1982 r. w$szpi-
talu w$Brescii: „… aby#cie 
pozostali wierni tym deon-
tologicznym zasadom, 
które powo!anie lekarskie 
czyni% #wi&tym…”. Wielu 
lekarzy wraz z$rzeszami 
innych wiernych prze"y-
wa!o 27-letnie pielgrzymo-
wanie „naszego papie"a”. 
Byli #wiadkami jego po-
chylania si& nad chorymi, 
zach&t udzielanych pra-
cownikom s!u"by zdrowia 
i$wielkiej katechezy jego 
umierania. Wi&kszo#' le-
karzy nie zdaje sobie jed-
nak sprawy, ile s!ów skie-
rowa! on wprost do nich. 
Ta niewielka, 150-stroni-

cowa ksi%"eczka zanurza 
czytelnika w$tym wa"nym 
nauczaniu.

Czuj%c si& bardziej ni" 
moje dzieci cz!onkiem 
pokolenia JP2 (wi&kszo#' 
mojego doros!ego i$zawo-
dowego "ycia prze"y!em 
w$trakcie jego ponty(katu, 
zafascynowany jego s!owa-
mi), serdecznie polecam 
t& lektur&. Niech jego pa-
mi&' nie pozostanie tylko 
mglistym obrazem, ale po-
przez na nowo odczytywa-
ne s!owo niech "yje w$tych, 
do których je wypowiada!. 
Re)eksja etyczna to prze-
cie" wa"ny element usta-
wicznego rozwoju zawo-
dowego.

Ksi%"ka ta pozwoli tak-
"e si&gn%' po warto#ciowy 
cytat, a$cz&sto przytacza-

n% modlitw& Majmonidesa 
zast%pi' janopaw!ow% Mo-
dlitw% lekarza: „… O#wie' 
nasze umys!y, prowad* na-
sze d!onie, spraw, by na-
sze serca by!y pe!ne troski 
i$wspó!czucia. W$ka"dym 

chorym pozwól nam roz-
pozna' Twoje Boskie Ob-
licze…”.

Ksi%"k&, jak prawie 
wszystko, mo"na kupi' 
przez internet (www.duci-
naltum.pl). ⦿

„By" lekarzem,  
by ul#y" 
cierpieniu 
bli$niego”
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JANUSZ MALARSKI

W$go#cinnych jak zwykle Pabianicach  
odby!y si& kolejne, czternaste ju", Halowe 

Mistrzostwa Polski Lekarzy w$Tenisie.

* *

I
mprez& t& zorganizowa!a 
w$dniach 10-13 listopada 
2011 r. Okr&gowa Izba Lekar-

ska w$+odzi przy wsparciu Naczelnej 
Izby Lekarskiej. Miejscem rozgrywek 
by!a, podobnie jak dotychczas, hala te-
nisowa MOSiR. Honorowy patronat 
nad mistrzostwami obj&li: wiceminister 
zdrowia Adam Fronczak i$prezydent 
Pabianic Zbigniew Dychto, patronem 
medialnym by!a TVP +ód*.

Tradycyjnie postanowili#my upa-
mi&tni' naszego koleg& z$kortów, An-
drzeja Jasi,skiego. Puchary jego imie-
nia: dla najlepszej zawodniczki turnieju 
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Z rakiet% po mistrzostwo

– Bo"enny K&dzierskiej i$najlepszego 
zawodnika – Wojciecha Pietrzaka, wr&-
czy!a "ona Andrzeja, nasza kole"an-
ka, Ewa Jasi,ska. Puchar „Fair Play”, 
ufundowany przez Idea Bank, otrzy-
ma! Jerzy Glabisz. ⦿

 Pe!ne wyniki mistrzostw  
 na: www.oil.lodz.pl

WYNIKI – ZWYCI!ZCY
Panie – gry pojedycze
Kategoria do 45 lat: Anna Wawrzyniak-Biel!da
Kategoria 45+: Bo"enna K!dzierska
Panowie – gry pojedyncze
Kategoria do 35 lat: Marcin Krywiak 
Kategoria 35+: Klaudiusz Ciepli#ski
Kategoria 45+: Wojciech Pietrzak 
Kategoria 50+: Wies$aw B%ba
Kategoria 55+: Zdzis$aw Hrynkiewicz
Kategoria 60+: Jan Kubicki
Kategoria 65+: Janusz Malarski 
Kategoria 70+: Józef Safian
Kategoria 75+: Stanis$aw Kaczmarski

Panie – gra podwójna
Anna Wawrzyniak-Biel!da i Anna &wider

Panowie – gra podwójna
Kategoria do 45 lat: Wojciech Pietrzak  
i Marcin Krywiak
Kategoria do 55 lat: Bogus$aw Rataj  
i Marcin Wro#ski
Kategoria 55-65 lat: Daniel Leo#czyk  
i Zbigniew Cie'lak
Kategoria 65+: Stanis$aw Kaczmarski  
i Józef Safian

Gra mieszana
Anna Wawrzyniak-Biel!da i Karol Ossowski

S p o r t  i  m e d y c y n a
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ZJAZDY KOLE!E"SKIE
Absolwenci AM 
we Wroc!awiu, 
rocznik 1982

Spotkanie kole!e"skie z#okazji 30. rocznicy 
uko"czenia studiów 26.05.2012 r. (sobo-
ta) we Wroc$awiu. Op$ata za uczestnictwo 
od absolwenta/osoby towarzysz%cej: ca$-
kowity koszt zjazdu 250 z$, osoba towarzy-
sz%ca na bankiecie 150 z$, tylko cz&'( ofi-
cjalna (bez bankietu) 100 z$. Wp$aty na 
konto DIL we Wroc$awiu: 17  1540  1030  
2001  7753  6075  0001, do 
29.02.2012 r., z#dopiskiem „Zjazd 1982”. 
Panie prosimy o#podanie nazwiska obec-
nego oraz z#okresu studiów. Wp$at gotów-
kowych mo!na dokonywa( bezpo'rednio 
w#DIL (poziom -1). Kochani, przypomina-
my, !e w#zwi%zku z#zamiarem wydania pa-
mi%tkowego albumu prosimy o#nadsy$anie 
zdj&(, tych starych z#okresu studenckiego 
– najlepiej w#formie elektronicznej. Zakwa-
terowanie (hotel) we w$asnym zakresie, nie 
jest wliczone w#cen& op$aty zjazdowej. In-
formacje: Jolanta Zaleska, tel. 605 642 
101, e-mail: jolzal@poczta.onet.pl, Krysty-
na Lechka-Florja"ska, tel. 604 912 310, 
Patrycja Malec, DIL we Wroc$awiu, tel. 
(71) 79 88 068, e-mail: patrycja.ma-
lec@dilnet.wroc.pl, patka.malec@
wp.pl. Za Komitet Organizacyjny Krystyna 
Lechka-Florja"ska, Jolanta Zaleska.

Absolwenci AM 
w"Bia!ymstoku, 

rocznik 1963-1969
W#dniach 25-27.05.2012 r. odb&dzie si& 
w#hotelu Warszawa w#Augustowie spo-
tkanie kole!e"skie absolwentów AM  
w#Bia$ymstoku (rocznik 1963-1969).  
Kontakt: Stanis$aw Olszewski, 
18-400 )om!a, ul. Senatorska 48, tel. 
(86) 216 24 59, e-mail: stanolsz@
wp.pl. Koszt ca$kowity 700,00 z$. Zg$o-
szenia do 15 stycznia z#wp$at% zaliczki 
300,00 z$ (nr konta:  56 1500 1533 
1015 3002 3089 0000).

Absolwenci PAM 
w"Szczecinie, rok 1979

Spotkanie w#Ko$obrzegu  w#dniach 
25-27.05.2012 r. Szczegó$y: 
www.zjazd-1979.pl. Dach, Hoc, Kuc.

Wydzia! Lekarski AM, 
we Wroc!awiu, rocznik 1987

Spotkanie kole!e"skie z#okazji 
25. rocznicy uko"czenia Wydzia$u 
Lekarskiego AM we Wroc$awiu 
w#dniach 28-30.09.2012 r.,  

pensjonat BEATA w#Polanicy-Zdroju, 
ul. Rybna 9. Op$ata za uczestnictwo 
w#zje*dzie od absolwenta/osoby to-
warzysz%cej: pi%tek-niedziela z#noc-
legami 400 z$, sobota-niedziela 
z#noclegiem 300 z$, pi%tek-niedziela 
bez noclegów 250 z$, pi%tek-sobota 
z#noclegiem 200 z$. Wp$aty na konto 
DIL we Wroc$awiu: 17  1540  1030  
2001  7753  6075  0001, do 
31.01.2012 r., z#dopiskiem „Zjazd 
1987” lub bezpo'rednio w#DIL we 
Wroc$awiu (poziom -1). Panie prosimy 
o#podanie nazwiska obecnego oraz 
z#okresu studiów. Informacje: Patry-
cja Malec, DIL we Wroc$awiu, tel. 
(71) 79 88 068, e-mail: 
patrycja.malec@dilnet.wroc.pl,  
patka.malec@wp.pl 
W#zwi%zku z#zamiarem wydania  
pami%tkowego albumu, prosimy  
o#nadsy$anie zdj&(, tych starych  
z#okresu studenckiego, jak i#nowych 
legitymacyjnych – najlepiej w#formie 
elektronicznej. Za Komitet Organiza-
cyjny Katarzyna Bojarowska, Dorota 
Lorenz-Worobiec.

Wydzia! Stomatologii 
AM we Wroc!awiu, rocznik 1972

Spotkanie kole!e"skie naszego rocz-
nika w#dniach 25-26.05.2012 r. we 
Wroc$awiu. Op$ata za uczestnictwo 
od absolwenta/osoby towarzysz%cej: 
ca$kowity koszt (bankiet + rejs + 
cz&'( oficjalna) 350 z$, rejs statkiem 
+ cz&'( oficjalna 250 z$, osoba to-
warzysz%ca na bankiecie 150 z$, tyl-
ko rejs statkiem (bez bankietu i#cz&-
'ci oficjalnej) 150 z$, tylko cz&'( ofi-
cjalna (bez bankietu i#rejsu) 100 z$. 
Wp$aty na konto DIL we Wroc$awiu: 
17 1540 1030 2001 7753 6075 
0001, do 29.02.2012 r., z#dopiskiem 
„Zjazd 1972S” lub bezpo'rednio 
w#DIL we Wroc$awiu (poziom -1).  
Panie prosimy o#podanie nazwiska 
obecnego oraz z#okresu studiów. In-
formacje: El!bieta Wronecka (Appel), 
tel. 509 960 029, e-mail: ela.wro-
necka@wp.pl, Bo!enna Kochan 
(Lipska), tel. 601 332 152, Patrycja 
Malec, DIL we Wroc$awiu, tel. 
(71) 79 88 068, e-mail: patrycja.
malec@dilnet.wroc.pl, patka.
malec@wp.pl. Za Komitet Organi-
zacyjny Bo!enna Kochan, Jaros$aw 
+mia$owski, El!bieta Wronecka.
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»  Fali narastaj!cych biurokra-
tycznych obci!"e# – kolej-
nych druczków, o$wiadcze#, 
formularzy, deklaracji, spra-
wozda#, tabelek, kodów, pie-
cz!tek, numerów rejestro-
wych komórek i%jednostek, 
pasków, e-modernizacji, nu-
meracji stron, oznacze# se-
kundowych, raportów, 
korekt, protoko&ów pokon-
trolnych, polis, metkownic, 
regulaminów, statutów, ra-
portów 'skalnych, PIT-ów, 
CIT-ów, 19 dokumentów 
ubezpieczenia zdrowotne-
go, legitymacji o%uprawnie-
niach, porannego czytania 
obwieszcze# ministra i%za-
rz!dze# prezesa – nie uda&o 
si( zatrzyma) nigdy! Ka"da 
reforma dok&ada&a zobowi!-
za# po stronie lekarza-prak-
tyka i%lekarza-pracodawcy.

»  Zapisy ustawowe, rozporz!-
dzenia i%komunikaty regulu-
j! z%coraz wi(ksz! precyzj! 
ka"dy medyczny ruch, niejed-
nokrotnie w%sposób absurdal-
ny, nieracjonalny, sprzeczny 
z%poczuciem odpowiedzialno-
$ci za chorego, który ma pra-
wo otrzyma) pomoc wed&ug 
najnowocze$niejszych dost(p-
nych metod. Poczucie,  
"e wszystko wszystkim si( 
nale"y natychmiast i%za dar-
mo, wspomagane jest poli-
tycznymi deklaracjami bez 
pokrycia. Udoskonalanie sys-
temu ochrony zdrowia, stero-
wanie papierem, oderwanie 
od realiów prowincji i%zwy-
k&a niekompetencja oraz 

g&uchota administratorów, 
doprowadzi&y na skraj ban-
kructwa, którego kosztami 
postanowiono obarczy) g&ów-
nie lekarzy i%lekarzy denty-
stów. Towarzysz! temu jesz-
cze zaciek&o$), zaci$ni(te 
z(by i%cyniczny u$miech, ton, 
tembr, rewan"yzm, szanta" 
werbalny, zawieszanie g&osu, 
machanie przed nosem wy-
kresami, paragrafami,  
mandatami.

»  I%nagle minister zdrowia 
o$wiadcza podczas posiedze-
nia Komisji Zdrowia polskiego 
parlamentu do pos&ów, kamer 
i%mikrofonów, czyli do spo&e-
cze#stwa, oraz na posiedzeniu 
Naczelnej Rady Lekarskiej – 
w%izolacji od mediów – do $ro-
dowiska lekarskiego skupione-
go wokó& samorz!du, zwi!zków 
zawodowych i%stowarzysze#,  

"e b(dzie wszystko deregulo-
wa&. Koniec! Lekarz b(dzie le-
czy& – tylko nie od razu.

»  S&abym jestem "eglarzem, 
ale nauczono mnie, "e kiedy 
zupe&nie nie mo"na zapano-
wa) nad sterowno$ci! &ódki, 
trzeba da) komend( puszcze-
nia wszystkich linek i%modli) 
si( o%samoistny powrót do 
równowagi na wzburzonych 
falach. W%ostateczno$ci po-
zostaj! kapok, nadzieja  
i%dobrzy ludzie.

»   Deregulacja ma by) puszcza-
niem linek rozp(dzonej frega-
ty w%zwolnionym tempie, przy 
czym pierwszym zadaniem 
ma by) rozwini(cie "agli do 
ko#ca. Ryzykowne? Bardzo 
ryzykowne!  

»  W%plejadzie 32 ministrów 
zdrowia od 1945 r. trudno 
znale*) takiego, który  

nie zawiód& i%nie zszed& z%kapi-
ta#skiego mostka wcze$niej, 
ni" inni uczestnicy rejsu. Naj-
bardziej bali$my si( nadgor-
liwców. Zawsze wiedzieli le-
piej, nie s&uchali nikogo lub 
s&uchali tylko koterii, zamiast 
prowadzi) dialog monologo-
wali, a%tuba propagandy od-
wraca&a uwag( od pogarsza-
j!cej si( sytuacji. Zmiana 
wyborcza niewiele pomaga&a, 
raczej by&a iluzj! polityczn! 
dla wyznawców jakiej$ partii.

»  Panie Ministrze, za&oga stat-
ku, którym Pan kieruje, jest 
oburzona. Bunt st&umio-
ny obietnic! deregulacji nie-
co przycich&, ale wzros&a na-
dzieja na logiczne posuni(cia. 
Je$li zabraknie Panu odwagi 
w%odci(ciu si( od b&(dnych de-
cyzji poprzedników – zatonie-
my. Bez kapoków i%nadziei. ⦿

Stéphane Hessel, nazywany adwokatem gniewu, skutecznie zachEca  
obywateli caFego >wiata do wyraGania oburzenia i powszechnego buntu  

przeciw dotychczasowemu systemowi gospodarczemu.  
Rozczarowanie nie ominEFo równieG >rodowiska lekarskiego.
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Obja!nienia 68 hase" 
podano w#przypadkowej 
kolejno!ci. W#diagramie 
ujawniono wszystkie 
litery: B, G i#H. Na 
ponumerowanych 
polach ukryto 54 litery 
has"a, które stanowi 
rozwi$zanie. Nale%y 
je przes"a& na karcie 
pocztowej na adres 
redakcji  
do 10 lutego 2012 roku.  
W!ród autorów 
prawid"owych rozwi$za' 
rozlosujemy nagrody 
ksi$%kowe (prosimy 
o#podanie specjalizacji).
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