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P I S M O  I Z B  L E K A R S K I C H

Czekaj! nas radykalne 
zmiany w systemie ochro-
ny zdrowia. Przepraszam 
Czytelnika „Gazety” za to 
sformu"owanie, bo do te-
go stwierdzenia przyzwy-
czaili#my si$ od kilkunastu 
lat. Przemiany w tej sferze 
%ycia spo"ecznego próbu-
je przeprowadzi& ka%dy ko-
lejny rz!d. Przykre jest to, !e 
!adnemu nie uda"o si# doko-
na$ zmian satysfakcjonuj%cych 
pacjentów i&lekarzy. Tym ra-
zem wszystko wskazuje na to, 
!e przedstawione przez rz%d 
propozycje, zawarte w&tak 
zwanym pakiecie ustaw zdro-
wotnych, w&cz#'ci ju! przyj#te 
przez Sejm, zyskaj% akceptacj# 
Senatu, potem za' podpis Pana 
Prezydenta. I&nikogo nie ob-
chodzi, !e cz#'$ nowych regu-

lacji budzi zdecydowany sprze-
ciw 'rodowiska lekarskiego. 
Z&kilkunastu spotka(, w&któ-
rych uczestniczy"em w&ostat-
nich tygodniach, dwa tema-
ty wybijaj% si# na pierwszy 
plan: likwidacja lekarskiego 
sta!u podyplomowego i&prze-
kszta"canie medycznych placó-

wek publicznych w&spó"ki. Ten 
pierwszy budzi we mnie uczu-
cia mieszane. Z&jednej strony 
od dawna wiemy, !e przygoto-
wanie praktyczne absolwen-

ta polskiej uczelni medycznej 
znacz%co ró!ni"o si# na nie-
korzy'$ od jego zachodnie-
go kolegi. Z&tego powodu sta! 
podyplomowy by" „wyrów-
naniem szans”, cz#sto pierw-
sz% okazj% do praktycznej na-
uki zawodu lekarza. Z&drugiej 
trudno mi sobie wyobrazi$ ta-

k% metamorfoz# systemu na-
uczania na ostatnim roku stu-
diów, aby w&pe"ni zast%pi" on 
sta!. Istotne s% tutaj sprawy 
)nansowe i&szpitalne zaple-

cze praktycznego nauczania.  
Drugi temat, czyli szpital ja-
ko spó"ka prawa handlowego, 
nie jest w&Polsce czym' zupe"-
nie nowym. Na konferencjach 
dziel% si# swoimi do'wiad-
czeniami prezesi spó"ek, któ-
re powsta"y z&powiatowych 
szpitali publicznych. Jednym 
z&g"ównych w%tków jest obni-
!anie kosztów. Cz#sto mo!e-
my us"ysze$, !e przy obecnym 
poziomie )nansowania lecz-
nictwa zamkni#tego, po wcze-
'niej dokonanych ci#ciach 
bud!etowych, jedynym *ró-
d"em nast#pnych oszcz#dno-
'ci b#dzie fundusz wynagro-
dze(. W&praktyce oznacza to 
zmniejszenie liczby zatrudnio-
nych lub obni!enie p"ac.

Ryszard Gola!ski
naczelny@gazetalekarska.pl

Cz!"# nowych regulacji budzi 
zdecydowany sprzeciw "rodowiska 
lekarskiego.

Obni!anie kosztów

4 kwietnia w Teatrze 
Muzycznym ROMA 
w Warszawie odby$ 
si! pierwszy w historii 
koncert lekarzy  
„Ars Medici”. 
Organizatorem koncertu 
by$ prezes PTL prof. Jerzy 
Woy-Wojciechowski.
Dochód, ze sprzeda%y 
p$yt-cegie$ek z muzyk& 
Fryderyka Chopina 
zosta$ przekazany 
Warszawskiemu 
Hospicjum Dla Dzieci. 
(R E L AC JA S .  60 - 61)
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Prezes NRL 
do Prezydenta RP
W zwi"zku z uchwaleniem przez Sejm tzw. ustawy 
refundacyjnej prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej 
Hamankiewicz w imieniu samorz"du lekarskiego 
wystosowa# list do Prezydenta RP. 

Powodem listu z 8. kwietnia br. s" w"tpliwo$ci co do 
zgodno$ci przepisów ustawy o refundacji leków, $rodków 
spo%ywczych przeznaczenia %ywieniowego oraz wyrobów 
medycznych z Konstytucj" RP.

W li$cie czytamy: „Pomimo pozytywnych rozwi"za& 
zawartych w ustawie, zmierzaj"cych do bardziej 
racjonalnego u%ywania leków jest w niej wiele przepisów, 
które nale%y oceni' krytycznie”. Prezes M. Hamankiewicz 
zwraca uwag! m.in. na fakt, %e zaproponowany w ustawie 
mechanizm tzw. payback’u, mo%e nie tylko zagrozi' 
stabilno$ci krajowych producentów leków generycznych, 
ale doprowadzi' tak%e do ograniczenia dost!pno$ci 
niektórych leków. Ustawa wprowadza równie% szczególne 
uregulowania karne zwi"zane z tzw. zachowaniem 
wywieraj"cym wp#yw na poziom obrotu lekami, $rodkami 
specjalnego przeznaczenia %ywieniowego lub wyrobami 
medycznymi, a wi!c tak%e czynno$ciami lekarzy 
i lekarzy dentystów. Brak szczegó#owego okre$lenia 
dyspozycji normy karnej w tym zakresie mo%e skutkowa' 
nak#adaniem kar, np. za przyjmowanie materia#ów 
informacyjnych od firm farmaceutycznych.

Sprzeciw NRL dotyczy tak%e wprowadzenia mo%liwo$ci 
wystawiania recept na leki refundowane jedynie przez 
lekarza lub lekarza dentyst!, który podpisze odpowiedni" 
umow! z NFZ. Oznacza to rozszerzenie dotychczasowego 
obowi"zku zawierania umów tak%e na lekarzy i lekarzy 
dentystów ubezpieczenia zdrowotnego i zwi!ksza ich 
obci"%enia administracyjne. Jednocze$nie przewiduje si! 
mo%liwo$' na#o%enia na lekarza lub lekarza dentyst! kary 
pozbawienia wolno$ci do 8 lat, je$li przyjmuje on korzy$' 
w zamian za wystawianie recept na leki refundowane. 
Wysoko$' kary jest, w ocenie $rodowiska lekarskiego, 
nieproporcjonalna do stopnia przewinienia.

PE!NA TRE"# LISTU DOST$PNA NA WWW.NIL.ORG.PL 

N o n  o m n i s  m o r i a r

Z g#$bokim smutkiem i %alem %egnamy 

dr n. med. Janusza Bugaja
wybitnego lekarza stomatologa, wieloletniego dzia#acza 

samorz!du lekarskiego, wspania#ego cz#owieka

Rodzinie i Bliskim Zmar!ego 
wyrazy g!"bokiego wspó!czucia sk!adaj#

Przyjaciele
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Minister Zdrowia 
w li%cie podpisanym 
przez wiceministra 
Cezarego Rzemka 
zwróci! si" do nas 
o przedstawienie 
konkretnych 
przyk!adów 
utrudnie' 
w naszej pracy, 
a w szczególno%ci 
dotycz$cych 
przyzwolenia na 
stosowanie przez 
NFZ praktyk 
monopolistycznych, 
dowolnego 
kszta!towania przez 
NFZ warunków 
zawierania umów bez 
uwzgl"dnienia realiów 
praktyki lekarskiej 
i#funkcjonowania 
zak!adów opieki 
zdrowotnej oraz 
niew!a$ciwych de%nicji 
licznych JGP. Dlatego 
te& apeluje do Was, 
Kole&anki i#Koledzy, 
aby$my wykorzystali 
zainteresowanie 
Ministra i#dokonywali 
wpisów w#utworzonym 
na naszej stronie 
Krajowym Indeksie 
Niedorzeczno$ci 
w#Ochronie Zdrowia. 
Chcieliby$my 
przekaza' jak najwi"cej 
przyk!adów z#„&ywej 
praktyki”, aby 
resort móg! pomóc 
w#rozwi(zywaniu 
problemów naszej 
codzienno$ci poprzez 
wprowadzenie 

zmian w#konkretnych 
zapisach.

~
Zwróci!em si" do 
Prezydenta RP 
o niepodpisywanie 
ustawy 
„refundacyjnej”, gdy& 
oprócz wskazywanej 
niezgodno%ci 
z konstytucj$ RP 
ustawy, dostrzegamy 
jej niezgodno%# 
z kodeksem pracy, 
w szczególno%ci z art. 
120. Coraz wi"cej 
g!osów indywidualnych 
lekarzy i#organizacji 
lekarskich wskazuje 
na niew!a$ciwo$' 
przepisów 
dotycz(cych recept 
zawartych w#ustawie 
„o#refundacji”, co 
bardzo cieszy, gdy& 
g!osy te s( to&same 
ze stanowiskiem 
NRL z#4 lutego br. 
Po ostatecznym 
przyj"ciu ustawy 
b"dziemy mieli czas 
do wej$cia jej w#&ycie 
na analizy prawne 
i#podj"cie dzia!a). Jak 
zasugerowa!a jedna 
z#Kole&anek – b"dzie 
wówczas mo&liwo$' 
odmowy podpisywania 
umów z#NFZ albo 
skargi do Trybuna!u 
Konstytucyjnego na 
narzucanie obowi(zku 
zawierania umów 
lekarzom zatrudnionym 
na umow" o#prac". 

~
Jednym 
z dokumentów, które 
trafi!y do Indeksu 
i zainteresowa!y 
media by! list NFZ 
skierowany do wielu 
lekarzy, w którym 
p!atnik informuje, 
&e warto%# leków 
refundowanych 
zaordynowanych 
przez lekarza w danym 
miesi$cu lutym 
przekroczy!a kwot" x, 
co stanowi y% %redniej 
miesi"cznej dla jego 
specjalno%ci. Temat 
mnie zbulwersowa!, 
bo te listy to przyk!ad 
aroganckiego mobbingu 
lekarzy przez NFZ. 
Podanie $redniej, 
obliczonej bez sensu 
i#logiki, listem poleconym 
jest przyk!adem, na co 
NFZ musia! oszcz"dza' 
pieni(dze z#kontraktów.

~
W naszych uwagach 
do projektu zmian 
ustawy „o zawodach”, 
dotycz$cym 
umiej"tno%ci z zakresu 
w"&szych dziedzin 
medycyny zawarli%my 
gotowo%# do przej"cia 
przez Izb" funkcji 
Centrum Medycznego 
Kszta!cenia 
Podyplomowego 
w procesie szkolenia. 
Otrzymali$my 
list wiceministra 
zdrowia Andrzeja 
W!odarczyka, który 
pisze, &e ministerstwo 
zgadza si" z#koncepcj( 
przej"cia przez samorz(d 
zawodowy tych zada) 
administracji pa)stwowej, 
uwa&a jednak, &e 
najbardziej efektywnym 
rozwi(zaniem b"dzie 
przyj"cie przez Izb" 

struktury terytorialnej 
odpowiadaj(cej 
podzia!owi 
administracyjnemu 
pa)stwa. Ucieszy!em 
si" z#docenienia 
roli izb lekarskich 
w#procesie rozwoju 
zawodowego lekarzy. 
Realizacja ustawowego 
zadania izb, jakim 
jest prowadzenie lub 
udzia! w#organizowaniu 
doskonalenia 
zawodowego lekarzy 
jest szczególnie istotna, 
bowiem przy braku 
pomocy ze strony 
pa)stwa, Kole&anki 
i#Koledzy lekarze maj( 
utrudniony dost"p do 
ró&nych form kszta!cenia 
podyplomowego, b(d* 
jest ono dla nich zbyt 
kosztowne. W#sprawie 
obszarów dzia!ania izb 
poprosi!em o#opini" 
izby okr"gowe, chocia& 
sprawa ta by!a niedawno 
konsultowana przy 
projekcie obowi(zuj(cej 
nas obecnie ustawy 
z#grudnia 2009 r.

~
W marcu i kwietniu 
mia!em zaszczyt 
uczestniczy# w kilku 
okr"gowych zjazdach 
lekarzy. Na zje*dzie 
w#Lublinie spotka!em 
dr. J., który okaza! 
si" kopalni( wiedzy 
historycznej. Szczególnie 
wstrz(sn"!y mn( relacje 
z#przebiegu %zycznej 
eksterminacji chorych 
psychicznie pacjentów, 
z#którymi dobrowolnie 
przed plutonami 
egzekucyjnymi stan"li ich 
lekarze. Mam nadziej", 
&e ten temat b"dzie 
okazj( do przygotowania 
dobrego materia!u 
%lmowego. 
Maciej Hamankiewicz

OKIEM  
PREZESA



pieni!dze 
podatników 
nie by"y mar-
notrawione? Mo-
# e  i nw e s t ow a $ 
w%u&wiadamianie za-
gro#e' ju# dzieciom?
Lista zagro!e" 

 Stan palacza pogarsza 
si( z%ka#dym wypalonym 
papierosem. Profesor Wi-
told Zato'ski, prezes Fun-
dacji „Promocja Zdrowia” 
podkre&la, #e na"óg tyto-
niowy prowadzi do po-
wstania 14 lokalizacji no-
wotworów. Najsilniejszy 
zwi!zek z%paleniem wyka-
zuj! nowotwory z"o&liwe 
p"uc (80 -90%), krtani, gar-
d"a, prze"yku, jamy ustnej, 
miedniczek nerkowych, 

p(cherza 
moczowego 

i%trzustki. S"ab-
szy, ale istotny 

zwi!zek obserwuje 
si( z%nowotworami #o-

"!dka, nosa, wargi, w!tro-
by, mi!#szu nerki oraz bia-
"aczek. Naukowcy z%USA 
opisali molekularne pod-
stawy tych powi!za' do-
wodz!c, #e bezpo&redni! 
przyczyn! nowotworów s! 
zmiany w%cz!steczce DNA 
komórki. Szczególn! ro-
l( odgrywa tu benzopiren 
– rakotwórcza substancja, 
która uszkadza gen p53. 
Zadaniem tego genu jest 
powstrzymywanie podzia-
"u komórki z%uszkodzonym 
DNA. Gdy zostanie zmie-
niony, nie spe"nia swojej 
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Lucyna Krysiak

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

Ka#dy wypalony papieros 
skraca #ycie o 5,5  minuty, 
co oznacza, #e palacz #yje 
przeci(tnie o 5 lat krócej.

W
Polsce papiero-
sy pali po"owa 
doros"ej popu-
lacji. Niestety, 

w&ród palaczy s! lekarze. 
Kilka lat temu pali"o ich 
43%, obecnie pali 23%, 
a%wi(c o%po"ow( mniej. Pa-
lenie tytoniu jest na &wie-
cie przyczyn! 4 mln zgo-
nów rocznie. Dziennie 
z%powodu tego na"ogu 
umiera 11 000 osób. W%Pol-
sce, co drugi pal!cy w%wie-
ku 35-69 lat. Dym papiero-
sowy zagra#a równie# 
#yciu niepal!cych. Wyniki 
bada' opublikowanych 
przez British Medical Jo-
urnal wskazuj!, #e w&ród 
osób, które codziennie ma-
j! kontakt z%palaczami, 
&miertelno&$ wzrasta 
o%15%, nawet je&li oni sami 
nigdy nie palili. Walka 
z%nikotynizmem sta"a si( 
wi(c wyzwaniem dla poli-
tyki zdrowotnej, lokalnych 

samorz!dów, autorytetów 
medycznych i%ka#dego le-
karza. O%tym, #e palenie 
zabija wiedz! wszyscy, jed-
nak ani napisy ostrzegaj!-
ce na paczkach papiero-
sów, ani akcje prewencyjne, 
ani plakaty ukazuj!ce tra-
giczne skutki nikotynizmu 
nie s! w%stanie odwie&$ pa-
laczy od na"ogu. Nie po-
maga nawet ustawowy za-
kaz palenia. Poniewa# nie 
mo#na pali$ papierosów 
w%zamkni(tych pomiesz-
czeniach, coraz wi(cej pa-
l!cych widzi si( na ulicach. 
Co robi$, aby prewencja 
by"a bardziej skuteczna, 
a%przeznaczone na ten cel 

Nie ma 
przyzwolenia 
dla palenia

W#ród pal$cych 
papierosy, niestety, 
s$ lekarze.
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Nie ma 
przyzwolenia 
dla palenia

Programy 
pro%laktyczne 
w&zwalczaniu 
nikotynizmu  
s$ ma'o skuteczne.

funkcji i%u"atwia rozwój 
raka. Palenie zwi(ksza 
równie# ryzyko choroby 
wie'cowej serca, zespo"u 
p"ucno-sercowego, dege-
neracji mi!#szu sercowe-
go, nadci&nienia, mia#d#y-
cy, t(tniaka aorty, chorób 
obwodowego uk"adu na-

czyniowego, w%tym naczy' 
mózgowych. Jest cz(st! 
przyczyn! za$my, oste-
oporozy i%paradonto-
zy. U%m(#czyzn zabu-

rza potencj(, u%kobiet 
p"odno&$. Dzieci palaczek 

rodz! si( mniejsze i%bar-
dziej podatne na choroby,  
np. cukrzyc(.
POChP  
zgub$ palaczy

 Z%paleniem tytoniu 
w%90% "!czy si( przewle-
k"a obturacyjna choro-
ba p"uc (POChP), na któ-
r! cierpi w%Polsce 1 mln 
osób. Zaczyna si( upo-
rczywym kaszlem po"!-
czonym z%odkrztuszaniem 
g(stej plwociny. W%za-
awansowanym stadium 
w%ci!gu doby zbiera si( jej  
1,5 litra. )luz czopuje i%za-
tyka oskrzela, prowoku-
j!c kaszel, jednocze&nie 
zmniejszaj!c pojemno&$ 
oddechow! i%wyzwalaj!c 
duszno&$. Z%czasem cz(-
stotliwo&$ napadów kaszlu 
i%stanów duszno&ci wzra-
sta i%dochodzi do niedotle-
nienia ogólnoustrojowego, 
szczególnie mózgu i%ser-
ca. Brak ich dostatecznego 
utlenowania prowadzi do 
rozmi(kania mózgu, obja-



wów niedow"adu, a%w%ser-
cu rozwija si( zespó" nie-
domogi prawokomorowej 
z%sinic! i%obrz(kiem ko'-
czyn. Leczenie POChP 
jest kosztowne, wi!#e si( 
z%cz(stymi hospitalizacja-
mi, stosowaniem stery-
dów i%antybiotyków. Dla-
tego powo"ano Narodowy 
Program Wczesnego Roz-
poznawania i%Pro*laktyki 
POChP, *nansowany przez 
NFZ. Stworzono te# polski 
consensus dotycz!cy dia-
gnozy i%leczenia uzale#nie-
nia od tytoniu podpisany 
przez przedstawicieli &ro-
dowisk medycznych, w%ra-
mach którego w%ci!gu 11 
lat przeszkolono ponad 
10 000 lekarzy, piel(gnia-
rek i%innego personelu me-
dycznego. POChP wci!# 
jednak zbiera &miertelne 
#niwo, a%nawet najci(#sze 
skutki tej choroby nie s! 
w%stanie odwie&$ palaczy 
od na"ogu.
Cierpi  
 serce i&naczynia

 Zaniepokojeni sytuacj! 
kardiolodzy wypracowali 
w"asne stanowisko w%spra-
wie rozpoznawania i%lecze-
nia uzale#nienia od tytoniu 
u%pacjentów z%chorobami 
uk"adu sercowo-naczynio-
wego. Sygnalizuj!, #e na-
wet niewielka ilo&$ dymu 
tytoniowego (np. kilka pa-
pierosów dziennie, palenie 
okazjonalne czy bierne) wy-
starczaj!, aby wzros"o ryzy-
ko nag"ej &mierci sercowej. 
Jest ono dwukrotnie wi(k-
sze ni# u%osoby niepal!cej. 
Podkre&laj!, #e palacze s! 
obarczeni znacznie wi(k-
szym ryzykiem wyst!pienia 
t(tniaka aorty brzusznej, 
mia#d#ycy t(tnic obwodo-
wych, udaru mózgu, de-
mencji i%choroby Alzhe-
imera. Toksyny zawarte 
w%dymie przy&pieszaj! po-
st(p mia#d#ycy, powodu-
j! dysfunkcj( &ródb"onka, 

Jak palenie papierosów 
wp!ywa na stan  
jamy ustnej?
Dowiedziono, #e 80% za-
chorowa' na raka jamy 
ustnej dotyczy palaczy 
papierosów, a%prawdopo-
dobie'stwo wyst!pienia 
u%nich nowotworu g"owy 
i%szyi wzrasta 5-7-krotnie. 
Nikotynizm jest czynni-
kiem kancerogennym, 
wp"ywaj!cym na muta-
cje DNA w%komórkach 
nab"onka b"ony &luzo-
wej policzka, czynnikiem 
sprzyjaj!cym powstawa-

niu najcz(stszej zmiany 
przednowotworowej w%ja-
mie ustnej, jak! jest leuko-
plakia. Kwesti! czasu jest, 
by powsta" z%niej rak p"a-
skonab"onkowy. Nikoty-
nizm wywo"uje zapalenia 
przyz(bia, zwi(ksza w%ich 
przebiegu utrat( ko&ci wy-
rostka z(bodo"owego, po-
g"(bia kieszonki przyz(b-
ne, ubytki dzi!s"a wokó" 
z(bów i%sprzyja tworzeniu 
si( otwartych przestrzeni 
mi(dzykorzeniowych tzw. 
furkacji. Palenie jest czyn-
nikiem ryzyka problemów 

z%osteointegracj! wszcze-
pów z(bowych oraz wcze-
snej utraty z(bów.

Czy leczenie osób, które 
pal" papierosy jest trud-
niejsze?
U%pal!cych wyniki s! wy-
ra+nie gorsze. Dotyczy to 
implantowania i% innych 
metod leczenia chorób 
przyz(bia, chirurgii rege-
neracyjnej oraz zabiegów 
&luzówkowo-dzi!s"owych, 
które m. in. s"u#! estetycz-
nemu pokrywaniu rece-
sji przyz(bia. Dane epide-

Profilaktyka onkologiczna 
w stomatologii musi si" obudzi#!  

Z prof. Tomaszem Konopk! z Katedry i Zak"adu 
Periodontologii AM we Wroc"awiu rozmawia 

Lucyna Krysiak

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

Wsp ólne stanowisko
aktywuj! p"ytki, nasilaj! 
ich agregacj(, zwi(kszaj! 
ekspresj( czynnika tkan-
kowego, upo&ledzaj! *bry-
noliz(. Zwi(kszaj! równie# 
stres oksydacyjny i%perok-
sydacj( lipoprotein. Ryzy-
ko zgonu po zawale serca 
w%grupie palaczy jest dwu-
krotnie wy#sze ni# u%osób, 
które przesta"y pali$. Po-
dobnie jest u%pacjentów po 
rewaskularyzacji naczy' 
wie'cowych. Lekarze s! 
zgodni, #e ka#dy pacjent 
powinien o%tym wiedzie$ 
i%d!#y$ do zerwania z%na"o-
giem, bo to decyduje o%je-
go #yciu. Uwa#aj!, #e pro-
gramy leczenia, w%których 
stosuje si( kilka rodzajów 
interwencji, s! skuteczniej-
sze od programów stosu-
j!cych tylko jeden sposób. 
Wskazuj! na konieczne 
wsparcie psychologiczne 
i%farmakologiczne. ⦿

Wspólne stanowisko* dotycz!ce 
rozpoznawania i leczenia zespo"u 

uzale#nienia od tytoniu u pacjentów 
z chorobami uk"adu sercowo-

naczyniowego (fragmenty)
Uzupe!nienie „Konsensusu dotycz"cego 

rozpoznawania i leczenia zespo!u 
uzale#nienia od tytoniu”
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miologiczne wskazuj!, 
#e w%naszym kraju ok. 
60-70% pacjentów z%ra-
kiem b"ony &luzowej ja-
my ustnej, niestety, umie-
ra. W%USA &miertelno&$ 
si(ga 30%. Wi!#e si( to 
m. in. z%bardziej skutecz-
n! prewencj! palenia ty-
toniu, a%w%tej dziedzinie 
jest u%nas wiele do zro-
bienia.

Uwa#a si$, #e od niko-
tyny #ó!kn" z$by, czy 
tylko?
Nie. S! dowody, #e pa-
lenie ma zwi!zek z%utra-
t! z(bów. Wykazano 
post(puj!c! zale#no&$ 
pomi(dzy liczb! wypa-
lanych papierosów a%ich 
utrat!. Nikotynizm po-
woduje równie# prze-
barwienia z(bów i%na-
sila rozwój próchnicy, 
przez co nara#a palacza 
na konieczno&$ lecze-
nia endodontycznego. 
Sprzyja te# przykremu 

zapachowi z%ust, czyli 
tzw. halitozie.

Jaka jest rola stomato-
loga w profilaktyce on-
kologicznej?
Stomatolog jest leka-
rzem pierwszego kon-
taktu i%mo#e wp"ywa$ 
na zachowania proz-
drowotne pacjentów. 
Zasada minimalnej in-
terwencji antynikoty-
nowej 5P, opracowa-
na przez prof. Witolda 
Zato'skiego, powinna 
by$ realizowana tak#e 
przez stomatologów, ale 
unika si( tego tematu. 
Co gorsze, wielu leka-
rzy to palacze, nie mo-
g! wi(c w%autorytatyw-
ny sposób przekonywa$ 
o%szkodliwo&ci tego na-
"ogu. Sprywatyzowanie 
stomatologii sprawi"o, 
#e pacjenci s! leczeni 
w%lepszych warunkach 
i%oczekuj! komplekso-
wego podej&cia, a% to 

oznacza, #e pro*laktyka 
onkologiczna oraz walka 
z%nikotynizmem w%gabi-
netach stomatologicz-
nych musi si( obudzi$.

A mo#e lekarze denty%ci 
uwa#aj", #e s" to karko-
!omne wysi!ki?
Nikotynizm to jeden 
z%najci(#szych na"ogów, 
polegaj!cy na grze neu-
rotransmiterów w%mó-
zgu, porównywalny do 
uzale#nienia od morfi-
ny. Mo#na jednak pala-
cza odwie+$ od palenia, 
ale trzeba do tego pro-
fesjonalnie podej&$. Sa-
mo przekonywanie nie 
wystarczy. Musi pój&$ za 
tym ocena si"y na"ogu, 
wprowadzenie psychote-
rapii, je&li trzeba – niko-
tynowej terapii zast(p-
czej oraz farmakoterapii. 
Celem jest uzyskanie 
5-letniej remisji w%pale-
niu, by osob(  uzna$ za 
by"ego palacza. ⦿
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Wsp ólne stanowisko
Witold Zato!ski, Piotr Jankowski, Waldemar  

Banasiak, Kalina Kawecka-Jaszcz, Jacek Musia", 
Krzysztof Narkiewicz, Grzegorz Opolski,  

Piotr Podolec, Adam Torbicki, Marian Zembala

W
licznych ba-
daniach do-
wiedziono, 
#e palenie ty-

toniu jest jednym z%naj-
wa#niejszych mody*ko-
walnych czynników 
ryzyka chorób uk"adu 
sercowo-naczyniowego 
i%g"ówn! przyczyn! zgo-
nów w%populacji euro-
pejskiej (…). Palenie ty-
toniu znacznie zwi(ksza 
ryzyko rozwoju choroby 

wie'cowej i%nag"ej &mier-
ci sercowej. Szacuje si(, 
#e ryzyko zawa"u serca 
u%osoby pal!cej tyto' 
jest co najmniej 2-krot-
nie wi(ksze ni# u%osoby 
niepal!cej tej samej p"ci 
i%wieku. Palacze s! tak-
#e obarczeni znacznie 
wi(kszym ryzykiem wy-
st!pienia t(tniaka aorty 
brzusznej i%mia#d#ycy 
t(tnic obwodowych. Pa-
lenie tytoniu jest jednym 

z%g"ównych mody*kowal-
nych przyczyn udaru mó-
zgu. Wyniki ostatnich ba-
da' dokumentuj! te#, #e 
palenie jest wa#nym czyn-
nikiem rozwoju demencji 
(równie# naczy') i%choro-
by Alzheimera. Toksyny 
zawarte w%dymie tytonio-
wym kilkakrotnie przy-
&pieszaj! post(p mia#d#y-
cy. W%wielu badaniach 
wykazano, #e palenie ty-
toniu wp"ywa nieko-
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i%diet( &ródziemnomorsk!, 
szczególnie osoby m "o-
de z%wy#szym wykszta"ce-
niem, cz(&ciej teraz ni# kie-
dy&, staraj! si( stosowa$ do 
zasad zdrowego stylu #ycia.

Jakie rozwi"zania – finan-
sowe, organizacyjne – dla 
systemu ochrony zdrowia 
przynios!yby najwi$ksze 
korzy%ci?
Leczenie ci(#kich i%prze-
wlek "ych chorób odty-
toniowych jest bardzo 
kosztowne. Na pewno za-

inwestowanie wi(kszych 
&rodków w%d"ugofalow! 
profilaktyk( i%leczenie we 
wczesnych stadiach uzale#-
nienia by"oby dla systemu 
op"acalne. Bardzo dobrym 
pomys"em jest te# wspó"*-
nansowanie leczenia osób 
uzale#nionych od palenia 
przez producentów papie-
rosów. Niestety, w%Polsce 
wci!# system ochrony zdro-
wia jest „systemem krótkiej 
ko"dry”, w%którym finan-
suje si( niezb(dne leczenie, 
a%maksymalnie oszcz(dza 
na  profilaktyce. Brakuje 
te# powszechnego progra-
mu motywuj!cego lekarzy 
rodzinnych i%lekarzy POZ 
do leczenia pacjentów uza-
le#nionych od palenia.

W jakim stopniu i na jakim 
etapie palenie jest proble-
mem interdyscyplinarnym?
Palenie tytoniu, w%prze-
ciwie'stwie do innych 

Czy to w!a%nie do lekarzy 
kardiologów najcz$%ciej 
trafiaj" pacjenci uzale#-
nieni od palenia papiero-
sów?
Tak, najcz(&ciej takie oso-
by s! pacjentami kardio-
logów i%pulmonologów, 
bo to choroby uk"adu 
kr!#enia i%oddechowego 
s! najcz(stszymi nast(p-
stwami palenia i najcz(st-
sz!%przyczyn! zgonów.

Czy cz$%ciej s" to osoby 
m!ode, czy w starszym 
wieku?
Nie ma tu wyra+nej za-
le#no&ci ani od wieku, ani 
p"ci. W%ostatnich latach 

w&ród moich pacjentów 
zauwa#y"em jednak dobr! 
tendencj( – coraz mniej 
osób pal!cych jest w&ród 
ludzi m"odych. Palenie po 
prostu przestaje by$ mod-
ne, a%m"odzi ludzie cz(-
sto ulegaj! nie tyle same-
mu na"ogowi, co modzie 
i%tzw. zjawiskom &rodo-
wiskowym – pal!, bo pali 
ich otoczenie, koledzy ze 
szko"y, uczelni, pracy.

Zamieniaj" papierosy na 
inne „mody”?
Coraz cz(&ciej – i%to mnie 
bardzo cieszy – zamienia-
j! je na zdrowy styl #y-
cia: aktywno&$ fizyczn! 

Palenie tytoniu powinno by# zwalczane zawsze!
Z Klaudiuszem Komorem – 

specjalist! chorób wewn(trznych  
i kardiologiem – rozmawia 

Marzena Bojarczuk

rzystnie na inne czynniki 
ryzyka (…).

L e c z e n i e  z e s p o -
"u uzale#nienia od tyto-
niu (ZUT) ma szczegól-
ne znaczenie u%pacjentów 
z%ChUSN, np. u% osób 
z%chorob! niedokrwienn! 
serca oraz u%chorych z%in-
nymi czynnikami ryzyka 
ChUSN, np. z%nadci&nie-
niem t(tniczym lub dysli-
pidemi!. W%odró#nieniu 
od nadci&nienia t(tniczego 
i%dyslipidemii, post(powa-
nia w%ZUT nie nale#y uza-
le#nia$ od ogólnego ryzy-
ka sercowo-naczyniowego 
(…). Nieleczenie pacjen-
ta, u%którego rozpozna-
no ZUT, w%sytuacji kie-
dy dost(pne s! skuteczne 
i%bezpieczne metody tera-
pii, w%tym farmakologicz-
ne, a%pacjent wyra#a zgod( 

na ich zastosowanie, po-
winno by$ traktowane ja-
ko b"!d w%sztuce (...).

Diagnostyka
Rozpoznanie ZUT 

i%charakterystyka towa-
rzysz!cych mu uwarunko-
wa' powinny obejmowa$ 
kilka elementów. Zgodnie 
z%propozycj! WHO wy-
ró#nia si( 4 najwa#niejsze 
postawy wobec palenia: 
codzienny palacz [osoba 
pal!ca co najmniej 1 pa-
pierosa (fajk( itp.) dziennie 
od co najmniej 6 miesi(cy], 
palacz okazjonalny [osoba 
pal!ca mniej ni# 1 papie-
rosa (fajk( itp.) dziennie 
lub krócej ni# 6 miesi(-
cy], by"y codzienny pa-
lacz [osoba, która pali"a 
tyto' codziennie w%prze-
sz"o&ci (wg ww. de*nicji 
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Palenie tytoniu powinno by# zwalczane zawsze!

codziennego palenia), 
ale obecnie tytoniu nie 
pali], osoba nigdy nie-
pal!ca [do tej kategorii 
nale#! zarówno osoby, 
które nigdy nie pali-
"y tytoniu, jak i%osoby, 
które wypali"y w%swo-
im #yciu mniej ni# 100 
papierosów lub pali"y 
w%przesz"o&ci okazjonal-
nie (zob. wy#ej de*nicj( 
okazjonalnego palenia)]. 
Informacja o%paleniu ty-
toniu wraz ze wskaza-
niem do której kategorii 
nale#y pacjent, powinna 

si( znale+$ w%jego doku-
mentacji lekarskiej (...).
Ocena si'y  
uzale!nienia  
od tytoniu

Oceny si"y uzale#nie-
nia od tytoniu dokonu-
je si( na podstawie te-
stu Fagerströma (prosty 
kwestionariusz sk"adaj!-
cy si( z%6 pyta'). Ma on 
du#! warto&$ ró#nicu-
j!c! palaczy, u%których 
fizyczne uzale#nienie 
ma mniejsze znaczenie, 
wymagaj!cych g"ównie 

czynników ryzyka, np. 
nadci&nienia czy hiper-
cholesterolemii, powin-
no by$ zwalczane zawsze 
i%niewa#ne, czy dotyczy 
osoby jeszcze zdrowej, 
czy ju# chorej. I%tu widz( 
du#! rol( i%lekarzy POZ, 
i%specjalistów. Cz(sto pa-
cjenci bardziej s"ucha-
j! specjalistów, dok"ad-
niej stosuja sie do ich 
zalece'. Dlatego ka#-
dy lekarz specjalista, nie 
tylko kardiolog i%pulmo-
nolog, powinien na ka#-
dej wizycie zaintereso-
wa$ si( tym, czy pacjent 
pali.

W niektórych specjalno-
%ciach stworzono stan-
dardy leczenia chorych 
uzale#nionych od pale-
nia. Czy tak powinno by& 
w ka#dej specjalno%ci?
Dzi(ki zaanga#owaniu 
wielu wybitnych specja-
listów powsta"y standar-
dy dla kardiologów, bra-

kuje ich jednak w%innych 
dziedzinach. Istnieje 
jedno wspólne stanowi-
sko w%tej sprawie stwo-
rzone przez interdyscy-
plinarny zespó", ale nie 
spotka"em si( z podob-
nymi wytycznymi w in-
nych specjalizacjach. To 
dobry pierwszy krok do 
dalszych dzia"a'.

Czy  lekarze te# pal"?
Nie ma na ten temat do-
k"adnych danych, m.in. 
dlatego, #e cz(&$ lekarzy 
si( do tego nie przyzna-
je. Tymczasem niezwy-
kle istotnym elementem 
leczenia jest tzw. dobry 
przyk"ad. Udowodnio-
no, #e lekarze, którzy 
pal!, rzadko rozmawiaj! 
o%tym problemie ze swo-
imi pacjentami albo ro-
bi! to z%du#o mniejszym 
przekonaniem. A%trudno 
uwierzy$ w%szkodliwo&$ 
palenia pacjentowi, kie-
dy mówi mu o%tym pal!-

wsparcia behawioralne-
go oraz uzale#nionych 
przede wszystkim bio-
logicznie, którzy do sku-
tecznego zaprzestania 
palenia tytoniu potrze-
buj! równie# intensyw-
nej farmakoterapii (…).
Leczenie niefar-
makologiczne

 Ka#dy pacjent po-
winien by$ poinformo-
wany o%konieczno&ci 
rzucenia na"ogu. Nale-
#y podkre&la$ medycz-
ne zagro#enia zwi!zane 
z%paleniem, jak równie# 
medyczne i%osobiste ko-
rzy&ci zwi!zane z%zerwa-
niem z%uzale#nieniem. 
Rozmow( tak! nale#y 
przeprowadza$ w%czasie 
ka#dej wizyty palacza 
w%gabinecie lekarskim. 
Nale#y informowa$ pa-
cjentów o%znacznie wi(k-
szej skuteczno&ci prób 
rzucania palenia, je&li s! 
one wspomagane terapi! 
behawioraln! lub farma-
kologiczn!. Wykazywa-
no równie# skuteczno&$ 
programów polegaj!-
cych na okresowym kon-
takcie telefonicznym, 
udzielaniu praktycznych 
wskazówek dotycz!cych 
zachowania si( w%okresie 
zrywania z%na"ogiem, za-
pewnianiu wsparcia spo-
"ecznego w%tym okresie. 
Zasadniczo, im inter-
wencja jest intensywniej-
sza, tym wi(ksza szansa 
na trwa"e zaprzestanie 
palenia. Uwa#a si( rów-
nie#, #e programy lecze-
nia, w%których stosuje 
si( kilka rodzajów inter-
wencji s! skuteczniejsze 
od programów stosuj!-
cych tylko jeden sposób 
interwencji.

Wa#nym elementem 
leczenia pacjenta uza-
le#nionego od tytoniu 
jest wsparcie behawio-
ralne (...).

Im interwencja jest intensywniejsza, 
tym wi(ksza szansa na trwa'e 
zaprzestanie palenia.
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W%leczeniu ZUT niezwy-
kle istotna jest motywacja, 
któr! nale#y odpowiednio 
wzmacnia$ (...). W%pierwszych 
dniach abstynencji motywacj( 
pacjenta nale#y kierowa$ ra-
czej na walk( z%objawami ze-
spo"u abstynencyjnego, nie 
za& na przekonywanie, #e pa-
lenie tytoniu jest szkodliwe. 
Po zako'czeniu leczenia na-
le#y pogratulowa$ osi!gni(-
tego sukcesu, zach(ci$ do 

Ustawowy zakaz pale-
nia papierosów najtrud-
niej wprowadzi& w szpi-
talach psychiatrycznych. 
Dlaczego? 
Poniewa# dotyczy grup 
chorych, którzy nie ro-
zumiej! #adnych naka-
zów i%zakazów. Ci, którzy 
przygotowywali projekt 
ustawy antynikotyno-
wej, powinni o%tym wie-
dzie$. Do szpitali psychia-
trycznych tra*aj! pacjenci 
z%ró#nego rodzaju zespo-
"ami ot(piennymi, w%ci(#-
kich stanach, z%zaostrze-
niem psychoz, którzy #yj!  
w%swoim psychotycznym 
&wiecie. Jak od nich ocze-
kiwa$, #e b(d! przestrze-
ga$ narzuconych im norm, 
których nawet zdrowym 
ludziom trudno przestrze-

Z dr n. med. Bo#en! 
Pietrzykowsk! – lekarzem 

psychiatr! – rozmawia  
Lucyna Krysiak

ga$? Ich &wiat rz!dzi si( in-
nymi prawami ni# nasz. 
Pal! niewyobra#alne ilo&ci 
papierosów, s! wyj!tko-
wo silnie uzale#nieni, b(-
d! wi(c  pali$ – tyle, #e po 
k!tach, pod ko"dr!, pod 
kocem, stwarzaj!c zagro-
#enie dla siebie i%innych pa-
cjentów. Zreszt!, by"y ju# 
przypadki podpale', po-
parze', dlatego personel 
usilnie pilnuje, aby wycho-
dzili pali$ do miejsc spe-
cjalnie wydzielonych.

Wielu dyrektorów szpita-
li psychiatrycznych nie zli-
kwidowa!o palarni dla cho-
rych, co oznacza, #e !ami" 
prawo. Jak Pani zdaniem 
powinni si$ zachowa&?
My&l(, #e wybieraj! mniej-
sze z"o. Nikt nie chce mie$ 

dalszego niepalenia oraz 
wspomnie$ o%mo#liwych 
problemach zwi!zanych 
z%okresem abstynencji, 
m.in. o%zwi(kszeniu ma-
sy cia"a, radz!c, jak temu 
zapobiec (np. zalecaj!c re-
gularn! aktywno&$ *zycz-
n!) (…).
Farmakoterapia

Dost(pne dane sugeru-
j! du#! efektywno&$ "!cze-
nia indywidualnej terapii 
behawioralnej z%farma-
koterapi! u%pacjentów 
z%ChUSN (…)

– nikotynowa terapia 
zast(pcza (NTZ) – jest to 
najbardziej rozpowszech-
niona, najlepiej znana 
i%najdok"adniej zbadana 
metoda farmakoterapii 
ZUT. Ogólnym wskaza-

niem do jej zastosowa-
nia jest zespó" *zycznego 

uzale#nienia od tytoniu. 
Obecnie s! dost(pne na-
st(puj!ce postaci NTZ: 

gumy, plastry, pastylki do 
ssania, tabletki podj(zy-
kowe i%inhalator. Prepara-
ty te s! dost(pne w%Polsce 
bez recepty (…)

 bupropion – jest in-
hibitorem zwrotnego 

wychwytu nora-

drenaliny i%dopaminy oraz 
s"abym inhibitorem wy-
chwytu zwrotnego seroto-
niny. Zmniejsza nasilenie 
najtrudniejszego do poko-
nania objawu uzale#nienia 
– nieodpartej potrzeby za-
palenia papierosa, redu-
kuje przyrost masy cia"a 
w%trakcie rzucania pale-
nia i%zmniejsza nasilenie 
innych objawów zespo"u 
abstynencyjnego (...).

wareniklina – (…) 
jest cz(&ciowym kompe-
tencyjnym agonist! ace-
tylocholinergicznych re-
ceptorów nikotynowych, 
przy czym najwi(ksze po-
winowactwo wykazuje do 
ich podtypu a4b2. B(d!c 
agonist!, dzia"a jak ni-
kotyna, a%wi(c pobudza 
neurony dopaminergicz-
ne; dzia"anie to jest jed-
nak s"absze ni# nikotyny 

Po zako"czeniu leczenia nale!y 
pogratulowa) osi$gni(tego sukcesu  
i zach(ca) do dalszego niepalenia.

Jak im zabronimy, b"d! pali# pod ko$dr!
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na karku prokuratora 
w%sytuacji, kiedy doj-
dzie do dramatu za 
spraw! palenia papie-
rosów. Je&li b(d! pa-
li$ gdzie si( da, po#ary 
i%poparzenia, a%nawet 
spalenia si(, b(d! si( 
nasila"y. Pacjent psy-
chiatryczny, któremu 
zabrania si( palenia 
jest rozdra#niony, po-
budzony, mo#e reago-
wa$ agresj!. Trudno 
wi(c przewidzie$ kon-
sekwencje.

Ministerstwo Zdro-
wia jest jednak g!uche 
na te argumenty, mi-
mo #e popar! je konsul-

– uwalnianie dopa-
miny jest wolniejsze 
i%mniej intensywne. 
Uwalnianie dopami-
ny "agodzi objawy ze-
spo "u odstaw ien ia 
nikotyny (g"odu niko-
tynowego) i%zmniejsza 
ch($ palenia. Z%kolei 
wareniklina ma wi(k-
sze powinowactwo do 
receptorów nikotyno-
wych a4b2 w%porów-
naniu z%nikotyn!, a%to 
powoduje, #e zmniej-
sza ich dost(pno&$ dla 
nikotyny (receptor ni-
kotynowy jest zablo-
kowany i%nie mo#e ulec 
pobudzeniu przez ni-
kotyn(). Skutkuje to 

s"absz! ich odpowie-
dzi! na nikotyn(, co 
zmniejsza przyjemne 
wra#enia po wypale-
niu papierosa oraz sa-
tysfakcj( z%palenia (...).

cytyzyna – jest al-
kaloidem chinolizydy-
nowym i%jest zawarta 
w% ro&l innym wyci!-
gu otrzymywanym ze 
z "otokapu zwyczaj-
nego (Laburnum ana-
gyroides). Cytyzyna 
by"a „modelem”, na 
którym oparto pra-
ce, które doprowa-
dzi"y do syntezy wa-
renikliny, dlatego te# 
obie substancje maj! 
podobny mechanizm 

dzia"ania (...). Cho-
cia# istnieje niewiele 
wspó"czesnych bada' 
naukowych dotycz!-
cych jego skuteczno-
&ci, to jednak dost(p-
ne historyczne dane 
wskazuj!, #e cytyzy-
na zwi(ksza szans( na 
zaprzestanie palenia 
o%ok. 60-80% (...). ⦿

PUBLIKACJA ZA ZGOD! 
„KARDIOLOGII POLSKIEJ”. 

PE"EN TEKST DOKUMEN-
TU ZOSTA" OPUBLIKOWANY 
W: KARDIOLOGIA POLSKA 

2011; 69, 1: 96-100,  
JEST TAK#E  

DOST$PNY NA STRONIE:  
WWW.GAZETALEKARSKA.PL

tant krajowy w dziedzi-
nie psychiatrii i Rzecznik 
Praw Pacjenta. Co b$-
dzie, je%li resort nie z!a-
godzi swojej postawy?
Resort ju# nie raz poka-
za", #e ma"o wie o%lecz-
nictwie psychiatrycznym 
i%wprowadza przepisy, 
które nie przystaj! do 
rzeczywisto&ci. W%tym 
wypadku wprowadzo-
no zapisy ustawy, które 
w% lecznictwie psychia-
trycznym nie b(d! re-
alizowane. Przecie# od 
pocz!tku by"o oczywi-
ste, #e w%szpitalach psy-
chiatrycznych, prawo to 
nie b(dzie przestrzegane 
i%dojdzie do jego "ama-
nia. Na razie dyrektorzy 
placówek psychiatrycz-
nych t"umacz!, #e chro-
ni ich brak aktów wy-
konawczych do ustawy 
antynikotynowej i%nie 
musz! bezwzgl(dnie za-
kazywa$ palenia w%pod-
leg"ych im placówkach. 
Ale to nie rozwi!zuje 
problemu.

Jak zatem go rozwi"za&?
Jedyne rozwi!zanie wi-
dz( w%jak najszybszej no-
welizacji zapisu ustawy 
antynikotynowej, doty-
cz!cego powszechnego 
zakazu palenia w%szpi-
talach, szczególnie psy-
chiatrycznych, ale z%tego 
co wiem, resort zdrowia 
idzie w%zaparte, mimo 
#e po stronie pacjentów 
szpitali psychiatrycznych 
stan("o wielu pos"ów, 
którzy z"o#yli interpela-
cje w%tej sprawie w%MZ. 
W% ich opinii zakaz pa-
lenia na terenie szpita-
li psychiatrycznych jest 
rozwi!zaniem przeciw-
skutecznym i%trudnym do 
wyegzekwowania. Pod-
kre&laj!, #e w&ród cho-
rych psychicznie odsetek 
pal!cych jest zdecydo-
wanie wi(kszy ni# w%ca-
"ej populacji. Wyj!tek dla 
szpitali psychiatrycznych 
wprowadzi" nawet usta-
wodawca w%Hiszpanii, 
gdzie obowi!zuje jedna 
z%najbardziej rygorystycz-
nych ustaw antynikoty-
nowych. ⦿

Jak im zabronimy, b"d! pali# pod ko$dr!
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Z Jerzym Owsiakiem – Prezesem 
Zarz!du Fundacji WO"P 

rozmawiaj! Ryszard Gola#ski  
i Marzena Bojarczuk

*

Co by!o inspiracj" do powstania takiego 
fenomenu, jakim jest Wielka Orkiestra 
#wi"tecznej Pomocy?
Przypadek. Ponad 20 lat temu obejrza-
$em fragment programu telewizyjnego, 
w%którym lekarze z%Centrum Zdrowia 
Dziecka: Bohdan Maruszewski i%Piotr 
Burczy#ski mówili, &e w%Centrum ze-
psu$o si' „p$ucoserce” i o%fundacji, która 
mia$a zbiera( pieni!dze, aby ten sprz't 
odbudowa(. Nic z%tego nie rozumia$em, 
ale uj!$ mnie ich entuzjazm i%m$odo)(. 
Nie by$o szanta&u: jak nie dacie pieni'-
dzy, to wszystko padnie. Pó*niej powie-
dzia$em o%tym w%swojej audycji radio-
wej, a%ludzie zacz'li przysy$a( pieni!dze 
do mnie, do redakcji. W%pewnym mo-
mencie mia$em tam szu+ad' pe$n! ko-
pert z%pieni'dzmi!

I co$ trzeba by!o z tym zrobi%...
Pewnego dnia z%B. Maruszewskim  
i%P. Burczy#skim spotkali)my si' w%barku 
radiowej „Trójki”, znale*li)my wspólny 
j'zyk i%tak si' zacz'$o. Odby$ si' pierwszy 
koncert, w%Ciechocinku zagra$a „Zdro-
wa Woda” i%okaza$o si', &e wiele innych 
zespo$ów te& chce gra(, a%zbierane przy 
tej okazji pieni!dze s! coraz wi'ksze. 
Wtedy te& zacz!$ si' w%TVP mój pro-
gram „Róbta co chceta” – chcia$em 
w%nim mówi( o%Wielkiej Orkiestrze, 
ale ci, którzy o%tym decydowali pyta-
li: „Co to jest?”, przekonywali: „To si' 
nie uda, nie mo&na miesza( kabaretu 
z%nieszcz')ciem”. W%ko#cu si' zgodzi-
li. Potem by$ pierwszy ,na$ w%Jarocinie 
i%pierwszy sponsor – tak zebrali)my pie-
ni!dze na operacj' pierwszego dziecka. 
Wtedy Walter Che$stowski, mój part-
ner od programów telewizyjnych za-
proponowa$, &eby)my zrobili ogólno-
polsk!, ca$odniow! akcj'. Poszli)my 
z%tym do telewizji – niezwykle nam &ycz-
liwej i%nie tak upolitycznionej jak teraz, 
a%wtedy si' okaza$o, &e tzw. wolne mo-
ce s!, ale zim!... Nie dali)my si' znie-
ch'ci( i%mamy ,na$y WO"P w%styczniu.  F
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R o z m o w a  o  z d r o w i u

Dobrze uk!ada si& Wasza wspó!praca 
z kolejnymi rz"dami?
Przetrwali)my kilka skrajnych uk$adów 
politycznych i%nikt nigdy o,cjalnie prze-
ciwko nam nie wyst!pi$ – &aden premier, 
prezydent ani minister zdrowia, cho( zda-
rza$y si' pe$ne idiotyzmów wypowiedzi 
polityków.
 
Proponowa! Panu kto$ stanowisko  
Ministra Zdrowia?
Co drugi dzie#! Kompletnie mnie to nie 
interesuje. To najgorsze miejsce i%bar-
dzo trudna praca, bo jest si' bitym ze 
wszystkich stron. -atwo  powiedzie(, &e 
minister jest z$y, ale jeszcze si' taki nie 
urodzi$, który by wszystkim pasowa$.

A który, Pana zdaniem, by! najlepszy?
Doskonale nam si' wspó$pracowa$o 
z%ministrem .ochowskim – by$ bar-
dzo rzeczowy, wiele pomys$ów razem 
zrealizowali)my. Ministrowie przycho-
dz!, odchodz!, a%my... robimy swoje. 
Obecna minister ma dobre ch'ci, ale 
ma te& doradców z%pogranicza fantazji 
– &aden z%nich si' nie sprawdzi$ w%dzia-
$aniu z%WO"P. Zrobiono  wiele z$ego, 
np. zdezorganizowano program lecze-
nia dzieci osobistymi pompami insuli-
nowymi. A%przypomn', &e najm$odsze 
dziecko, któremu dali)my pomp' by$o 
2-tygodniowym noworodkiem. Kolej-
na sprawa to program wczesnej diagno-
styki onkologicznej u%dzieci – wci!& s! 
jakie) problemy, wci!& eksperci nie mo-
g! si' dogada(. Jednym z%elementów, 
które tak&e przeszkadzaj! Fundacji s! 
sami lekarze. Je)li kiedykolwiek WO"P 
przestanie istnie(, to tylko przez leka-
rzy. Ró&nica mi'dzy lekarzami sprzed 
19 lat – tymi wykszta$conymi w%PRL 
a%obecnymi jest ogromna. Tamci byli 
tak oddani sprawie, &e to g$ównie im 
Fundacja zawdzi'cza swój sukces. Te-
raz cz'sto lekarze mówi!: „OK, ale co 
ja z%tego b'd' mia$?”. Co) z$ego sta$o 
si' z%etyk! tego zawodu.

Ilu Owsiaków potrzeba, by w polskiej 
ochronie zdrowia dobrze si& dzia!o?
Owsiak na ochronie zdrowia zupe$nie 
si' nie zna i%gdyby mia$ to robi(, natych-
miast by$by tu kon+ikt. Polskiej ochro-
nie zdrowia potrzeba specjalistów, ludzi 
z%praktyczn! znajomo)ci! zagadnie# za-
rz!dzania. Mamy tu do czynienia z%ogrom-
nymi pieni'dzmi. To nie jest miejsce dla 
Owsiaków, tu trzeba zawodowców. ⦿ 

Po pierwszym ,nale chcieli)my si' z%tych 
pieni'dzy rozliczy(, wi'c zrobili)my ko-
lejny, potem nast'pne, zawsze by$ )ci-
)le okre)lony cel zbiórki. Teraz nawet 
ci pocz!tkowo sceptyczni mówi!: „Mo-
je dziecko by$o w%szpitalu. Na ka&dym 
kroku widzia$em sprz't z%serduszkiem. 
To mam sens. Gdyby facet kr'ci$, to by-
)my o%tym czytali w%gazetach!”.

By!y obawy, 'e mo'e si& nie uda%?
W%ogóle o%tym nie my)leli)my! Ani wte-
dy, ani nigdy potem. My)leli)my, ile pie-
ni'dzy uda si' zebra( – pierwszym celem 
by$o pó$ miliona ówczesnych z$otych. Ze-
brali)my równowarto)( 1 300 000 dola-
rów – sum'  niewiarygodn!, za któr! mo-
gli)my kupi( ju& nie tylko „p$ucoserce”, 
ale cenny sprz't dla wszystkich o)rod-
ków kardiochirurgii dzieci'cej w%Pol-
sce, by$o ich wtedy 7 albo 8. Pierwsze 
zakupy robi$o CZD, bo nie by$o jesz-
cze fundacji, konta, a%pieni'dzmi dyspo-
nowa$o Centrum. Przed nami 20 ,na$, 
a%w%czasach pierwszego nie by$o e-maili, 
komórek, SMS-ów, ludzie wysy$ali fak-
sy, pisali: „Znowu wierz' w%ten naród!”. 
To by$o 3 lata po prze$omowym 1989 r., 
nie by$o w%spo$ecze#stwie wiary w%pra-
c' spo$eczn!, wolontariat, nikt nikomu 
nie ufa$. Nam uda$o si' to prze$ama(.

A sk"d wzi&!a si& nazwa Fundacji?
Z%piosenki – hymnu stworzonego dla 
Orkiestry przez Wojtka Waglewskie-
go. „-obi, jabi” to radosna pie)#, któ-
r! Wojtek nam podarowa$. Kiedy re-
jestrowali)my ten utwór w%ZAiKS-ie, 
pani przyjmuj!ca wniosek spyta$a o%ty-
tu$. Kiedy powiedzia$em: „Wielka Or-
kiestra "wi!tecznej Pomocy”, us$ysza-
$em: „Ale nazwa...”.

Jaka jest przyczyna sukcesu WO#P 
w kraju, w którym ludzie nie s" zbyt 
ch&tni do pomagania innym?
W$a)nie temu twierdzeniu zadajemy 
k$am – mówimy, &e ludzie pomagaj!, 
ale musz! widzie( jasno)( celu, a%my do-
k$adnie to okre)lamy. Zacz'li)my mówi( 
j'zykiem zrozumia$ym dla wszystkich, 
nie u&ywaj!c okre)le# medycznych.  
20 lat temu przekonywali)my ludzi do 
wiary w%rzeczy zupe$nie im niezna-
ne, np. wolontariat, którzy kojarzy$ 
si' bardzo *le. Motorem tego dzia-
$ania byli i%s! ludzie m$odzi – zna-
j! mnie i%mi wierz!, a%ja nie udaj', 
nie chc' by( kim) innym ni& jestem. 

Dali)my tym dzieciakom odpowie-
dzialno)( – co), czego nie mieli na 
co dzie#. Pokazali)my, &e im ufamy 
i%traktujemy je powa&nie. Poza tym 
robimy to wszystko w%sposób bardzo 
nietypowy: nie ma gadaj!cych g$ów, 
nudy. I%jeszcze wa&ny element: rozli-
czenie – tego pilnujemy obsesyjnie.  
Jeste)my wiarygodni i%z%nami s! ludzie. 
Nie ma ludzi tam, gdzie jest )ciema.  
Cz$onkowie zarz!du Fundacji WO"P 
nie maj! tu &adnych dochodów, ja za-
rabiam zupe$nie gdzie indziej, mam 
swoj! ,rm'. Fundacji nie da si' jed-
nak prowadzi(, nie ponosz!c &adnych 
kosztów.

Czy dofinansowuj"c polskie placówki 
ochrony zdrowia, nie ma Pan wra'enia, 
'e Fundacja wyr&cza w tym zakresie bu-
d'et pa(stwa?
Tak. Oczywi)cie, mog' tego nie ro-
bi(. Gdyby kilkana)cie lat temu nie 
powsta$a WO"P, to zacofanie w%tym 
zakresie by$oby z%roku na rok wi'ksze.  
Nie licz!c pieni'dzy z%tegoroczne-
go ,na$u, wydali)my do tej pory 110 
milionów dolarów na sprz't o%war-
to)ci przynajmniej 160 mln dolarów.  
Statystycznie kupujemy ka&dego 
dnia 4 urz!dzenia – od pulsoksy-
metru po tomograf komputerowy.  
Teraz s! kolejne problemy, np. z%800 za-
kupionych inkubatorów trzeba wymieni( 
500. Wiem, &e w%zbyt du&ym stopniu 
wyr'czamy MZ, ale có& – jest jak jest.  
Nie ma dzi) w%Polsce ani jednego 
dzieci'cego szpitala, w%którym nie 
pracuje sprz't kupiony przez WO"P.  
Prowadzimy lub uczestniczymy w%ogól-
nopolskich badaniach populacyjnych 
s$uchu i%wzroku u%dzieci, w%progra-
mie leczenia bezdechu.

Denerwuje Pana krytyka? Jak Pan  
reaguje np. na zarzuty o „spo!eczne  
'ebractwo”?
Komu) mo&e nie odpowiada( mój wy-
gl!d i%osobowo)(, trzeba jednak oddzieli( 
moj! osob' od tego, co robi Fundacja.  
W%ca$ej naszej historii, nawet je)li pisano 
o%nas g$upio, to nigdy nie by$o zarzutów 
o%nieprawid$owo)ci, defraudacj' pieni'dzy.  
Wszystkie nieprzychylne opinie mo&na okre-
)li( jednym zdaniem: „Jak ja ci' nie lubi'!  
Dlaczego uda$o si' w$a)nie tobie, a%nie 
komu) kogo lubi'?!”. Zwykle si' z%tego 
)miej', ale czasem szczegó$owo odpo-
wiadam na zarzuty. 
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Z "notatn ika 
rzeczn ika prasowego

O „refundacyjnej” 
– negatywnie
25 marca br. Sejm RP 
uchwali! ustaw" o refunda-
cji leków, !rodków spo"yw-
czych specjalnego przezna-
czenia "ywieniowego oraz 
wyrobów medycznych. NRL 
dwukrotnie zajmowa#a stano-
wiska w sprawie projektu tej 
ustawy: 8 pa$dziernika ub. ro-
ku i 4 lutego br. Wobec w%t-
pliwo!ci co do zgodno!ci jej 
zapisów z konstytucj% Prezes 
NRL wystosowa# list do Prezy-
denta RP, przekazuj%c szereg 
uwag i prosz%c o ich uwzgl&d-
nienie przy dokonywaniu 
analizy i przed podpisaniem 
ustawy. Szczegó#y tre!ci listu 
omówiono na str. 4 GL.

„O zawodach” 
w Senacie
14 kwietnia br. na plenar-
nym posiedzeniu Senat 
RP przyj#! ustaw" o za-
wodach lekarza i leka-
rza dentysty. W ustawie 
uchwalonej 25 marca br. 
przez Sejm RP zlikwidowano 
sta" podyplomowy, rozsze-
rzono definicj& wykonywa-
nia zawodu lekarza i lekarza 
dentysty o dzia#ania polega-
j%ce na kierowaniu podmio-
tem leczniczym, z czym nie 
zgadza# si& samorz%d lekar-
ski. Natomiast, zgodnie ze 
stanowiskiem NRL, utrzyma-
no egzamin pa'stwowy ja-
ko podstawowe kryterium 
kwalifikacji do specjaliza-
cji i wprowadzono postulo-
wan% od lat przez samorz%d 
reform& kszta#cenia specja-
lizacyjnego poprzez wpro-
wadzenie modu#owego try-
bu zdobywania specjalizacji.

NRL – ubezpiecze-
nia dodatkowe
1 kwietnia br. NRL ne-
gatywnie zaopiniowa-
!a projekt ustawy o do-
datkowym ubezpieczeniu 
zdrowotnym. NRL uzna#a 

m.in., "e opisywane w pro-
jekcie prywatne ubezpie-
czenia zdrowotne istniej% 
ju" obecnie i nie wymaga-
j% "adnych dodatkowych re-
gulacji. W stanowisku za-
znaczono, "e proponowane 
rozwi%zanie jest ubezpie-
czeniem od ryzyka zwi%-
zanego z niewydolno!ci% 
obecnego systemu i ro-
dzi powa"ne obawy o mo"-
liwo!( naruszenia konsty-
tucyjnej zasady równo!ci 
dost&pu do !wiadcze' zdro-
wotnych finansowanych ze 
!rodków publicznych.

Prawo farmaceu-
tyczne – apel
NRL wystosowa!a apel 
do Ministra Zdrowia oraz 
Parlamentu RP o podj"-
cie inicjatywy legislacyj-
nej w zakresie niezb"d-
nych zmian w ustawie 
Prawo farmaceutyczne, 
dotycz%cych wprowadza-
nia do obrotu produktów 
leczniczych homeopatycz-
nych. „Nazwa produkt lecz-
niczy wprowadza pacjen-
ta w b#%d. Je!li produkty 
homeopatyczne maj% cha-
rakter leczniczy, powinny 
przej!( procedur& jak inne 
produkty tego typu. Je!li 
taka procedura nie jest za-
sadna, b%d$ nie jest mo"-
liwa do przeprowadzenia, 
produkt leczniczy home-
opatyczny nie powinien 
by( obj&ty zapisami Prawa 
farmaceutycznego” – czy-
tamy w apelu.

Za!wiadczenia 
o przemocy
Trwa korespondencja po-
mi"dzy Ministerstwem 
Zdrowia a Prezesem 
NFZ wywo!ana w stycz-
niu pismem Prezesa NRL 
w sprawie zasad wyda-
wania za$wiadcze% le-
karskich o przyczynach 
i rodzaju uszkodze' cia-

#a zwi%zanych z u"yciem 
przemocy w rodzinie. Pisma 
wskazuj%, "e ustawa o prze-
ciwdzia#aniu przemocy 
w rodzinie stanowi wy#%cz-
nie o konieczno!ci wydania 
osobie dotkni&tej przemo-
c% w rodzinie bezp#atnego 
za!wiadczenia lekarskiego, 
natomiast nie wskazuje ani 
p#atnika, ani trybu pokry-
wania kosztów. Korespon-
dencja ma s#u"y( ustaleniu 
tych kwestii.

Tytu"y wr#czone

Na kwietniowym posie-
dzeniu NRL wr"czono ty-
tu!y Sportowiec Roku 2010 
Katarzynie Klimali z Cz"-
stochowy i Marcinowi 
Wro%skiemu z Krakowa. 
Wyró"nienie otrzyma# Janusz 
Malarski z )odzi.

Rejestry  
nagrodzone
14 pierwszych miejsc otrzy-
ma!o tytu! najlepszego reje-
stru prowadzonego w 2010 
r. przez izby okr"gowe. Tytu# 
przypad# izbom w: Gda'sku, 
Gorzowie Wielkopolskim, Ka-
towicach, Krakowie, Lublinie, 
)odzi, P#ocku, Poznaniu, Rze-
szowie, Toruniu, Warszawie, 
Wroc#awiu, Koszalinie, Cz&sto-
chowie, Tarnowie. W ostat-
nich latach, mimo wzrastaj%-
cych wymaga', coraz wi&cej 
rejestrów jest prowadzonych 
wzorowo. W roku 2006 pierw-
sze miejsce przyznano tylko 
jednej izbie, w 2007 r. – trzem, 
w 2008 – czterem, w 2009 – 
dziewi&ciu.

k.strzalkowska@hipokrates.org 
Wi"cej informacji w Newsletterze 
NIL. Uprzejmie informuj", &e mo&li-
wo$' otrzymywania Newslettera NIL 
drog# elektroniczn# nast"puje  
po zarejestrowaniu si" na stronie  
internetowej www.nil.org.pl
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Doskonalenie zawodowe
Nowa wersja zasad sto-
sowanych przez Euro-
pejsk! Uni" Lekarzy 
Specjalistów (UEMS).
Przyj!cie dokumentów do-
tycz"cych doskonalenia 
zawodowego lekarzy by-
#o chyba najwa$niejszym 
punktem wiosennego po-
siedzenia Rady UEMS. 
Z%innych spraw wa$ne 
dla wszystkich europej-
skich lekarzy jest podpisa-
nie wst!pnej umowy kup-
na siedziby UEMS, która 
w%zamiarze b!dzie Domus 
Medica Europaea. Cz!&' 
organizacji lekarskich ju$ 
wyrazi#a ch!' przeniesie-
nia swoich biur do wspólnej 
siedziby i%prawdopodobnie, 
za jaki& czas przynajmniej, 
znaczna ich wi!kszo&' b!-

dzie pracowa' pod jednym 
dachem, co na pewno po-
prawi wymian! informa-
cji i%sprawno&', a%tak$e ob-
ni$y koszty. Rada UEMS 
doskonale zdaje sobie spra-
w! z%potrzeby wspó#pracy 
z%przemys#em w%organiza-
cji kszta#cenia, ale tak$e ze 
zwi"zanych z%tym niepra-
wid#owo&ci, które w%szcze-

gólnie jaskrawy sposób 
s" nag#a&niane w%Stanach 
Zjednoczonych. Jako orga-
nizacja prowadz"ca akre-
dytacj! europejsk" UEMS-
-EACCME zwraca uwag! 
na niezale$no&' i%bezstron-
no&', aby nie by#o w"tpli-
wo&ci, $e akredytowane 
kszta#cenie s#u$y wy#"cz-
nie dobru pacjentów i%leka-
rzy. Trzy dokumenty okre-
&laj"ce zasady wspierania 
kszta#cenia przez przemys#, 
unikania stronniczo&ci 
i%akredytacji zdarze( edu-
kacyjnych s" odzwiercie-
dleniem tej troski. W%naj-
nowszej wersji wytycznych 
podkre&lono, $e sponsorzy 
nie mog" mie' wp#ywu na 
program szkole(, $e sesje 
sponsorowane i%tzw. sateli-

tarne nie mog" otrzymywa' 
punktów edukacyjnych, $e 
aktywno&' promocyjna nie 
mo$e by' #"czona z%sesjami 
kszta#ceniowymi. W%ma-
teria#ach szkoleniowych 
mo$na wymieni' wspiera-
j"ce program organizacje, 
ale nie mog" one zawiera' 
materia#ów promocyjnych. 
Deklaracja kon)iktu inte-
resów wyk#adowców mu-
si znajdowa' si! w%mate-
ria#ach edukacyjnych i%na 
pocz"tku prezentacji. 
Dokumenty te wkrótce 
pojawi" si! na stronach  
www.uems.net i%powinny 
by' wskazówk" dla wszyst-
kich organizatorów kszta#-
cenia oraz prowadz"cych 
akredytacj!, nie tylko dla 
ubiegaj"cych si! o%akredy-
tacj! UEMS-EACCME.
Romuald Krajewski 
wiceprezes UEMS

Na s i  w "E u rop ie

R E K L A M A
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Z!Milanem  
Kubkiem,  

prezesem Czeskiej  
Izby Lekarskiej,  

rozmawia  
Katarzyna 

Strza"kowska

Polityka  
wplot!a si"  

w akcj"

R o z m o w a  o  s a m o r z ! d z i e

Podj!li"cie walk! o wzrost wynagro-
dze# dla waszych lekarzy.  
Ile zarabia$ czeski lekarz specjalista 
przed porozumieniem z rz%dem i ile 
b!dzie zarabia$ po jego podpisaniu?
#rednia pensja lekarza specjalisty 
pracuj$cego w!szpitalu w!Czechach 
wynosi"a za 270 godzin miesi%cz-
nie 45 000 koron, to jest 7 000 z", 
lekarza bez specjalizacji o!jedn$ 
trzeci$ mniej. Chcieli&my podwy'-
szy( wynagrodzenie podstawowe 
dla wszystkich 20 000 lekarzy za-
trudnionych w!jednostkach ochro-
ny zdrowia i!w!pogotowiu ratunko-
wym. Uda"o si% wywalczy( 8 000 
koron, to jest 1 200 z" wi%cej dla  
lekarza specjalisty i!5 000 koron 
czyli 800 z" dla lekarza bez specja-
lizacji. Procentowo to wzrost o!21-
36% od 1 marca tego roku. Dodat-
kowa podwy'ka o!10% ma nast$pi( 
od stycznia 2012 roku, kolejna od 
stycznia 2013. Naszym celem jest, 
aby &rednia p"aca zatrudnionego 
lekarza by"a 1,5-3 razy wy'sza od 
&redniego wynagrodzenia krajowe-
go, które wynosi obecnie oko"o  
25 000 koron czyli 4 000 z". Czeski 
lekarz ma – wed"ug nas za dwa la-
ta – zarabia( 11 000-16 000 z".

Mówi Pan o 20 000 lekarzy zatrudnio-
nych. Ilu lekarzy jest na kontraktach?
Na kontraktach jest 60% lekarzy. Za-
walczyli&my o!te 40% zatrudnionych, 
bo lekarze na kontraktach, przedsi%-
biorcy zarabiaj$ wi%cej, a!p"ac$ 
mniejsze sk"adki na przyk"ad na 
ubezpieczenie zdrowotne ni' zatrud-
nieni. Oprócz zwi%kszenia kwoty wy-
nagrodze) postulowali&my te' o!ujed-

nolicenie prawide" wynagradzania 
i!wprowadzenie &cis"ych tabel w!na-
szych szpitalach, nowy system kszta"-
cenia specjalizacyjnego i!zwi%ksze-
nie sk"adek na ubezpieczenie.

Pierwszy moment, kiedy zdecydowa-
li"cie si! podj%& walk!?
Przez ostatnie 15 lat przyjmowali&my 
ró'ne formy protestu: demonstracje, 
petycje, listy, strajk – wymy&lane co 
jaki& czas. *adna nie przynios"a po-
'$danego efektu, wi%c zadecydowa-
li&my o!prote&cie w!innym stylu ni' 
dotychczas – masowym z"o'eniu wy-
powiedze) z!pracy.  Akcj% „Dzi%ku-
jemy, odchodzimy” rozpocz%li&my 
w!maju zesz"ego roku z!zapowiedzi$, 
'e je&li nie zostan$ spe"nione nasze 
warunki – w!czerwcu b%d$ z"o'one 
wypowiedzenia. Termin wybrali&my 
celowo – w!maju odbywa"y si% wybo-
ry parlamentarne. Chcieli&my, aby 
polityka wplot"a si% w!akcj%.

Jakie wybrali"cie narz!dzia, strategi! 
medialn%?
Wynaj%li&my +rm% PR. Mieli&my o+-
cjalny plakat, logo, symbol, stron% 
internetow$ i!wpis na Facebooku. 
Kupili&my star$ karetk% pogotowia, 

Sukces spo!eczny 
osi"gali#my tylko do 
momentu wypowiedze$.

przemienili&my w!po"owie na kara-
wan, namalowali&my has"a. Karetka 
w!pi%( miesi%cy obje,dzi"a 100 szpi-
tali, lekarze mierzyli w!niej ci&nienie 
i!t"umaczyli, 'e akcja nie jest skiero-
wana przeciw pacjentom. Przed ka-
retk$ sta" „doktor Exodus” z!zegar-
kiem, który liczy", ile minut zosta"o 
do odej&cia lekarzy z!pracy. Naszym 
postanowieniem by"o: by( widocz-
nym, systematycznie dostarcza( in-
formacj%. Do tego potrzebne by"y  
tzw. twarze akcji czyli normalni, zwy-
kli lekarze, nie funkcyjni. Jeden z!le-
karzy – dr Engel – zrezygnowa" z!pra-
cy i!sta" si% twarz$ kampanii. Na 
potrzeby akcji prac% wypowiedzia"o  
3 830 lekarzy czyli 22%.

Kto by$ rzeczywistym organizatorem?
Musieli&my si% trzyma( przepisów 
zawartych w!ustawach, wi%c ca"o&( 
akcji by"a prowadzona przez Zwi$-
zek Lekarzy Czeskich – Lekarski 
Klub Zawodowy. Finansowa" to w!ca-
"o&ci Zwi$zek, byli&my bardzo ostro'-
ni, aby ze sk"adek samorz$dowych 
nie posz"a ani korona. Zwi$zek Le-
karzy wyda" ok. 10!000 000 koron 
czyli 1!600!000 z", ale za to do zwi$z-
ku zg"asza si% teraz wi%cej lekarzy. 
Oczywi&cie wsparcie merytoryczne 
czeskiej izby by"o warunkiem sine qua 
non. Organizacja przedsi%wzi%cia mu-
sia"a by( silna, wspólnie zach%cali-

Przez ostatnie pi%tna#cie 
lat przyjmowali#my 
ró&ne formy protestu: 
demonstracje, petycje, 
listy, strajk.
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Zwyci%zcami akcji,  
w mojej ocenie, s" 
lekarze i ich pacjenci 
oraz minister zdrowia.

&my lekarzy do podj%cia akcji. Efek-
ty udzia"u izby odczu"em na w"asnej 
skórze. Wcze&niej przez par% lat by-
"em przewodnicz$cym zwi$zku, pi%( 
lat temu zosta"em wybrany prezesem 
czeskiej izby, ostatniej jesieni – wy-
brany ponownie. Przeciwnicy akcji 
starali si% odwo"a( mnie ze stanowi-
ska samorz$dowego. Starano si% to 
zrobi( podczas zjazdu, który po raz 
pierwszy w!historii by" w!ca"o&ci 
transmitowany w!naszej telewizji.

Czyli by$y i wzloty, i upadki?
Tak. Na pocz$tku to by" medialny 
fenomen, wszyscy o!tym rozmawia-

li, wydawa"o si%, 'e pacjenci s$ po 
naszej stronie. Rz$d bagatelizowa" 
problem. Ministerstwo zdrowia 
uwa'a"o, 'e im wi%cej nas odejdzie, 
tym wi%cej zostanie pieni%dzy dla 
pozosta"ych. Na nasz argument bra-
ku specjalistów – internistów, chi-
rurgów, ginekologów – pojawi" si% 
argument, 'e jest nadmiar szpitali 
i!nale'y je zamyka( oraz 'e akcja ma 
dobre strony, bo odejd$ najgorsi. 
Pod koniec ubieg"ego roku wi%k-
szo&( obywateli uwa'a"a, 'e mamy 
racj%, ale sukces spo"eczny osi$ga-
li&my tylko do momentu wypowie-
dze). Kiedy z"o'yli&my wypowie-
dzenia – czu"o si% rozczarowanie. 
Od stycznia toczy"a si% kampania 
przeciwko nam – prowadzi" j$ sam 
prezydent Klaus pod has"em „Z!wy-
muszaczami nie b%dziemy rozma-
wia(”. Petycje przeciwko nam pod-
pisa"o prawie 33 000 obywateli, 
zaatakowano neonatologów, 'e 
opuszczaj$ ma"ych pacjentów, pra-
sa bulwarowa hucza"a.

Dr Milan Kubek, ur. w 1968 r., 
angiolog; prezes Czeskiej Izby 
Lekarskiej (CLK) . W 1999-2006 
przewodniczy! Zwi"zkowi Lekarzy 
Czeskich – Lekarskiemu Klubowi 
Zawodowemu (LOK).  
Wybrany prezesem izby lekarskiej  
w styczniu 2006 r. i w 2010 r.  
Od 2009 r. wiceprezydent Sta!ego 
Komitetu Lekarzy Europejskich 
(CPME). Wiceprezes Europejskiej 
Federacji Lekarzy Pracowników 
(FEMS) w latach 2004-2009.  
Po uko#czeniu medycyny w 1992 
r. pracowa! w szpitalu w Pradze; 
obecnie prowadzi prywatny o$rodek 
zdrowia. %onaty, ma trzy córki.

Jak si! uda$o ostatecznie porozumie& 
z rz%dem?
Rokowania z!przedstawicielami w"a-
dzy nie by"y podawane do publicz-
nej wiadomo&ci. Mieli&my moralne 
wsparcie zagranicy, w!tym polskiej 
Naczelnej Izby Lekarskiej, wa'ne 
by"o wsparcie s"owackiej izby i!tam-
tejszych lekarzy, 'e nie przyjd$ na 
nasze miejsca. Bardzo istotna sta"a 
si% podpora czeskiego senatu. 
W!trakcie transmisji z!posiedzenia 
jeden z!senatorów wyja&nia" i!po-
wtarza" w!niesko)czono&(, 'e nasza 
akcja nie czyni dewastacji s"u'by 
zdrowia, tylko jest skierowana na 
dobro pacjenta. Pierwsze spotkanie 
z!ministerstwem odby"o si% 20 stycz-
nia, potem rokowania z!premierem,  
14 lutego doszli&my do porozumie-
nia. Powsta"a umowa z!rz$dem,  
16 lutego umowa by"a konsultowa-
na z!okr%gowymi zwi$zkami, raty-
+kowana – 28 lutego.

Kto powinien czu& si! zwyci!zc%?
Zwyci%zcami akcji, w!mojej ocenie, 
s$ lekarze i!ich pacjenci oraz mini-
ster zdrowia.

A przegranym?
Ci, którym pracodawcy odmówi-
li powrotu. Czyli oko"o 200 leka-
rzy. Porozumienie z!rz$dem nie 
zak"ada"o, 'e wszyscy musz$ wró-
ci( do pracy. Dr Engel, twarz kam-
panii, jest teraz pracownikiem 
Zwi$zku.

Od czego b!dzie zale'a$a dalsza 
realizacja zapisów porozumienia?
To b%dzie zale'a"o od woli poli-
tycznej. Dla mnie jedyna pewno&(, 
to silna czeska izba i!gotowo&( do 
w"asnych dzia"a), gdyby protest 
znowu by" potrzebny.     ⦿
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N a  r z e c z  d z i e c i

Fundacja Dzieci Niczyje 
i!Fundacja „Zeszytów 

Literackich” ustanowi"y nagrod# 
dla zas"u$onych w!dzia"alno%ci 

na rzecz pomocy dzieciom 
krzywdzonym.

* *
W

1991 r. dr Alina 
Margolis-Edel-
man, wybitna 
lekarka i!dzia-

"aczka spo"eczna, nazywa-
na pediatr& %wiata, powo"a-
"a do $ycia Fundacj# Dzieci 
Niczyje, tworz&c pierwsz& 
w!tej cz#%ci Europy organi-
zacj# pozarz&dow& wielo-
dyscyplinarnie pomagaj&-

Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman

R E K L A M A

c& dzieciom krzywdzonym. 
By"a tak$e prezesem Asso-
ciation Cahiers Littéraires,  
pierwszego wydawcy kwar-
talnika „Zeszyty Literackie”.

Nagroda im. Aliny Mar-
golis-Edelman wr#czana 
b#dzie raz do roku 
osobom zas"u$onym 
w!dzia"alno%ci na 
rzecz pomocy dzie-
ciom krzywdzonym. 
Laureata Nagro-
dy wy"oni Kapitu"a, 
otrzyma on statuetk# 
oraz dyplom honorowy, a!je-
go sylwetka zaprezentowana 
b#dzie na "amach „Zeszy-
tów Literackich” i!kwartal-
nika „Dziecko Krzywdzo-
ne”. Wr#czenie Nagrody 
odbywa' si# b#dzie na kon-
ferencji po%wi#conej proble-

matyce krzywdzenia ma"ych 
dzieci, w!tym roku 17 czerw-
ca w!Warszawie.

Kandydatów do Nagro-
dy nale$y zg"asza' do 15 ma-
ja br. na adres e-mail: nagro-
da@fdn.pl. Zg"oszenia mog& 

nadsy"a' osoby pry-
watne, organizacje 
pozarz&dowe, insty-
tucje samorz&dowe 
i!pa(stwowe. 

Zg"oszenie musi 
zawiera': wype"niony 
wniosek z!informa-

cjami na temat dzia"alno%ci 
kandydata na rzecz pomocy 
dzieciom krzywdzonym i!je-
go osi&gni#', CV kandydata 
i!jego pisemne o%wiadcze-
nie – zgod# na zg"oszenie do 
Nagrody. Wi#cej informacji  
na stronie www.fdn.pl
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B e z p i e c z n y  p a c j e n t  –  b e z p i e c z n y  l e k a r z 

KATARZYNA STRZA!KOWSKA, MARZENA BOJARCZUK

Program „Bezpieczny pacjent – bezpieczny 
lekarz” opiera si# na dzia"aniach centralnych 

oraz regionalnych konferencjach i warsztatach.

* *

W
marcu i!kwietniu br., w!ra-
mach programu, odby"a 
si# w!Warszawie  konfe-
rencja dla mened$erów 

ochrony zdrowia oraz sympozjum 
dla praktykuj&cych lekarzy. W%ród 
wyk"adowców znale)li si# znani i!ce-
nieni eksperci z!kraju i!zagranicy.
 Rejestry b!"dów

Do prowadzenia rejestrów b"#-
dów nie tylko w!jednostkach ochro-
ny zdrowia, ale równie$ w!specjalnie 
utworzonych przez wiele podmiotów 
narodowych serwisach interneto-
wych zach#cali mened$erów ochrony 
zdrowia prelegenci konferencji „Bez-
pieczny pacjent – bezpieczny lekarz 
– bezpieczny szpital”.

Tworzenie takich serwisów mo$-
na rozpocz&' od rejestracji i!anali-
zy tzw. nieomal b"#dów. W!Szwaj-
carii takimi b"#dami nazywa si# 
sytuacje, które przez przypadek lub 
dzi#ki na czas podj#temu dzia"aniu 

zapobiegawczemu zako(czy"y si# 
pomy%lnie, czyli bez szkody dla pa-
cjenta. Jak zaznacza" prof. Richard 
Kranowsky, „nieomal b"#dy”, ana-
lizowane jako pozornie ma"e, su-
mowa"y si# w!rejestrze jako du$o 
powa$niejsze.

B!"dy i niepo#$dane 
zdarzenia nale#$ do 
najtrudniejszych sytuacji 
w pracy lekarza.

W!USA Narodowe Forum Jako-
%ci w!Lecznictwie utworzy"o list# 
zdarze(, które „nigdy nie powin-
ny si# wydarzy'”. W%ród nich znaj-
duj& si# np.: operacja po niew"a%ci-
wej cz#%ci cia"a, zgon lub powa$ne 
uszkodzenie spowodowane zanie-
czyszczeniem leku lub substancji 
biologicznej, niew"a%ciwy lek poda-
ny w!z"ej dawce.

Bezpiecze%stwo  
pacjenta w&UE

Utworzenie skutecznych mecha-
nizmów raportowania b"#dów me-
dycznych oraz opracowanie i!wspie-
ranie mechanizmów kompensacji  
dla pacjentów poszkodowanych 
w!wyniku zdarze( niepo$&danych 
to zapisy rekomendacji Rady Eu-
ropejskiej w!sprawie bezpiecze(-
stwa pacjentów, w!tym pro*lakty-
ki i!kontroli zaka$e( zwi&zanych 
z!opiek& zdrowotn&. Dokument zo-
sta" wydany w!2008 r., kiedy bez-
piecze(stwo pacjenta zosta"o uzna-
ne za wa$ny element strategii UE 
na lata 2008-2013. Trzy lata wcze-
%niej utworzono Grup# Robocz& UE 

B"#dy i ich ofiary
ds. Bezpiecze(stwa Pacjenta i!Jako%ci 
Opieki z!przedstawicielami wszystkich  
27 krajów. Jak podkre%li"a Barbara 
Kutryba z!Centrum Monitorowania 
Jako%ci w!Ochronie Zdrowia i!prze-
wodnicz&ca Grupy, rekomendacja 
to dokument, który ju$ spowodo-
wa" utworzenie w!niektórych krajach  
specjalnych zespo"ów przy minister-
stwach zdrowia.
Lekarz drug$ o'ar$

W!Polsce, w!zdecydowanej wi#k-
szo%ci przypadków, za o*ar# b"#du 
medycznego uwa$a si# pacjenta, za-
pominaj&c jednocze%nie, $e w!równej 
mierze problem dotyczy tak$e leka-
rza. Sytuacje, w!których trzeba zmie-
rzy' si# z!konsekwencjami b"#dów 
i!niepo$&danych zdarze( nale$& do 
najtrudniejszych w!pracy lekarza. To 
jedna z!przyczyn agresji oraz braku 
kultury i bezpiecze(stwa w relacjach 
lekarza z!pacjentem lub jego bliski-
mi. Aspekt ten zaznacza" prof. Ro-
muald Krajewski z!Centrum Onko-
logii w!Warszawie, wiceprezes NRL.  
Prof. Albert Wu z! Johns Hopkins 
Bloomberg School of Public Health 
w!Baltimore i!prof. Douglas Wojcie-
szak – za"o$yciel The Sorry Works! 
Coalition opowiedzieli o!do%wiadcze-
niach ameryka(skich w!dziedzinie 
ujawniania b"#dów medycznych, przy-
taczaj&c przyk"ady z!praktyki. Podkre-
%lali rol# wsparcia psychologicznego 
dla lekarzy, b#d&cych drugimi o*a-
rami b"#dów – wsparcia nie tylko ze 
strony specjalistów, ale tak$e kolegów  
lekarzy i!wspó"pracowników. ⦿

PROGRAM „BEZPIECZNY PACJENT 
– BEZPIECZNY LEKARZ” TO 

PRZEDSI!WZI!CIE, W"KTÓRYM UDZIA# 
BIERZE RÓWNIE$ NACZELNA RADA 

LEKARSKA. WI!CEJ INFORMACJI NA 
STRONACH INTERNETOWYCH:  

WWW.NIL.ORG.PL  
WWW.BEZPIECZNY.MP.PL
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W Polsce,  
w zdecydowanej 
wi"kszo(ci przypadków, 
za o'ar" b!"du 
medycznego uwa#a si" 
pacjenta.
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U  s t o m a t o l o g ó w

Akceptacja 

HALINA POR!BSKA, ANNA "PIA#EK

Praktyki lekarsko-dentystyczne podlegaj! wielu 
kontrolom ró"nych instytucji, m.in. w#zakresie 

wymaga$ sanitarno-epidemiologicznych.
* *

W
"yciu wi%kszo&ci lekarzy 
prowadz!cych praktyk% na-
st%puje moment, gdy po "y-
wio'owym buncie przeciw-

ko obcej ingerencji w#stworzon! przez 
niego (rm% przychodzi zrozumienie, "e 
(rma, jak dziecko – zrodzona w#niema-
'ym trudzie i#wykarmiona na w'asnej 
piersi, podlega nast%pnie ocenie otocze-
nia, ma zadania i#obowi!zki wobec &ro-
dowiska, w#którym istnieje i#wkrótce za-
czyna "y) w'asnym "yciem, przynosz!c 
twórcy tyle" samo satysfakcji, co k'opo-
tów i#kosztów. Poma'u godzimy si% z#t! 

sytuacj! i#przyzwyczajamy do wspó'ist-
nienia z#instytucjami, które maj! pra-
wo kontrolowa) nasz! praktyk%. 

Nie musimy tego lubi), ale praktycz-
nie jest zaakceptowa) konieczno&) kon-
troli i#zamiast uwa"a) instytucje kon-
troluj!ce za wroga, próbowa) zmieni) 
inspektorów w#sojuszników. Omówmy 
to na przyk'adzie szacownej i#gro*nej 
instytucji, jak! jest Pa$stwowa Inspek-
cja Sanitarna. Akceptacja jest mo"liwa, 
pod warunkiem:

  ・ uznania nieuchronno&ci kontroli 
i#znajomo&ci przepisów reguluj!-
cych jej przebieg,

  ・ rzetelnej wiedzy na temat zagro-
"e$, jakie mo"e powodowa) pra-
ca lekarza dentysty, 

  ・ znajomo&ci zasad zapobiegania za-
ka"eniom,

  ・ dba'o&ci o#bezpiecze$stwo w'asne 
i#zatrudnionego personelu,

  ・ poczucia odpowiedzialno&ci za pa-
cjentów, co jest warunkiem dobrej 
opinii o#praktyce.
Co trzeba wiedzie!?
Pa$stwowa Inspekcja Sanitarna 

dzia'a na podstawie przepisów usta-
wy o#Pa$stwowej Inspekcji Sanitarnej 
z14 marca 1985 r. (Dz. U. nr 12, poz. 49) 
tekst jednolity z#4 maja 2006 r. (Dz.U. 
nr 122, poz. 851). Pa$stwowa Inspekcja 
Sanitarna jest powo'ana do realizacji 
zada$ z#zakresu zdrowia publicznego, 
w#szczególno&ci poprzez sprawowanie 
nadzoru w#celu ochrony zdrowia ludz-
kiego, m.in. przez zapobieganie powsta-
waniu chorób, w#tym chorób zaka*nych 
i#zawodowych. Taki zapis wyklucza 
wszelk! dyskusj% na temat celowo&ci 
kontroli inspektora sanitarnego. Umo-
cowanie ustawowe jest jasne. Trudno 
negowa) konieczno&) ochrony "ycia 
ludzkiego, a#zatem kontrola inspekto-
ra sanitarnego to konieczno&).

Inspektor te" lekarz ...
Zgodnie z#zapisem ustawowym, in-

spektorem sanitarnym mo"e by) osoba, 
która jest lekarzem i#uzyska'a przewi-

dzian! przepisami specjalizacj% lub po-
siada tytu' zawodowy magistra i#uzy-
ska'a dodatkowe kwali(kacje maj!ce 
zastosowanie w#realizacji zada$ Pa$-
stwowej Inspekcji Sanitarnej. Jak wida), 
osoba kontroluj!ca posiada wiedz% wy-
niesion! z#uczelni, dodatkowo przyno-
si ze sob! do&wiadczenie wielu kontro-
li, a#tak"e – co w#naszych rozwa"aniach 
wa"niejsze – wielu zachowa$ kontrolo-
wanych lekarzy. Z#rozmów prowadzo-
nych z#inspektorami wynika, "e prze-
bieg kontroli zale"y w#du"ej mierze od 
wiedzy lekarza, a#w#rezultacie od tego, 
czy potra( on uzasadni) swój sposób 
post%powania racjonalnymi argumen-
tami, wynikaj!cymi z#wiedzy medycz-
nej. Wystraszony, niepewny swoich racji 
lekarz jest 'atwym 'upem dla kontrolu-
j!cego. Jest te" cz%sto agresywny, staj!c 
si% przyczyn! kon+iktu. Racjonalne za-
chowanie lekarza, pewnego swojej wie-
dzy, sprowadza kontrol% do zagadnie$ 
merytorycznych.

Dokumenty argumentem
Komisja Stomatologiczna NRL 

zrobi'a wiele, aby umo"liwi) spokojny 
i#rzeczowy przebieg kontroli praktyk. 
W#swoim stanowisku z#5 marca 2008 r.  
apelowa'a do G'ównego Inspektora Sa-
nitarnego o#ujednolicenie wymaga$, 
którymi kieruj! si% inspektorzy podczas 
kontroli. Z#dobrym skutkiem doma-
ga'a si% równie", aby lekarz nie by' za-
skakiwany terminem kontroli równie"  

Kontrola inspektora 
sanitarnego to konieczno#!.

czy
konfrontacja?
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ze wzgl%du na prawo pacjen-
ta do intymno&ci i#zacho-
wania tajemnicy lekarskiej. 
Zawiadomienie o#terminie 
kontroli nie jest wymaga-
ne, gdy jej przeprowadze-
nie uzasadnione jest bezpo-
&rednim zagro"eniem "ycia, 
zdrowia lub &rodowiska na-
turalnego. Zawiadomiony 
o terminie kontroli, uzbro-
jony w#zestaw niezb%dnych 
dokumentów (wykaz po-
ni"ej) lekarz mo"e przyst!-
pi) do rozmowy z#kontrolu-
j!cym. Aby rozmowa by'a 
owocna, lekarz powinien 
by) przekonany o#po-
prawno&ci posiada-
nych dokumentów 
i#zna) zasady za-
pobiegania za-
ka"eniom oraz 
umie) uzasadni) 
stosowane w#ga-
binecie procedury 
i#preparaty. Je"eli 
kontrolowany lekarz 
nie godzi si% z#zarzutem, 
mo"e nie podpisa) protoko-
'u. Mo"e równie" odwo'a) 
si% od zalece$ inspektora. 
Dotyczy to np. u"ywanych 
w#praktyce &rodków, któ-
rych nazwy handlowe mo-
g! by) inspektorowi niezna-
ne. Wa"na jest umiej%tno&) 
wykazania si% znajomo&ci! 
sk'adu i#spektrum dzia'ania 
preparatu. Przypominam,  
"e w#razie rozbie"no&ci zda$ 
w#tej lub innej kwestii do-
brze jest poprosi) inspekto-
ra o#stosowny wpis do pro-
toko'u.

Odmowa i ...
 Konieczno&) sfor-

mu'owania zarzutu i#je-
go uzasadnienia pozwoli 
osobie kontroluj!cej na roz-
wa"enie zasadno&ci zarzutu. 
W#przypadku odmowy pod-
pisania protoko'u przez le-
karza inspektor w#protoko-
le wpisuje powód odmowy. 
Sprawa tra(a do sanepidu, 
który wzywa lekarza w#ce-
lu wyja&nienia problemu. 

Nale"y zaznaczy), "e od 
wszystkich decyzji sanepi-
du – tych dotycz!cych wpi-
sów do protoko'u, jak i#tzw. 
zarz!dzaj!cych, np. p'atni-
czych (op'ata za kontrol%, 
mandat) lekarz ma prawo si% 
odwo'a). Termin i#tryb od-
wo'ania zawarte s! w#pro-
tokole i#decyzjach zarz!dza-
j!cych sanepidu. Na ka"dym 
etapie post%powania, a" do 
wydania decyzji, lekarz ma 
prawo uzupe'ni) dokumen-
ty i#wyja&ni) sporne kwestie. 
W#tej sytuacji mo"na unik-
n!) decyzji zarz!dzaj!cej.

W#tym b'yskawicznym 
rzucie okiem na zagadnienia 
kontroli praktyk nie starczy'o 
miejsca na szersze omówienie 
niektórych aspektów, przy-
pomnijmy jednak, "e kontro-
la inspektora sanitarnego to 
tylko jedna z#wielu, z#jak! le-
karz musi si% liczy). Komisja 
Stomatologiczna NRL opu-
blikowa'a spis podmiotów 
uprawnionych do kontroli. 
To doprawdy przyt'aczaj!-
ca lektura...           ⦿

Lekarz, spodziewaj!c si" wizytacji, powinien przygotowa# nast"puj!ce dokumenty:

 •  za!wiadczenie o dokona-
nym wpisie do ewidencji 
dzia"alno!ci gospodarczej,
 •  za!wiadczenie o wpisie do 
rejestru praktyk lekarskich 
Okr#gowej Izby Lekarskiej,
 •  za!wiadczenie o numerze 
identyfikacyjnym REGON,
 •  decyzja w sprawie nadania 
numeru identyfikacji po-
datkowej NIP,
 • ksi$%ka kontroli oraz
 •  potwierdzenie z"o%enia  
informacji o wytwarzanych 
odpadach i o sposobach go-

spodarowania odpadami,
 •  umowa z firm$ trans-

portuj$c$ niebez-
pieczne odpady 

do utylizacji,
 •  karty przekazania 
odpadów oraz kar-
ty charakterystyki  
niebezpiecznych

 substancji i preparatów  
chemicznych,

 •  paszport autoklawu  
i szkolenia osób  
obs"uguj$cych autoklaw,
 •  ksi$%eczka zdrowia do  
celów sanitarno-epidemiolo-
gicznych,
 •  rejestr przekazywania do 
PSSE podejrze& i/lub rozpo-
zna& chorób zaka'nych ob-
j#tych ustawowym obowi$z-
kiem zg"aszania (formularz 
zg"oszenia dost#pny do po-
brania na stronie interneto-
wej PSSE),
 •  dokumentacja potwierdza-
j$ca skuteczno!( procesów 
sterylizacji (wyniki kontro-
li biologicznej, chemicznej, 
fizycznej),
 •  dokumentacja dotycz$ca po-
dejmowania dzia"a& zapobie-
gaj$cych szerzeniu si# zaka-

%e& i chorób zaka'nych  
(m.in. procedury higienicz-
nego mycia r$k, przygotowa-
nie narz#dzi do sterylizacji, 
sprz$tania pomieszcze&, po-
st#powania z brudn$ bieli-
zn$, odpadami medycznymi, 
post#powanie po ekspozycji),

 •  protoko"y kontroli we-
wn#trznej – to nowy doku-
ment ustanowiony rozpo-
rz$dzeniem MZ z 27 maja 
2010 r., nakazuj$cy przy-
najmniej raz na 6 miesi#cy 
przeprowadzi( wewn#trz-
n$ analiz# i weryfikacj# sto-
sowanych procedur oraz 
ocen# poprawno!ci i sku-
teczno!ci dzia"a& podej-
mowanych w celu zmniej-
szenia ryzyka wyst$pienia 
zaka%e&; protoko"y musz$ 
by( przechowywane przez 
co najmniej 10 lat.

R E K L A M A
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I n d e k s  n i e d o r z e c z n o ! c i

Pozwólcie lekarzom leczy!!

MARZENA BOJARCZUK

W
uzasadnieniu w/w!uchwa-
"y czytamy m.in.: „Celem 
akcji jest u#wiadomienie 
pacjentom i!ca"emu spo-

"ecze$stwu, %e wykonywanie przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia roli 
kreatora polityki zdrowotnej, admi-
nistratora, twórcy standardów lub 
wytycznych post&powania, systemu 
informatycznego, p"atnika oraz nie-
nadzorowanego kontrolera systemu 
ochrony zdrowia prowadzi do nad-
u%y' oraz coraz bardziej szczegó"o-
wych i!mno%onych ponad wszelk( 
miar& wymaga$ biurokratycznych 
niezgodnych z!zasadami wykonywa-
nia zawodów lekarza i!lekarza den-
tysty. Efektem tej sytuacji s( liczne 
utrudnienia i!ograniczenia dla pa-
cjentów”. Powodem podj&cia akcji 
przez NRL jest ponadto brak troski 
ze strony instytucji odpowiedzialnych 

Uchwa"(  
z 4 lutego br.  

Naczelna Rada 
Lekarska podj&"a 
akcj& „Pozwólcie 

lekarzom leczy'!”.

za organizacj& ochrony zdrowia o!za-
pewnienie warunków do prawid"o-
wego, zgodnego z!interesem chorych 
wykonywania zawodów lekarza i!le-
karza dentysty. W!uchwale szczegó-
"owo wskazano nadmierne wymaga-
nia (m.in. administracyjne) zwi(zane 
z!udzielaniem #wiadcze$ zdrowotnych 
)nansowanych ze #rodków publicz-
nych, prowadz(ce do licznych utrud-
nie$ i!ogranicze$ zarówno dla pacjen-
tów, jak i!pracowników medycznych.

Indeks niedorzeczno!ci
Jednym z!elementów akcji „Pozwól-

cie lekarzom leczy'!” jest utworzenie 
na stronie internetowej Naczelnej Izby 
Lekarskiej (www.nil.org.pl) Krajowego 
Indeksu Niedorzeczno#ci w!Ochronie 
Zdrowia (KINOZ). Indeks jest reje-
strem konkretnych przyk"adów barier 
biurokratycznych i!nieracjonalnych 
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Pozwólcie lekarzom leczy!!
rozwi(za$ utrudniaj(cych lekarzom 
i!lekarzom dentystom normalne wyko-
nywanie pracy, a!pacjentom dost&p do 
#wiadcze$ z!zakresu opieki zdrowotnej. 
Wpisów do indeksu przybywa z!dnia 
na dzie$. Zg"osze$ mog( dokonywa' 
lekarze i!lekarze denty#ci – cz"onkowie 
samorz(du lekarskiego, a!tak%e osoby 
zarz(dzaj(ce placówkami opieki zdro-
wotnej oraz pacjenci. Przyk"ady niedo-
rzeczno#ci nale%y kierowa' na adres  
e-mail: kinoz@hipokrates.org

Akcja i"reakcja
Uruchomienie Krajowego Indeksu 

Niedorzeczno#ci w!Ochronie Zdro-
wia spotka"o si& z!du%ym zaintere-
sowaniem #rodowiska lekarskiego, 
ale tak%e dziennikarzy zajmuj(cych 
si& tematyk( ochrony zdrowia oraz 
NFZ i!Ministerstwa Zdrowia. Mini-
ster Ewa Kopacz wystosowa"a w!tej 
sprawie do Macieja Hamankiewicza 
– Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej 

list nast&puj(cej tre#ci: „W!zwi(zku 
z!otrzymaniem uchwa"y (…) ws. pod-
j&cia akcji Pozwólcie lekarzom leczy!! 
wskazuj(cej na przyczyny utrud-
nie$ i!ogranicze$ zarówno dla pa-
cjentów, jak i!pracowników medycz-
nych, zwracam si& z!uprzejma pro#b( 
o!przedstawienie konkretnych przy-
k"adów tych utrudnie$, a!w!szczegól-
no#ci dotycz(cych: przyzwolenie na 
stosowanie przez NFZ praktyk mo-
nopolistycznych, dowolnego kszta"-
towania przez NFZ warunków za-
wierania umów bez uwzgl&dnienia 
realiów praktyki lekarskiej i!funkcjo-
nowania zak"adów opieki zdrowot-
nej, niew"a#ciwych de)nicji licznych 
JGP celem umo%liwienia Minister-
stwu Zdrowia odniesienia si& do 
przedstawianych zarzutów i!ewen-
tualnego wprowadzenia zmian”.  ⦿

Pe!na tre"# uchwa !y NRL w$sprawie ak-
cji „Pozwólcie lekarzom leczy# !” dost%p-

na jest na www.nil .org.pl
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Szkoda, !e tre"# bardzo 
emocjonalnej uchwa-
$y NRL promuj%cej akcj& 
„Pozwólcie lekarzom le-
czy#!” ma niewiele wspól-
nego z rzeczywisto!ci", 
utrwala stereotypy i zawie-
ra wiele niezasadnych, mo-
im zdaniem, oskar#e$ pod 
adresem NFZ. To nie wygl"-
da na akcj% maj"c" na ce-
lu cokolwiek zmieni&, popra-
wi&, ale raczej na czarny PR. 
Co za! do samego izbowe-
go rejestru niedorzeczno!ci 
w systemie ochrony zdro-
wia, to niektóre z nich s"… 
absurdalne, #eby nie powie-
dzie&: niedorzeczne. Tak jest 
na przyk'ad w przypadku 
kwestii podnoszonej przez 
balneologa E.N. Przecie# nie 
jest tak ( jak twierdzi ( #e 
„biurokrata z NFZ oczywi-
!cie nie uwzgl%dnia czego! 
takiego jak przeciwwskaza-

nia co do liczby i rodzaju za-
biegów…”. Ale# uwzgl%dnia! 
Co wi%cej, „biurokrata z NFZ” 
uwzgl%dnia to równie# 
w rozliczeniach ze !wiadcze-
niodawc", czemu pan E.N. 
te# si% dziwi.
Inna sprawa, bulwersuj"-
ca innego korespondenta 
rejestru ( wysy'anie do le-
karzy informacji o '"cznej 
w miesi"cu warto!ci refun-
dacji leków wypisywanych 
przez nich na receptach. A ja 
chcia'bym wiedzie&, na ja-
k" kwot% wypisa'em recep-
ty. Podobnie jako pacjent 
chcia'bym wiedzie&, ile kosz-
towa'a moja kuracja. W sys-
temie jest 60 mld z' i wci"# 
nie wszyscy si% orientuje-
my, na co te pieni"dze „id"”, 
a wszyscy wci"# pytamy: 
gdzie one s"? Mie& do NFZ 
pretensje z powodu tego ty-
pu informacji?! Podejrzewa& 

o mobbing?! Dla mnie to 
jest niedorzeczne.
Tak czy owak, lektura reje-
stru jest po#yteczna. Wszyst-
kie uwagi s" do… wzi%-
cia pod uwag%, bo przecie# 
mog" wskazywa& na jak"! 
dysfunkcj% w systemie do 
zreperowania albo – chy-
ba jednak cz%!ciej ( na stan 
wiedzy lekarzy o systemie, 
czemu Fundusz te# b%dzie 
si% stara' zaradzi&.

Andrzej Troszy"ski – rzecz-
nik prasowy Centrali Naro-
dowego Funduszu Zdrowia

KOMENTARZ
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S p o t k a n i e  r e d a k t o r ó w  p i s m  O I L

Ryszard Gola!ski
Agata Jarosi!ska przedstawi"a cieka-
wy wyk"ad o#prawie prasowym i#pra-
wach autorskich. Redaktor Dorota 
Romanowska, szefowa dzia"u nauki 
w#„Newsweeku”, mówi"a o#zasadach 
tworzenia pisma opiniotwórczego oraz 
o#kuchni redagowania pisma. Podkre-
$la"a znaczenie warto$ci merytorycznej 
publikowanych materia"ów, bez wzgl%-
du na charakter pisma. Dr Jaros"aw 
Wanecki, przewodnicz&cy Kolegium 
Redakcyjnego „Gazety Lekarskiej”, 
przedstawi" zmiany, jakie nast&pi"y 
w#„Gazecie” od pa'dziernika ubieg"e-
go roku. Przybli(y" tak(e, w#imieniu 
kolegium i#redakcji „GL”, propozycje 
na przysz"o$), t% najbli(sz& oraz t% bar-
dziej odleg"&. Oba te tematy spowodo-
wa"y o(ywion& dyskusj%. Nie starczy"o 
czasu, aby na forum rozmawia) o#za-
sadach wspó"pracy mi%dzy pismami 
okr%gowymi a#„Gazet& Lekarsk&”. Te-
mat ten by" omawiany w#rozmowach 
indywidualnych i#z#pewno$ci& b%dzie 
przedmiotem dyskusji na kolejnym na-
szym spotkaniu, które wst%pnie zapla-
nowano na który$ z#jesiennych miesi%-
cy. W#pami%ci uczestników spotkania 
pozostanie wizyta w#Pustelni Z"otego 
Lasu, w#klasztorze kamedulskim. ⦿

na, *odzi, Olsztyna, Opola, P"ocka, 
Poznania, Szczecina, Zielonej Góry, 
pismo Wojskowej Izby Lekarskiej oraz 
„Gazeta Lekarska”. Nie wszyscy ch%t-
ni mogli tego dnia przyby), odbywa"y 
si% bowiem okr%gowe zjazdy lekarzy. 
Miejscem spotkania by"y Rytwiany, 
miejscowo$) o#d"ugiej i#bogatej histo-
rii, po"o(ona opodal Staszowa. Nasze 
obrady odbywa"y si% w#hotelu urz&-
dzonym w#odnowionym pa"acu Artu-
ra Radziwi""a. Wcze$niej, przez kilka-
dziesi&t lat po drugiej wojnie 
$wiatowej, w#odebranym rodzinie 
kompleksie budynków mie$ci" si% szpi-
tal przeciwgru'liczy.

Spotkanie w#swej cz%$ci meryto-
rycznej by"o na tyle interesuj&ce, za$ 
dyskusja tak (ywa, (e zabrak"o cza-
su na to, aby wszyscy jego uczestnicy 
w#pe"ni si% wypowiedzieli. Naturaln& 
rzeczy kolej& dyskusja przenios"a si% 
w#kuluary. G"ównymi mówcami by-
"y cztery osoby. Dr Maciej Zar%bski, 
redaktor naczelny „Eskulapa”, pisma 
+wi%tokrzyskiej Izby Lekarskiej, który 
przedstawi" histori% pisma oraz zmia-
ny, jakie dokona"y si% w#nim w#ci&-
gu dwudziestu lat istnienia. Mecenas 

G
o$ciny udzieli"a nam tym 
razem +wi%tokrzyska Izba 
Lekarska. Gospodarzem 
by" dr January Lewan-

dowski, prezes ORL w#Kielcach, za$ 
g"ównym organizatorem dr Pawe" Ba-
rucha, skarbnik ORL, przy czynnym 
udziale dr. Marka Jod"owskiego, po-
przedniego prezesa tutejszej izby, 
obecnie zast%pcy sekretarza NRL. Re-
prezentowane by"y redakcje czterna-
stu pism izbowych, z#Bielska-Bia"ej, 
Cz%stochowy, Gda!ska, Kielc, Lubli-

2 kwietnia br. 
odby"o si% kolejne 
spotkanie grona, 

które coraz cz%$ciej 
jest nazywane, 

oczywi$cie 
nieformalnie, 

kolegium 
redaktorów pism 
okr%gowych izb 

lekarskich.

* *

W Rytwianach
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Jednym z g!ównych mówców by!  
dr Maciej Zar"bski, redaktor na-
czelny „Eskulapa”, pisma #wi"to-
krzyskiej Izby Lekarskiej.
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Wy d a r z e n i a

11 marca br. Jubileusz XX-lecia 
istnienia obchodzi!a Beskidzka 
Izba Lekarska w Bielsku-Bia!ej.

* * *

beskidzkiej izby. Prezes BIL przedsta-
wi!a aktualny dorobek oraz aktyw-
no"# izby, o$czym "wiadcz% dzia!aj%-
ce: O"rodek Kszta!cenia Medycznego, 
agencja ubezpieczeniowa oraz Kluby 
Lekarza, Seniora i$M!odego Lekarza.

W"ród go"ci Jubileuszu XX-lecia 
BIL obecni byli cz!onkowie Naczel-
nej Rady Lekarskiej z$jej prezesem 
Maciejem Hamankiewiczem, który 
w$swoim wyst%pieniu wysoko oce-
ni! dzia!alno"# BIL. W$podobnym 
tonie wypowiadali si& parlamenta-
rzy"ci, którzy obok 'ycze( i$gratu-
lacji, zgodnie deklarowali swoje po-
parcie dla BIL, a$tak'e zapewniali, 'e 
w$razie potrzeby b&d% broni# jej bytu. 
Prezydent Bielska-Bia!ej Jacek Kry-
wult w$swoim wyst%pieniu zadeklaro-
wa! wsparcie dla dzia!a( samorz%du 
lekarskiego prosz%c, by wspó!praca 
dawa!a wymierny efekt zarówno dla 
pacjentów, jak i$dla poprawy funk-
cjonowania ochrony zdrowia na te-
renie miasta.
)wi&to Beskidzkiej Izby Lekarskiej 

u"wietni! swoim wyk!adem pt. „Me-
dycyna i$muzyka, czyli sztuka i$cier-
pienie” prof. Jerzy Woy-Wojciechow-
ski, prezes Polskiego Towarzystwa 
Lekarskiego. W$dalszej cz&"ci uroczy-
sto"ci go"cie wys!uchali recitalu forte-
pianowego utalentowanego bielskiego 
anestezjologa, dr. Rafa!a Krausa, któ-
ry zagra! wybrane utwory Chopina. 
Jubileusz zako(czy! koncert orkiestry 
symfonicznej Pa(stwowej Szko!y Mu-
zycznej w$Bielsku-Bia!ej pod dyrekcj% 
Andrzeja Kucyba!y oraz m!odych so-
listów: Chanelle Bednarczyk (skrzyp-
ce) i$Krzysztofa Karcz (organy). ⦿

Lekarzy w$1989 r. walczyli o$mo'li-
wo"# za!o'enia w!asnej izby, a$tak-
'e o$tym jak zagro'ony by! byt izby, 
najpierw gdy likwidowano wojewódz-
two bielskie, a$nast&pnie gdy w$2008 r.  
zamierzano zrówna# obszar dzia!a-
nia izb do granic administracyjnych 
województw. Dr Zyta Ka*mierczak-
-Zagórska podzi&kowa!a swoim po-
przednikom, dr n. med. Krystynie 
Szyrockiej-Kowalczyk oraz dr. Ry-
szardowi Batyckiemu, a$tak'e wr&-
czy!a z!ote znaczki BIL i$medale 
XX-lecia Odrodzonego Samorz%du 
Lekarskiego zas!u'onym dzia!aczom 

U
roczysto"ci odby!y si& 
z$rocznym opó*nieniem, 
poniewa' zaplanowane na 
10 kwietnia 2010 r. zosta!y 

przerwane przez tragedi& smole(sk%. 
Jubileusz odby! si& w$go"cinnych wn&-
trzach sali koncertowej Szko!y Mu-
zycznej w$Bielsku-Bia!ej.

W$krótk% podró', opisuj%c% hi-
stori& powstania Okr&gowej Izby Le-
karskiej w$Bielsku-Bia!ej, zabra!a 
przyby!ych go"ci prezes Zyta Ka*-
mierczak-Zagórska. Opowiedzia!a 
o$determinacji lekarzy z$Podbeski-
dzia, szczególnie dr. n. med. Olgier-
da Kossowskiego, wieloletniego prze-
wodnicz%cego oddzia!u bielskiego 
PTL, którzy na I$Krajowym Zje*dzie 

20 lat 
Beskidzkiej  
Izby Lekarskiej

Piotr Zagórski

Prof. Jerzy Woy-Wojciechow-
ski oraz prezes BIL Zyta Ka!-
mierczak-Zagórska.

Uroczysto"# wr$czenia  
z%otych znaczków BIL. 
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I n d e k s  k o r z y ! c i

Doc Factor
JOANNA SOKO!OWSKA

Indywiduali!ci, czasem zadufani w"sobie egocentrycy, 
potra#$ broni% swoich wspólnych interesów.* *

T
ato, dlaczego zosta&e! 
prawnikiem? – mój syn 
postanowi& przeanali-
zowa% motywacje swo-

ich rodziców.
– Zawsze chcia&em wsadza% ludzi  

do wi'zienia! – m$( nawet si' nie za-
j$kn$& i"chyba dzi'ki temu unikn$& 
dr$(enia tematu.

– A"ty, mamo, dlaczego zosta&a! 
lekarzem? – latoro!l systematycznie 
realizowa&a swój cel.

– Zawsze lubi&am si' bawi% w"dok-
tora... – politowanie w"oczach mojego 
pi'tnastolatka dobitnie !wiadczy&o, 
(e tylko mnie odpowied) wyda&a si' 
dowcipna. Nawet pies, który przede 
wszystkim jest jamnikiem, z"zaintere-
sowaniem wystawi& czubek nosa spod 
swojego koca w"oczekiwaniu na dal-
szy rozwój dyskusji.

– To przez taki wirus… – jako zo-
diakalna Panna rozpaczliwie poszu-
kiwa&am racjonalnego wyt&umacze-
nia dla mojego trwania w"zawodzie.

Lekko trawestuj$c s&owa Kon-
stantego Ildefonsa wyrecytowa&am 
jednym tchem: taki wirus, który 
powoduje „psychiczn$ hipermeta-
morfoz' prowadz$c$ do hipercene-
stezji, co w"konsekwencji daje an-
giopatyczn$ neurasteni'”. Uznanie 
w"oczach dziecka dotyczy&o jedynie 
#gury lingwistycznej i"zaowocowa-
&o natychmiastow$ pro!b$ o"rozwi-
ni'cie tematu.

Czynnik chorobotwórczy, na-
zwijmy go roboczo „Doc Factor”, 
nie do ko*ca jest poznany. Poniewa( 
niekiedy choroba wyst'puje rodzin-
nie, mo(liwe, (e dochodzi do zaka-
(enia prenatalnego. Nie jestem przy-
k&adem zachorowania „z"ogniska”, 
a"nawet pami'tam, (e medyczni zna-
jomi moich humanistycznych rodzi-

ców stosowali wobec mnie pewnego 
rodzaju pro#laktyk' poprzez s&own$ 
perswazj'. Jak wida%, nieskuteczn$.
Równie( unikanie kontaktów z"zaka(o-
nymi nie gwarantuje zdrowia.

Choroba zazwyczaj rozpoczyna 
si' oko&o 15 roku (ycia, dotyka obu 
p&ci i"wyst'puje na ca&ym !wiecie.
Objawy s$ pocz$tkowo sk$pe i"pod-
st'pne, trwaj$ kilka lat i"doprowa-
dzaj$ zaka(onego w"miejsce, w"któ-
rym przeprowadzane jest badanie 
przesiewowe. Osoby zakwali#kowa-
ne jako seropozytywne poddawane 
s$ minimum sze!cioletniej kwaran-
tannie w"o!rodkach zwanych uni-

wersytetami medycznymi. Po tym 
czasie, je!li nie nast$pi samoistne 
wyleczenie, chory zaczyna prezen-
towa% charakterystyczne zaburze-
nia osobowo!ci.

Na pierwszy plan wysuwa si' ze-
spó& objawów psychosomatycznych 
„lubi' to, co robi'”. Chorzy kom-
pulsywnie, w"wielu przypadkach 
przez ca&$ dob', wykonuj$ czynno-
!ci przez innych uznawane za obsce-
niczne. Ogl$daj$, dotykaj$, anali-
zuj$ to, czego inni ani dotyka%, ani 
ogl$da% nie chc$. Dyskutuj$ o"tym 
godzinami, równie( w"sytuacjach, 
w"których inni rozmawiaj$ o"po-
godzie. Spotykaj$ si' po pracy, aby 
porozmawia% o"pracy. Czy mo(na 
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Maj! poczucie 
powo"ania, postrzegaj! 
swój zawód jako sposób 
na #ycie.
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sobie wyobrazi% dwóch mechani-
ków samochodowych z"wypieka-
mi na twarzy omawiaj$cych napra-
w' wa&ka rozrz$du. Absurdalne? 
A"jednak…

Osoby zaka(one zaczynaj$ si' po-
s&ugiwa% specy#cznym j'zykiem, 
podobno niezrozumia&ym dla zdro-
wych. S&owa zyskuj$ nowe znacze-
nie. I"tak na przyk&ad „przyj'cie”, 
przez zdrowych rozumiane jako 
mi&a forma sp'dzania czasu w"gro-
nie przyjació&, w"j'zyku dotkni'-
tych wirusem staje si' procedur$ 
transformacji bli)niego w"pacjenta, 
a"„migda&ki” wcale nie s$ bakaliami. 
W"wielu przypadkach mo(na zaob-
serwowa% charakterystyczn$ perse-
weracj' s&own$ „nast'pny, prosz'!”.

W"fazie przewlek&ej choroby za-
ka(eni odprawiaj$ specy#czne rytu-
a&y, podobnie si' ubieraj$ i"pos&uguj$ 
przedmiotami o"symbolicznym zna-
czeniu. Maj$ poczucie powo&ania, za-

czynaj$ postrzega% swój zawód jako 
sposób na (ycie. W"wi'kszo!ci wyda-
j$ si' by% szcz'!liwi, cho% dokucza im 
przewlek&e zm'czenie.

Obrz'dowo!% i"pewna tajemni-
ca, jak$ tworz$ wokó& siebie, czyni 
ich wdzi'cznym tematem dzie& sztu-
ki i"anegdot. Ka(dy maturzysta wy-
mieni jednym tchem przynajmniej 
czterech, którzy dzi'ki tej specy-
#cznej infekcji zyskali nie!miertel-
no!% i"tra#li do szkolnych podr'cz-
ników, a"anonimowy Lekarz, do 
którego dzie* po dniu przychodzi 
Baba, zas&uguje na pomnik za wie-
loletnie i"ju( chyba wielopokolenio-
we bawienie ludu polskiego.

Wirus, medycyna zna inne takie 
przypadki, ma te( pewne dzia&a-
nie ochronne. Dotkni'ci jego dzia-
&aniem maj$ poczucie wspólnoty, 
jakiego zazdroszcz$ im inne gru-
py zawodowe. Na co dzie* indywi-
duali!ci, czasem zadufani w"sobie 
egocentrycy, w"sytuacjach tego wy-
magaj$cych potra#$ broni% swoich 
wspólnych interesów. Infekcja da-
je bowiem poczucie warto!ci i"wia-
ry w"to, (e my, zara(eni, poradzimy 
sobie w"ka(dej sytuacji. Niezale(nie 
od szeroko!ci geogra#cznej i"rz$dz$-
cej opcji politycznej.
Wi'c teraz ja spytam, synku. Nie chcia&-
by! si' zarazi%? ⦿
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Ksz t a ! c en i e

Dotacje na kszta!cenie 
organizowane 

przez OIL

KINGA WOJTASZCZYK

Z
asady i! tryb sk "ada-
nia wniosków regulu-
je Uchwa"a Nr 15/08/V 
Naczelnej Rady Lekar-

skiej z!19 wrze#nia 2008 r. w!sprawie 
O#rodka Doskonale-
nia Zawodowego Le-
karzy i!Lekarzy Den-
tystów Naczelnej Izby 
Lekarskiej.

W ! c e lu  o t r z y -
mania dotacji nale-
$y do O#rodka z"o-
$y% wniosek, którego 
wzór stanowi za"&cz-
n i k  do  Uc hw a " y  
Nr 15/08/V NRL. 
Wniosek mo$e do-
tyczy% tylko jednego 
zdarzenia edukacyj-

nego. Dotacja mo$e stanowi% 50% 
kosztów poniesionych przez orga-
nizatora, do których zaliczaj& si' 
m.in. koszty zwi&zane w!wynagro-
dzeniem wyk"adowców, koszty wy-

naj'cia sali oraz koszty 
obejmuj&ce promocj' 
szkolenia i niezb'dne 
materia"y szkolenio-
we. Do wniosku na-
le$y do"&czy% uchwa-
"' Prezydium ORL 
upowa$niaj&c& Prze-
wodnicz&cego Rady 
do z"o$enia wniosku, 
jak równie$ za#wiad-
czenie o!wpisie do re-
jestru podmiotów pro-
wadz&cych kszta"cenie 
podyplomowe lekarzy 

O#rodek Doskonalenia Zawodowego  
Lekarzy i!Lekarzy Dentystów NIL przyjmuje 
wnioski o!dotacje doskonalenia zawodowego 

organizowanego przez  
okr'gowe izby lekarskie.

**

 Autorka jest pracownikiem 
ODZ Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów NIL
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i!lekarzy dentystów, potwierdzaj&-
ce uzyskanie akredytacji Naczelnej 
Rady Lekarskiej.
    Wnioski powinny dotyczy% zda-
rze( edukacyjnych, które odb'd& si' 
w!okresie 12 miesi'cy od przyzna-
nia dotacji, tzn. je$eli wniosek zo-
sta" z"o$ony w!terminie od pocz&t-
ku grudnia do ko(ca maja, powinien 
dotyczy% zdarze( odbywaj&cych si' 
od pocz&tku lipca do ko(ca czerw-
ca nast'pnego roku, a!w!przypadku 
wniosków z"o$onych od pocz&tku 
czerwca do ko(ca listopada zdarze( 
planowanych na nast'pny rok.

 Wskazane jest rozliczenie przy-
znanej dotacji w!terminie 4 tygodni  
od przeprowadzenia szkolenia. Wzór 
formularza rozliczeniowego dotacji 
stanowi Za"&cznik Nr 2 do Uchwa-
"y Nr 15/08/V NRL. Wraz z!formu-

larzem rozliczeniowym 
do ODZ nale$y przes"a% do-

kumenty potwierdzaj&ce koszty 
poniesione przez organizatora (ko-
pie faktur, umów z!wyk"adowcami 
itp.). Przekazanie dotacji okr'gowej 
izbie lekarskiej nast'puje na podsta-
wie uchwa"y PNRL w!sprawie rozli-
czenia przyznanej dotacji. Po podj'-
ciu stosowanej uchwa"y przez PNRL 
wnioskodawca przesy"a do ODZ no-
t' ksi'gow& obci&$aj&c& Naczeln& 
Izb' Lekarsk& na kwot' okre#lon& 
w!uchwale.
    Ostateczny termin sk"adania wnio-
sków w!pierwszej po"owie 2011 r.  
up"ywa 31 maja. Szczegó"owe in-
formacje na temat przyznawa-
nych dotacji mo$na uzyska% w!sie-
dzibie ODZ w!Warszawie przy 
ul. Konduktorskiej 4 lub pod  
nr tel.: (22) 559 02 69, 559 02 86 albo 
pisz&c na adres e-mail: odz@hipokra-
tes.org. Informacje wraz z!instrukcj& 
wype"niania wniosków znajduj& si' 
równie$ na stronie internetowej ODZ:  
www.odz.nil.org.pl ⦿
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L i s t y  d o  r e d a k c j i

Chro! 
od przyjació"
C  odzienno!ci" ka#dego leka-

rza jest tajemnica lekarska. 
Do jej zachowania zobowi"-

zuje nas zarówno Kodeks Etyki Le-
karskiej (KEL, rozdzia$ Tajemnica 
Lekarska, art. 23-29), jak i%Ustawa 
o%Zawodzie Lekarza (UoZL, art. 40). 
W%wi&kszo!ci szpitali pacjent przyj-
mowany do szpitala ju# na samym 
pocz"tku pobytu podpisuje ró#ne do-
kumenty, w%tym podaje osoby, które 
upowa#nia do uzyskania informacji 
na temat jego stanu zdrowia.

Zdecydowana wi&kszo!' lekarzy 
przestrzega tej zasady w%swojej co-
dziennej pracy, cz&sto posuwaj"c si& 
nawet do dzia$a( rodz"cych kon)ik-
ty z%bliskimi naszych pacjentów, któ-
rzy nie potra*" i%cz&sto nie chc" rozu-
mie', #e nie zostali upowa#nieni przez 
chorego do uzyskania informacji na te-
mat jego stanu zdrowia.

Sytuacja ulega jednak diametral-
nej zmianie, gdy dowiaduj"cym si& 
o%stan pacjenta jest lekarz, a%zw$aszcza, 
gdy pacjent te# jest lekarzem. W%takim 

przypadku informacja o%stanie zdro-
wia pacjenta (w%tym pacjenta-lekarza) 
jest zwykle z%du#" swobod" przekazy-
wana osobom ca$kowicie postronnym. 
Zapominamy, #e dzwoni"cy lekarz 
dzwoni nie jako inny lekarz uczest-
nicz"cy w%procesie leczenia (a%nawet 
w%takim przypadku powinni!my si& 
upewni', czy taka by$a wola pacjenta), 
ale jako nieupowa#niony do uzyska-
nia takiej informacji znajomy, krew-
ny czy nawet znajomy-krewnych-zna-
jomego. Nie mamy zwykle oporów ani 
przed ujawnianiem, ani przed uzyski-
waniem takich informacji.

Pami&ta' nale#y równie#, #e oba 
cytowane akty prawne (KEL w%art. 
12, a%UoZL w%art. 36) zobowi"zu-
j" lekarzy do poszanowania godno-
!ci i%intymno!ci pacjenta, a%informa-
cje o%chorobie powinni!my uzna'  
za bardzo intymne.

Osobn" kwesti" jest przeka-
zywanie tak uzyskanej informa-
cji kolejnym lekarzom czy innym 
osobom. Teoretycznie zarówno 
KEL, jak i%UoZL zobowi"zuj" le-
karza do zachowania w%tajemni-
cy informacji uzyskanych w%zwi"z-
ku z%wykonywanymi czynno!ciami 
zawodowymi, natomiast w%opisy-
wanym przypadku weszli!my w%ich 
posiadanie… No w$a!nie, w% ja-
k i sposób? +miem twierdzi',  

#e nielegalnie – nast"pi$o w%takim 
przypadku pogwa$cenie prawa. Wy-
daje mi si& wi&c, #e przekazywanie 
dalej informacji, w%posiadanie któ-
rych weszli!my w%sposób nielegalny 
(ale równie# na skutek np. plotek) 
jest ca$kowicie nieetyczne.

Analizowana sytuacja, moim 
zdaniem, stanowi równie# ra#"ce 
naruszenie art. 52 pkt. 1 KEL (Le-
karze powinni okazywa' sobie wza-
jemny szacunek).

Ale pora wyja!ni' przyczyn& na-
pisania przeze mnie tego listu.
Otó# niedawno u%mojej #ony stwier-
dzono powa#n" chorob&. Na mar-
ginesie nale#y wspomnie', #e obo-
je jeste!my lekarzami, pracujemy 
w%du#ym szpitalu wojewódzkim, 
na ró#nych oddzia$ach. Po kilku 
dniach #ona musia$a podda' si& po-
wa#nemu (i%do!' d$ugotrwa$emu) za-
biegowi operacyjnemu w%szpitalu 
innym ni# ten, w%którym jeste!my 
zatrudnieni. Ju# przed zabiegiem 
#ona by$a zasypywana telefonami 
od ludzi wr&cz narzucaj"cych swo-
j" pomoc. Ludzi, którzy mimo po-
siadania dyplomu lekarskiego i%do-
!wiadczenia w%tym zawodzie nie 
potra*li zrozumie', #e w%takiej sy-
tuacji zarówno chorej, jak i%jej naj-
bli#szym potrzebny jest spokój i%wy-
ciszenie. Oczywi!cie ca$y szpital by$ 
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ju# poinformowany o%chorobie mo-
jej #ony – od dyrektora do salowej.

Apogeum nast"pi$o po zabiegu. 
,ona obieca$a mi, #e poprosi ko-
go!, by da$ mi zna', kiedy opera-
cja si& zako(czy (wola$em rzuci' si& 
w%wir pracy ni# czuwa' zestreso-
wany pod blokiem operacyjnym).  

Po fakcie okaza$o si&, #e 
zdenerwowana zabie-

giem zapomnia$a zo-
stawi' mój numer te-
lefonu. W%ko(cu, po  

sze!ciu godzinach od 
rozpocz&cia operacji, za-

dzwoni$em na oddzia$ pooperacyjny, 
gdzie dowiedzia$em si&, #e #ona jest 
ju# wybudzona, ale nie chce nikogo 
widzie', najlepiej do rana. Uspoko-
jony uda$em si& do domu – miesz-
kam kilkadziesi"t kilometrów od 
szpitala, w%którym przebywa$a #ona. 
Ledwo przekroczy$em próg domu – 
zadzwoni$a jedna z%kole#anek #ony 
(które nie wiedzie' jakim sposobem 
dowiedzia$y si& o%zako(czeniu zabie-
gu wcze!niej ode mnie, czyli jedynej 
osoby upowa#nionej do uzyskania 
informacji). Zadzwoni$a z%informa-
cj", #e „z%#on" jest bardzo -le, ma 
bardzo sk"p" diurez&, hipotensj&, 
a%anestezjolog (lekarz z%olbrzymim 
do!wiadczeniem) biega spanikowa-
ny”. Nikomu nie #ycz& takiego tele-
fonu. Najwi&kszemu wrogowi nawet. 
Dotar$em do szpitala tak szybko, jak 
by$o to mo#liwe, jednak oko$o trzy 
godziny po tym telefonie. Zasta$em 
#on& w%doskona$ej formie (jak na 
cz$owieka tu# po powa#nym zabie-
gu), u!miechni&t". Do #y$y powo-
lutku kapa$a sobie druga jednostka 
krwi. Wolno wch$ania$y si& te# leki 
przeciwbólowe.

W%opisywanej sytuacji trudno ko-
mukolwiek zarzuci' z$" wol&. Ka#-
dy chcia$ jak najlepiej. ,ona jest 
powszechnie lubiana, wi&c ka#dy 
„z%trosk"” pyta$ o%jej stan zdrowia. 
Ci, którzy ju# co! wiedzieli – prze-
kazywali t& informacj& dalej, aby 
„uspokoi'” kolejnych. Ale nikt nie 
pomy!la$, czy sam chcia$by dozna' 
takiego samego zamieszania w%cza-
sie swojej choroby lub choroby naj-
bli#szych.

W%tych dniach w%pe$ni zrozu-
mia$em znaczenie my!li kardyna$a  

Richelieu: Bo#e, strze# mnie od 
przyjació$, z%wrogami sobie poradz&.

(IMI! I NAZWISKO DO WIADOMO"CI REDAKCJI)

 
Uwaga  

na bubel! 
W  trakcie kontroli mi$a pani 

z%SANEPIDU, przegl"da-
j"c moje „Procedury post&-

powania w%gabinecie” stwierdzi$a, 
#e s" one „takie jakie! ma$o precy-
zyjne” i%podpowiedzia$a, #e mo#na 
kupi' gotowe dokumenty. Taki ze-
staw znalaz$am w%ofercie znanej *r-
my. Szcz&!liwa, nie szukaj"c dalej, 
zamówi$am ów zestaw.

Otrzyma$am $adn" teczk&, zawie-
raj"c" ca$y zestaw ró#nych ma$o po-
trzebnych rzeczy, ale równie# wyma-
rzony zestaw procedur.

Po przeczytaniu otrzymanych do-
kumentów okaza$o si&, #e niektóre 
z%nich by$y aktualizowane w%2004 r.,  
inne w%2006, cho' powinny by' aktu-
alizowane raz na rok. Jednak powa-
laj"ca okaza$a si& procedura post&po-
wania z%odpadami niebezpiecznymi. 
Mimo, #e w%lipcu 2010 r. wesz$a w%#y-
cie nowa ustawa, przes$any do mnie 
dokument posiada$ dat& aktualizacji 
z%2008 r. i%zawiera$ przepisy nieaktu-
alne od 8 miesi&cy! Zaskoczona, za-
dzwoni$am do *rmy. Z%pe$n" swobo-
d" w%g$osie pani powiedzia$a mi, #e 
o%tym wie. Poinformowa$a, #e ma-
j" w%planach rozsy$a' aktualizacje 
w%pó-niejszym terminie. Nie potra*-
$a wyja!ni', dlaczego w%marcu, mimo 
i# ustawa nie spad$a z%nieba, a%od jej 
uchwalenia min&$o ju# 8 miesi&cy, *r-
ma sprzedaje nieaktualne dokumenty.

Zagadk" pozosta$o równie#, jak 
i%kiedy zamierzano przes$a' te ak-
tualizacje i%na czyj koszt mia$oby 
si& to odbywa'. Jak wida', nawet 
firma, wydawa$oby si&, renomo-
wana, nie jest gwarantem jako-
!ci. To kolejny przyk$ad na to, jak 
bardzo musimy by' uwa#ni przy 
zakupach, by nie pozwoli' wci-
sn"' sobie bubla. Bo na rzetelno!' 
sprzedaj"cych nie ma co liczy'. ⦿  
          ANITA PACHOLEC
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Polityka i emocje

JOLANTA MA!MYGA

Skoro nie mo!na si" cofn#$, trzeba znale%$ 
najlepszy sposób, by pój&$ do przodu.

Paulo Coelho

* *
b! skuteczno"# poczyna$, ale za-
pominaj!, %e sami go stanowi!.  
Musimy chcie# budowa# i&umacnia# 
ide' wspólnej organizacji i&– moim 
zadaniem – tu przyda(yby si' dobre 
intencje i&zapa( do pracy. Wiem, te-
raz jest wiosna i&ca(a przyroda bu-
dzi si' do %ycia, a&my, ludzie, stano-
wimy jej integraln! ca(o"#. Najpierw 
zazieleni! si' li"cie, pó)niej za-
kwitn! kwiaty i&dojrzej! owoce,  

te zgni(e i&zrobaczy-
wia(e spadn! na ziemi' 
– spokojnie i&we w(a-
"ciwym czasie. A&czy 
my wszyscy potra*my 
tak po prostu, krok po 
kroku, dzia(a# dla lep-
szego jutra? Moim zda-
niem – potra*my.

Nie czekajmy do 
jesieni, a% czas sam 
usunie zgni(e jab(ka. 
Zmie$my i&popraw-
my to, co nie nadaje 
si' do %ycia i&je utrud-
nia. Przepisy i&ustawy 

tworz! ludzie, wi'c mo%na i&trzeba 
je zmienia# i&w(a"ciwie interpre-
towa#. Przyk(ad? Prosz' bardzo! 
Zbieranie o"wiadcze$ od pacjen-
tów wyra%aj!cych zgod' na przeka-
zywanie informacji o&stanie zdro-

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

wia najbli%szym to jest prawo, a&nie 
obowi!zek i&do korzystania z&pra-
wa nikt nie mo%e nikogo zmusza#.  
Z&tego prawa niektóre oddzia(y NFZ 
zrobi(y obowi!zek, który na(o%ono 
na lekarzy – z(a interpretacja i&nad-
gorliwo"#. Dobrze, %e w&por' przez 
nas zauwa%ona.

Nast'pna genialna idea, pono# dla 
dobra pacjenta, to zakaz wypisywania 
recept bez zbadania, nawet w&przypad-
ku przewlekle chorych. Tutaj, równie% 
dzi'ki pacjentom, wycofany zosta( ten 
„wspania(y” przyk(ad pomys(owo"ci 
twórców przepisów.

Warto nie sk(ada# broni i&walczy# 
o&zmiany i&nowelizacj' zapisów 
w&nowo uchwalonych ustawach 
i&wydanych rozporz!dzeniach, któ-
re tworz! zb'dne biurokratyczne 
bariery i&utrudniaj! prac' leka-
rzom i&lekarzom dentystom.Musi-
my jednak dzia(a# razem, ze spo-
kojem, rozwag! i&w&tym miejscu 
bez emocji. W'!yciu bowiem ist-
niej# rzeczy, o'które warto walczy$  
do ko(ca (Paulo Coelho). ⦿

Lekarze oskar!aj" 
samorz"d o#s$ab" 
skuteczno%&, ale 
zapominaj", !e sami  
go stanowi".

P
ewnych postanowie$, nie-
stety, nie da si' cofn!#, ale 
mo%na je zmieni# i&popra-
wi#. Nowe ustawy i&zarz!-

dzenia, które zaczynaj! obowi!zywa# 
w&systemie opieki zdrowotnej w&naszym 
kraju, s! niekiedy i&straszne, i&"miesz-
ne. Zdarza si', %e wzajemnie si' wyklu-
czaj!, wprowadzaj! zamieszanie i&daj! 
mo%liwo"ci nieograniczonych interpre-
tacji. Do b('dów organizacyjnych sys-
temu opieki zdrowotnej 
dochodz! b('dy legisla-
cyjne, które wywo(uj! 
wiele negatywnych skut-
ków i&wzbudzaj! niepo-
trzebne emocje. To jest 
polityka, ale czy polityk! 
powinny rz!dzi# emocje?

Niezadowoleni pa-
cjenci za kolejki i z(! 
organizacj' lecznic-
twa obwiniaj! lekarzy, 
gdy% to oni s! najbli-
%ej – na wyci!gni'cie 
r'ki. Nasila si' agre-
sja w&stosunku do bia-
(ego personelu, ale nie tylko. Po-
ziom agresji ro"nie zastraszaj!co 
szybko i,&co gorsze, zaczyna si' 
ju% w"ród najm(odszych. Wszyst-
kimi i&wsz'dzie rz!dz! emocje.  
Lekarze oskar%aj! samorz!d o&s(a-
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KRZYSZTOF MAKUCH

Kolejna bariera mikrochirurgii 
transplantacyjnej zosta!a pokonana.* *

Jaka b"dzie reakcja rodziny dawcy? 
Jak pozyskiwa# $rodki na kosztow-
n% (ok. 300 000 dolarów) procedur". 
Nale&y podkre$li#  za prof. Siemio-
now, &e przeszczep twarzy nie jest chi-
rurgi% kosmetyczn%, ale powa&nym 
zabiegiem rekonstrukcyjnym przy-
wracaj%cym choremu mo&liwo$# pod-
stawowych funkcji: oddychania, po!y-
kania oraz powrót do spo!ecze'stwa.  
Sukces zabiegu pozwoli! na zgod" pa-
cjentki na ujawnienie swoich danych 
i(nowego wizerunku i(– co szczegól-
nie wa&ne w(tym przypadku – na wy-
ra&enie zgody i(spotkanie pacjent-
ki po przeszczepie z(rodzin% dawcy.  
I(cho# sam zabieg by! niezwykle 
skomplikowany i(wymaga! kilkuna-
stogodzinnej precyzyjnej pracy ca!e-
go zespo!u (chirurgów, laryngologów, 
anestezjologów), a(pó)niej psycholo-
gów i(rehabilitantów, to nie stanowi! 
w(opinii prof. Siemionow najwa&niej-
szego problemu. Rozwój medycyny 
niesie wiele wyzwa', równie& dla etyki 
lekarskiej, które wcze$niej by!y trud-
ne do przewidzenia. Mieli$my tego 
$wiadomo$#, nowelizuj%c Kodeks 
Etyki Lekarskiej na Nadzwyczajnym  
Zje)dzie w(Toruniu. ⦿

nadzorem. Dotyczy to m.in. zakazu 
kontaktu zespo!u transplantacyjnego 
z(rodzin% dawcy, a(zadanie to wype!-
nia specjalna komisja. Równie& nie-
dozwolone jest pozyskiwanie poten-
cjalnych pacjentów do zabiegu co do 
zasady, a(nie tylko z(racji zwi"kszone-
go ryzyka powik!a'.
Dylematy nie tylko etyczne
W(przypadku przeszczepu twarzy d!u-
go trwa!y rozmowy z(rodzin% dawcy, 
na co niew%tpliwy wp!yw mia! rodzaj 
przekazanego organu. W(powszech-
nie znanej i(akceptowanej transplan-
tacji przeszczepiany organ nie po-
zwala na identyfikacj" dawcy, ale 
w(przypadku twarzy powstaje wiele 
w%tpliwo$ci. Co zrobi#, je$li pacjent 
nie zaakceptuje swojej nowej twarzy? 

K
iedy 2 lata temu $wiat 
ob i eg !a  i n for m a c j a 
o(pierwszym w(USA uda-
nym przeszczepie twa-

rzy, wykonanym przez zespó! prof.  
M. Siemionow, w(opinii wielu leka-
rzy pokonana zosta!a kolejna barie-
ra mikrochirurgii transplantacyj-
nej. Przez pryzmat sukcesu chirurgii 
i(immunologii nale&y jednak pod-
kre$li# niezwykle wa&ny kontekst 
etyczny tego wydarzenia. 29 marca 
br. wyk!ad na ten temat wyg!osi!a 
prof. Maria Siemionow, która przy-
jecha!a do Warszawy na zaproszenie  
Polskiej Akademii Nauk.
20-letnia droga do sukcesu

Przygotowania do przeszczepu twa-
rzy zaj"!y 20 lat i(by!y przedmiotem 
licznych publikacji w(najwa&niejszych 
czasopismach medycznych. W(mo-
zolnie kompletowanym kilkunasto-
osobowym zespole prof. Siemionow 
(absolwentki Akademii  Medycznej 
w(Poznaniu) na stale zasiadali bioety-
cy, przygotowuj%c projekt, który uzy-
ska! akceptacje odpowiednich komisji 
bioetycznych. Wynika to z(twardych 
norm etycznych zapisanych w(prawo-
dawstwie USA. I(cho# w$ród Amery-
kanów popularna jest, umieszczana 
w(prawie jazdy, zgoda na przekazanie 
po $mierci w!asnych organów do trans-
plantacji, to w(przypadku medycznych 
innowacji ca!y proces od projektu do 
jego uko'czenia jest pod specjalnym 

Chirurgia  
rekonstrukcyjna  
twarzy

Przeszczep twarzy nie jest 
chirurgi! kosmetyczn!, 
ale powa"nym zabiegiem 
rekonstrukcyjnym, 
przywracaj!cym choremu 
mo"liwo#$ podstawowych 
funkcji.

Prof. Maria Siemionow z Cleveland 
Clinic otrzyma!a medal za wybitne 
osi"gni#cia naukowe w s!u$bie spo!e-
cze%stwa. Wr#czy! go Micha! Kleiber, 
prezes Polskiej Akademii Nauk.
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Lucyna Krysiak

Wszyscy wiedz!, "e #rmy sponsoruj! lekarzy, 
licz!c na przychylno$% do ich wyrobów.  

Czy patrzenie im na r&ce uzdrowi te relacje?

* *

pert odpowiedzialny za polityk& com-
pliance b&dzie rozstrzyga', czy oferta 
#rmy jest etyczna i(czy lekarz b&dzie 
móg' z(niej skorzysta%. „Hipokrates nie 
przewidzia' sytuacji, z(którymi wspó'-
cze$nie przychodzi si& nam mierzy%” 
– zastrzeg' Konstanty Radziwi'', wi-
ceprezes NRL.

Problem powi!za) lekarzy z(prze-
mys'em medycznym pojawi' si& wraz 
z(dynamicznym post&pem medycy-
ny. Powi!zania te s! nieuniknione, bo 
wprowadzanie nowych technologii me-
dycznych i leków wymaga od lekarza 
poszerzania wiedzy. Okre$lenie bar-
dziej szczegó'owych zasad, na jakich 
maj! si& one odbywa%, sta'o si& wi&c 
konieczne.
Na styku producent-lekarz

Nie tylko Hipokrates, którego przy-
si&g& sk'adaj! lekarze i(lekarze denty$ci, 
ale ustanowiony przez samorz!d Ko-
deks Etyki Lekarskiej nie przewidzia' 
obecnych problemów w(relacjach na 
styku producent-lekarz. Dlatego w(2004 
r. dopisano do kodeksu dodatkowy roz-
dzia', który okre$la jak lekarze maj! si& 
zachowywa% w(kontaktach z(przedsta-
wicielami #rm produkuj!cych wyroby 
medyczne. W(kontek$cie tych zapisów 
lekarz nie powinien przyjmowa% "ad-
nych korzy$ci, je$li to ogranicza obiek-
tywizm jego opinii na temat produktu 

'o w(kontek$cie codziennej praktyki.  
POLMED wspólnie z(NIL przepro-
wadzi 60 warsztatów szkoleniowych 
dla przedstawicieli obu $rodowisk. Ma 
w(nich uczestniczy% 1 200 osób z(ca'e-
go kraju. Wiedza i(nabyte tam kwa-
li#kacje pos'u"! do stworzenia sieci 
ekspertów odpowiedzialnych za poli-
tyk& compliance w(szpitalach i(innych 
placówkach ochrony zdrowia. „Ety-
ka w(tak czu'ym sektorze, jakim jest 
ochrona zdrowia nabiera coraz wi&k-
szego znaczenia i(przestrzeganie naj-
wy"szych standardów w(tej dziedzi-
nie sta'o si& priorytetem” – zaznaczy'a 
Anna Janczewska-Radwan, prezes 
Zarz!du OIGWM POLMED. Doda-
'a, "e promowanie zasad etyki prze-
k'ada si& na lepsz! edukacj& lekarzy, 
nowocze$niejsze wyposa"enie szpi-
tali i(wi&ksz! dost&pno$% do innowa-
cyjnych technologii, a(w(rezultacie na 
skuteczniejsze leczenie i(bardziej ra-
cjonalne wydawanie pieni&dzy na ten 
cel. Projekt MedKompas ma stworzy% 
czyste i(partnerskie relacje pomi&dzy 
lekarzami a(#rmami oferuj!cymi wy-
roby medyczne. Dot!d bywa'o z(tym 
ró"nie. Firmy cz&sto sponsorowa'y 
konferencje, sympozja, a(przy oka-
zji fundowa'y lekarzom wycieczki, 
bankiety i(inne atrakcje. Obecnie eks-

O
gólnopolska Izba Go-
spodarcza Wyrobów 
Medycznych POLMED 
i(Naczelna Izba Lekar-
ska b&d! realizowa% 

wspólny projekt MedKompas Poland, 
którego celem jest promowanie etycz-
nej wspó'pracy pomi&dzy przedstawi-
cielami rynku wyrobów medycznych 
i(ochrony zdrowia.
Czysto i!przejrzy"cie

Inicjatywa jest bezprecedensowa.  
Po raz pierwszy o(etyce w(ochronie 
zdrowia i(w(#rmach produkuj!cych 
wyroby medyczne b&dzie si& mówi-

Etycznie 
i po partnersku
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i(je$li mo"e podwa"y% zaufanie do za-
wodu lekarza. Lekarzowi, który jest 
zwi!zany #nansowo z(przemys'em me-
dycznym nie wolno odst!pi% od po-
dejmowania w(pe'ni obiektywnych 
decyzji klinicznych i(dzia'ania w(inte-
resie pacjentów oraz osób bior!cych 
udzia' w(badaniu. Powinien te" ujaw-
nia% wszelkie zwi!zki z(#rmami lub 
subwencje z(ich strony, które mog! by% 
przyczyn! kon*iktu interesów, a(tak"e 
upewni% si&, czy jego dzia'ania s! zgod-
ne z(Kodeksem Etyki. „Kodeksy to teo-
ria, a(nam chodzi o(praktyk&, dlatego 
projekt MedKompas Poland zawie-
ra instrukcje dla uczestników systemu 
ochrony zdrowia i(w(miar& realizacji 
b&dzie dostosowywany do aktualnych 
potrzeb obu $rodowisk – powiedzia' 
Witold W'odarczyk, dyrektor general-
ny Izby POLMED.
Dlaczego compliance?

Izba POLMED jest najwi&ksz! or-
ganizacj! dzia'aj!c! na polskim rynku 
wyrobów medycznych. Reprezentuje 
#rmy cz'onkowskie wobec orga-
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nów pa)stwowych, samorz!dowych 
oraz instytucji spo'ecznych. Prowa-
dzi dzia'alno$% szkoleniow!, infor-
macyjn! i(doradcz!. Jest cz'onkiem 
Europejskiego Stowarzyszenia Wy-
robów Medycznych EUCOMED 
z(siedzib! w(Brukseli. O(jej statu-
sie i(sile przebicia $wiadczy fakt,  
"e na realizacj& swojego autor-
skiego projektu MedKompas Po-
land wynegocjowa'a 460 000 USD 
z(globalnego programu Siemens 
Integrity Initiative. O(finansowa-
nie ró"nych projektów aplikowa-
'o 300 organizacji non profit z(66 
pa)stw $wiata. Ostatecznie $rodki 
otrzyma'o oko'o 30 z(20 pa)stw. 
Na potrzeby Projektu MedKom-
pas powo'ano Rad& Programo-
w!, w(sk'ad której wchodz!: in". 
Jan Czeczot, dyr. Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Kliniczne-
go im. prof. Witolda Or'owskiego 
Centrum Medycznego Kszta'ce-
nia Podyplomowego w(Warsza-
wie; dr Boles'aw Rok z(Centrum 
Etyki Biznesu Akademii Leona 
Ko+mi)skiego; Kamil Wyszkow-
ski, szef Biura Projektowego Pro-
gramu Narodów Zjednoczonych 
ds. Rozwoju, koordynator Glo-
bal Compact; dr n. med. Magda-
lena Skopi)ska, wiceprezes Za-
rz!du OIGWM POLMED, prezes 
zarz!du Johnson & Johnson Po-
land Sp. z(o.o. oraz Grzegorz Mo-
skal, zast&pca dyrektora dzia'u 

Compliance Siemens Sp. z(o.o. „Od 
lat próbujemy cywilizowa% $rodo-
wisko biznesu i(przychodzi nam to 
z(trudem, bo biznes jest kojarzony 
wy'!cznie z(ch&ci! zysku” – t'uma-
czy dr Boles'aw Rok – Biznes mo-
"e jednak wype'nia% misj& spo'ecz-
n!, a(zysk by% jej efektem. Polityka 
compliance, na której opar' swoje 
za'o"enia projekt MedKompas Po-
land, stwarza tak! mo"liwo$%.” ⦿

Przysi#ga Hipokratesa 
przesta$a wystarcza%.

Etyka, tak dobrze 
pojmowana w!teorii, 
musi by% skonfrontowana 
z!praktyk&.



Rewe r s

Pytania i nie tylko
Wiadomo, !e miesi"c to zbyt 
krótki czas, aby taka jak ta – 

nowa i#nietypowa  rubryka zacz$%a 
jako& funkcjonowa' i#!y' w%asnym 
!yciem. Trzeba wi$c okaza' nieco 

cierpliwo&ci, zaczeka' na tak zwany 
ci"g dalszy, a#jednocze&nie warto 

ju! od samego pocz"tku t$ nowink$ 
jako& „rozkr$ca'”, oswaja' oraz 

animowa'.

C
zy zapropono-
wana formu!a 
zyska aprobat" 
P.T. Odbiorców 

– oka#e si" – jednak dobrze 
by by!o, gdyby ju# teraz za-
cz"!y si" pojawia$ jakie% no-
we pomys!y i&propozycje do-
tycz'c e poszerzen ia 
tematyki. Dotychczas nade-
sz!y wprawdzie tylko dwie 
(anonimowe) wypowiedzi 
i&w&obu znalaz!y si" wy!'cz-
nie odniesienia do racji lub 
nie-racji zawartych w&przy-
toczonych CYTATACH.  

WYPOWIED! 
DOTYCZ"CA CYTATU: 
 Gdy amfora jest  
pusta, przyjaciele 
rozchodz! si".   
Horacy (Quintus 
Horatius Flaccus,  
65-8 p.n.e.)
Ludzie stopniowo opusz-
czaj! ró"ne zgromadzenia 
– to fakt. I nie tylko wtedy, 
gdy ju" miody zostan! spi-
te, ale bywa "e i wówczas, 
kiedy amfory s! jeszcze 
pe#ne, a stó# bogato zasta-
wiony. Przyczyn mo"e by$ 

Frazes  
– skrzy!owanie ma"ego  

cz"owieka z#wielk$ spraw$.

Ekspert to cz"owiek, który  
przesta" my%le&  

– on wie.

ROMAN WERS

**

*

44  
 N R  5  ( 2 4 5 )  M A J  2 0 1 1 



nie tylko

wiele, jednak najcz%&ciej 
dzieje si% tak, je&li nastrój 
opada, a gospodarze staj! 
si% coraz mniej atrakcyj-
ni. Wiadomo, "e w mia-
r% up#ywu lat przyjació# 
nam ubywa. Niektórzy 
odchodz! z tego &wiata 
do innego (mo"e lepsze-
go, ale któ" to wie?), a inni 
niby s!, lecz jako& powo-
lutku znikaj!, opuszcza-
j! nas z wielu bardzo 
ró"nych przyczyn. War-
to si% nad tym zastano-
wi$ i zada$ sobie kilka 
prostych pyta', cho$by  
takich: Czy przypadkiem 
nie ja sam sta#em si% po-
wodem ich zniech%cenia? 
Mo"e bezwiednie zrobi-
#em im jak!& przykro&$, 
któr! oni tak bole&nie 
odczuli, "e a" si% ca#kiem 
zrazili? A mo"e sami ma-
j! k#opoty ze sob!, ze 
sw! rodzin!, zdrowiem, 
w ogóle z w#asnym byto-
waniem, bo coraz gorzej 
im si% powodzi, bo mar-
nie si% poruszaj!, znacz-
nie s#abiej s#ysz!, widz! 
i kojarz!, a nie chc! tego 
ujawnia$?

Takich pyta' mo"e by$ 
wiele i nie jest #atwo 
na nie odpowiedzie$. 
O przyja(' ludzk! – 
podobnie jak o mi#o&$ 
– trzeba dba$ i stale j! 
piel%gnowa$. Inaczej 
zniknie, po prostu odej-
dzie w niebyt. (T.Cz.)

WYPOWIED!  
DOTYCZ"CA CYTATU: 
 G#upszym od nieuka 
jest g#upiec uczony.     
Moliere (w!a"#. Jean 
Baptiste Poquelin,  
1622-1674)
No tak, g#upota niejedno 
ma oblicze. Nieraz „uczo-
no&$”, czyli nabyta wie-
dza ksi!"kowa nijak si% 
ma do m!dro&ci "ycio-
wej, bez której nie spo-
sób daleko ujecha$. Cz#ek 
prosty, który nawet szkó# 
nie ko'czy#, nieraz po-
trafi wykaza$ znacznie 
wi%ksz! roztropno&$ od 
m!drali, co to wszelkie 
rozumy posiad#, a w isto-
cie objawia sw! absolut-
n! beznadziejno&$. 
Najgorsze przy tym, 
"e zwykle tacy uczeni 

Gdy cz"owiek  
rozumny zacznie mówi& jakie% 

zdanie, nie domy%lamy si' jak je 
sko(czy. Gdy zacznie g"upi  

– wiemy na pewno. 
ANTONI S!ONIMSKI (1895-1976)

R E K L A M A

s! g#%boko przekonani 
o swej wy"szo&ci i bez-
krytycznie j! okazuj!.  
Szlachetna skromno&$ 
jest im obca… Dlaczego?
 Besz

S' tu te#&nast"pne CYTA-
TY wybrane z&archiwum 
i&do%$ dowolnie zesta-
wione. By$ mo#e niektó-
re z&nich tak#e zas!u#' na 
Pa(stwa interpretacj".

Je%li b"d' nap!ywa!y 
jakie% uwagi lub propozy-
cje, które wzbogac' pier-
wotny zamys!, to wszyst-
kie zostan' rozwa#one, 
a&sugestie ch"tnie opu-
blikujemy. Osoby, któ-
re zechc' zachowa$ ano-
nimowo%$, proszone s' 
o&zaznaczenie tego w&swej  
korespondencji. e-mail: 
wers1@o2.pl 

 ⦿
  

Gdzie by"o id, tam 
powinno sta& si' ego.  

SIGMUND FREUD (1856-1939)
Fraszki to wszystko, cokolwiek 
my%lemy, fraszki to wszystko,  

cokolwiek czyniemy.  
JAN KOCHANOWSKI (1530-1584)
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P r z y c h o d z i  l e k a r z  d o  p r a w n i k a

Justyna Zajdel

Zgodnie z!art. 23 k.c. do dóbr osobistych zalicza si" przede wszystkim 
zdrowie, wolno#$, cze#$, swobod" sumienia, nazwisko lub pseudonim, 

wizerunek, tajemnic" korespondencji, nietykalno#$ mieszkania, 
twórczo#$ naukow%, artystyczn%, wynalazcz% i!racjonalizatorsk%.

* *

z!którym kto zniewa&a inn% osob" za 
pomoc% #rodków masowego komu-
nikowania, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolno#ci albo pozba-
wienia wolno#ci do roku.

Godno#$ osobista mo&e zosta$ na-
ruszona równie& w!wyniku znies'a-
wienia.

Zgodnie z!art. 212 k.k. kto poma-
wia inn% osob", grup" osób, instytu-
cj", osob" prawn% lub jednostk" or-
ganizacyjn% nie maj%c% osobowo#ci 
prawnej o!takie post"powanie lub 
w'a#ciwo#ci, które mog% poni&y$ j% 
w!opinii publicznej lub narazi$ na 
utrat" zaufania potrzebnego dla da-
nego stanowiska, zawodu lub rodza-
ju dzia'alno#ci, podlega grzywnie, ka-
rze ograniczenia albo pozbawienia 
wolno#ci do roku. Znies'awienie ma 

P
rzedstawiony zbiór nie 
ma charakteru za-
mkni"tego, co oznacza, 
&e dobra osobiste to nie 
tylko „elementy” wyli-

czone w!art. 23 k.c., ale tak&e prawo 
do &ycia prywatnego, &ycia intymne-
go, integralno#ci (zycznej i!psychicz-
nej, prawo do spokoju. Nale&y pod-
kre#li$, &e dobra osobiste podlegaj% 
ochronie wynikaj%cej z!prawa cywil-
nego i!karnego.
Godno!" osobista

Godno#$ osobista i!dobre imi" 
mog% zosta$ naruszone w!wyniku 
zniewagi lub znies'awienia.

UWAGA! Przez zniewag" nale&y 
rozumie$ zachowanie, które w!po-
wszechnym rozumieniu uwa&ane jest 
za obra)liwe. Zniewaga mo&e mie$ 
form" wypowiedzi, gestu lub inne-
go zachowania, którego tre#$ ubli&a 
drugiej osobie.

W!my#l art. 216 k.k.: kto zniewa&a 
inn% osob" w!jej obecno#ci albo cho$-
by pod jej nieobecno#$, lecz publicz-
nie lub w!zamiarze, aby zniewaga do 
osoby tej dotar'a, podlega grzyw-
nie albo karze ograniczenia wolno-
#ci. Na uwag" zas'uguje § 2, zgodnie 

Prawo lekarza do 
ochrony dóbr   
osobistych

Zarówno w przypadku 
zniewagi, jak równie#  
i znies$awienia !ciganie 
odbywa si% na wniosek 
osoby pokrzywdzonej.

szczególny charakter, je#li dochodzi 
do niego z!wykorzystaniem #rodków 
masowego przekazu (np. Internetu). 
W!takiej sytuacji sprawca przest"p-
stwa podlega karze pozbawienia wol-
no#ci do lat dwóch.

W!odniesieniu do osób wykonu-
j%cych zawód lekarza znies'awie-
nie mo&e polega$, mi"dzy innymi, 
na publicznym wypowiadaniu nie-
pochlebnych opinii lub zamieszcza-
niu negatywnych komentarzy, które 
tra(aj% do szerokiego grona odbior-
ców. Przyk'adem jest zamieszczanie 
w!portalach internetowych wpisów 
odnosz%cych si" do oceny #wiad-
czonych us'ug zdrowotnych. Nale-
&y podkre#li$, &e znies'awienie nie 
musi polega$ na u&ywaniu s'ów ob-
ra)liwych czy te& wulgarnych. Znie-
s'awienie mo&e przyj%$ posta$ niepo-
chlebnych komentarzy, które maj% 
charakter oceny. PRZYK!AD: pa-
cjent dokonuje w!portalu interneto-
wym wpisu nast"puj%cej tre#ci: nie 
polecam tego lekarza – ma ma'% wie-
dz" i!nie potra( zastosowa$ odpo-
wiedniego leczenia.

UWAGA! Zarówno w!przypadku 
zniewagi, jak i!znies'awienia #ciganie 
odbywa si" z!oskar&enia prywatne-
go, czyli na wniosek osoby pokrzyw-
dzonej.
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Ochrona cywilna
W!przypadku stwierdzenia naru-

szenia dobra osobistego lekarza po-
szkodowanemu lekarzowi przys'u-
guj% #rodki ochrony niemaj%tkowej 
oraz maj%tkowej. Do kwestii ochro-
ny dóbr osobistych odnosi si" art. 24 

k.c., zgodnie z!którym ten, czyje do-
bro osobiste zostaje zagro&one cu-
dzym dzia'aniem, mo&e &%da$ za-
niechania tego dzia'ania, chyba &e 
nie jest ono bezprawne. W!razie do-
konanego naruszenia mo&e on tak&e 
&%da$, a&eby osoba, która dopu#ci'a 
si" naruszenia, dope'ni'a czynno#ci 
potrzebnych do usuni"cia jego skut-
ków, w!szczególno#ci 
a&eby z'o&y'a o#wiad-
czenie odpowiedniej 
tre#ci i!w!odpowiedniej 
formie. Na zasadach 
przewidzianych w!ko-
deksie mo&e on równie& 
&%da$ zado#$uczynienia 
pieni"&nego lub zap'aty 
odpowiedniej sumy pie-
ni"&nej na wskazany cel 
spo'eczny. Z!cytowanego 
artyku'u wynika, &e le-
karz, którego dobro oso-
biste zosta'o bezprawnie 
naruszone, mo&e domaga$ si":

zaniechania naruszania dobra 
(np. zaniechania dzia'a* skutkuj%-
cych naruszaniem dobra osobistego),

usuni"cia skutków naruszenia 
dobra (np. opublikowania przepro-
sin w!lokalnej prasie, zamieszczenia 
sprostowania). +rodek ten wybiera-
ny jest najcz"#ciej w!przypadku na-
ruszenia dobrego imienia lub czci. 
W!przypadku, gdy naruszenie do-
bra zosta'o dokonane z!wykorzysta-
niem #rodków masowego przekazu, 
lekarz ma prawo &%da$, aby usuni"-
cie skutków naruszenia mia'o podob-
ny charakter. PRZYK!AD: lekarz, 

 AUTORKA JEST ADIUNKTEM  
W!ZAK"ADZIE PRAWA  
MEDYCZNEGO UM W!"ODZI

który zosta' znies'awiony za po#red-
nictwem ogólnie dost"pnych mediów, 
mo&e wnosi$ o!zamieszczenie odpo-
wiedniego o#wiadczenia, sprosto-
wania lub wyja#nienia w!tym samy 
)ródle – np. prasie ogólnopolskiej, 
programie telewizyjnym. Warto pod-
kre#li$, &e koszty zwi%zane z!usuni"-
ciem skutków naruszenia ponosi ten, 
kto w!bezprawny sposób naruszy' do-
bro osobiste lekarza.

W!przypadku naruszenia dóbr 
osobistych lekarz ma równie& pra-
wo do wykorzystania maj%tkowych 
#rodków ochrony cywilnej. W!my#l 
art. 448 k.c. w!razie naruszenia do-
bra osobistego s%d mo&e przyzna$ 
temu, czyje dobro osobiste zosta'o 
naruszone, odpowiedni% sum" ty-
tu'em zado#$uczynienia pieni"&ne-
go za doznan% krzywd" lub na jego 
&%danie zas%dzi$ odpowiedni% sum" 
pieni"&n% na wskazany przez niego 
cel spo'eczny, niezale&nie od innych 
#rodków potrzebnych do usuni"cia 
skutków naruszenia.

Do kwestii wp'aty odpowiedniej 
sumy na cel spo'eczny nawi%zuje tak-

&e art. 24 k.c. Zas%dze-
nie sumy pieni"&nej na 
wybrany przez leka-
rza cel spo'eczny ma 
charakter prewencyj-
ny. Lekarz nie czerpie 
bezpo#redniej korzy#ci 
z!zas%dzonej kwoty, ale 
obowi%zek jej wp'aty 
przeciwdzia'a kolejnym 
naruszeniom, a!ponad-
to nie nara&a lekarza na 
zarzut d%&enia do osi%-
gni"cia osobistej korzy-
#ci maj%tkowej. Nale&y 

podkre#li$, &e s%d mo&e zadecydo-
wa$ o!ujawnieniu tre#ci wyroku wy-
danego przeciwko okre#lonemu pa-
cjentowi w!siedzibie zak'adu opieki 
zdrowotnej, gdzie zatrudniony jest le-
karz, którego dobro zosta'o naruszo-
ne. PRZYK!AD: tre#$ wyroku mo&e 
zosta$ zamieszczona na tablicy og'o-
sze* lub w!miejscu ogólnie dost"p-
nym dla lekarzy i!pacjentów.

W!ostatnim czasie lekarze coraz 
cz"#ciej korzystaj% z!ochrony praw-
nej, która przys'uguje im w!przypad-
ku naruszenia dóbr osobistych, w!tym 
czci i!dobrego imienia. Przyk'adem jest 
sprawa opisana ni&ej. W!2009 r. na od-

dzia' ratunkowy szpitala w!Lublinie 
zg'osi'a si" pacjentka uskar&aj%ca si" 
na ból uda promieniuj%cy wzd'u& ca-
'ej nogi. Lekarka uzna'a, &e schorzenie 
ma charakter przewlek'y, co powodu-
je, &e pacjentka nie wymaga leczenia 
w!szpitalnym oddziale ratunkowym, 
który zajmuje si" wy'%cznie sytuacjami 
niecierpi%cymi zw'oki. Lekarka „skie-
rowa'a” pacjentk" do pobliskiej pla-
cówki, która udziela'a ca'odobowych 
#wiadcze* zdrowotnych pacjentom 
niewymagaj%cym udzielenia pomo-
cy w!trybie nag'ym. Zdaniem chorej 
post"powanie lekarki by'o nieprawi-
d'owe, w!zwi%zku z!czym chora zde-
cydowa'a si" na wezwanie patrolu po-
licji oraz opisanie zaistnia'ej sytuacji 
w!pi#mie do dyrekcji szpitala, izby le-
karskiej oraz sejmiku samorz%dowego. 
W!skardze chora zarzuci'a lekarce, &e 
nie zbada'a jej, nie przeprowadzi'a wy-
wiadu, nie chcia'a si" przedstawi$ ani 
wyda$ karty informacyjnej. W!pi#mie 
chora u&y'a mi"dzy innymi zwrotów: 
taka nie godna zawodu lekarza by'a 
postawa pani doktor, odmówi'a mi 
w!arogancki sposób. Zdaniem lekar-
ki dzia'anie chorej naruszy'o jej dobra 
osobiste. Pacjentka motywowa'a pod-

j"te czynno#ci konstytucyjnym pra-
wem do krytyki i!prawem do sk'ada-
nia petycji, wniosków i!skarg. Chora 
podkre#la'a jednocze#nie, &e u&yte 
przez ni% wyra&enia nie maj% charak-
teru obra)liwego, ale stanowi% opis 
zaistnia'ego zdarzenia. S%d Rejono-
wy w!Lublinie uzna', &e pacjentka na-
ruszy'a cze#$ i!dobr% s'aw" potrzeb-
ne do wykonywania zawodu lekarza, 
a!skarga zawieraj%ca nieprawdziwe 
fakty i!krzywdz%ce sformu'owania 
przekracza'a ustawowe ramy pra-
wa do wyra&ania opinii i!narusza'a 
dobre imi" lekarki. Pacjentka zosta-
'a zobowi%zana do zap'aty 2 500 z' 
zado#$uczynienia. Wyrok utrzyma' 
w!mocy S%d Okr"gowy w!Lublinie 
(sygn. II Ca 780/10). ⦿

Znies$awienie mo#e 
przyj&" tak#e posta" 
niepochlebnych 
komentarzy.

Poszkodowanemu 
lekarzowi przys$uguj& 
g$ównie !rodki ochrony 
niemaj&tkowej  
i maj&tkowej.



F e l i e t o n

Sezon na polowanie
KRYSTYNA KNYPL

Powiedzenie, !e cel u"wi#ca 
"rodki jest dzi" aktualne bardziej 

ni! kiedykolwiek indziej.

* *

U
lubionym zaj#ciem ludzko-
"ci jest polowanie, najcz#-
"ciej na pieni$dze, ale nie 
jest to jedyny obiekt, za 
którym dniem i%noc$ go-

ni$ zdyszani my"liwi. Znane powiedze-
nie, !e cel u"wi#ca "rodki, 
jest dzi" aktualne bardziej 
ni! kiedykolwiek. Maj$c 
niezaspokojone ambicje 
w%ka!dej sprawie wiele 
osób nie szcz#dzi trudu, 
poluj$c z%zapa&em na s&o-
nia i%mrówk#, na hipopo-
tama i%muszk# Drosophila 
melanogaster, a%nawet na 
dinozaura, czyli co", co 
nie wyst#puje w%przyro-
dzie. Nie zaszkodzi strze-
li', a%nu! si# trafi! Mo-
!e nie ustrzeli si# du!ego 
zwierza, ale zawsze mo!-
na upolowa' tzw. jelenia. Miejsc do po-
lowania jest wiele i,%wbrew pozorom, nie 
lasy s$ tym obszarem, gdzie to podobno 
m#skie zaj#cie jest najcz#"ciej uprawiane.

Polowanie w!Internecie
Jednym wielki &owiskiem jest In-

ternet. Sieciowi my"liwi &owi$ przede 
wszystkim naiwnych i%niezoriento-
wanych, ale niemi&a przygoda spo-
tka' mo!e praktycznie ka!dego. Mi-
mo obycia z%Internetem, posiadania 
zabezpieczonego sprz#tu, do"wiad-
czenia w%przeprowadzaniu transakcji 
pewnego razu nie uda&o mi si# unik-
n$' pu&apki. B#d$c wielbicielk$ (lmów 
Woody’ego Allena i%aktorstwa Diane 
Keaton, chcia&am podczas podró!y do 
Nowego Jorku zatrzyma' si# w%hote-
lu, w%którym kr#cono (lm „Tajemni-
ca morderstwa na Manhattanie”. Wie-
dzia&am, !e samodzielne rezerwowanie 

s&aw$ gwiazd (lmowych, czym zresz-
t$ hotel chwali si# na swojej interneto-
wej stronie, widzia&am siebie st$paj$c$ 
po czerwonym dywanie wiod$cym do 
s&ynnego wn#trza. Maj$c g&ow# zaj#t$ 
bujaniem w%ob&okach, nie do"' dok&ad-
nie przeczyta&am warunki rezerwacji.

Po trzech dniach nadesz&a drog$  
e-mailow$ wiadomo"', !e nie jest mo!-
liwe zrealizowanie mojego zamówienia 
w%s&ynnym hotelu i%proponuje si# miej-
sce w%innym tej samej sieci. Nie odpo-
wiada&o mi to, wi#c poprosi&am o%anu-
lowanie rezerwacji i%tu okaza&o si#, !e 
b#dzie mnie to kosztowa' 30 USD, tyle 
bowiem wynosi op&ata manipulacyjna.

Z&o!y&am rezygnacj# z%rezerwacji, 
domagaj$c si# zwrotu ca&ej kwoty, sko-
ro nie z%mojej winy zamówienie nie mo!e 
by' zrealizowane. W%odpowiedzi przy-
toczono mi regulamin i%poczyniono re-
)eksj#, !e takie dokumenty trzeba czy-
ta' uwa!nie. Za!$da&am potwierdzenia 
stanowiska przez dyrekcj#. Nieocze-
kiwanie prze&o!ona recepcjonistki po-
wiadomi&a mnie, !e otrzymam zwrot 
ca&ej kwoty, ale w%ci$gu dwóch mie-
si#cy. Po wymianie w%sumie kilkuna-
stu maili kwota wróci&a na moj$ kart#, 
ale pomniejszona o%5,15 PLN. Zapyta-
&am w%moim banku, kto zarobi& na owej 
drobnej ró!nicy. Okaza&o si#, !e zarobi& 
wystawca mojej karty kredytowej, bo 
w%tzw. mi#dzyczasie spad& kurs dolara 
w%stosunku do z&otówki.

Lekcja nie by&a bardzo kosztowna, 
ale dobrze obrazuje polowanie na cu-
dze pieni$dze.

Polowanie w!NFZ-cie
Z%nie mniejsz$ determinacj$ ni! ów 

nowojorski hotel polowanie na nasze 
pieni$dze urz$dza od pewnego czasu 

Regu"a orzecze# NFZ 
funkcjonuje na zasadzie 
wst$gi Möbiusa.
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 Autorka jest doktorem  
nauk medycznych, internist! 
– hipertensjologiem

hotelu wymaga zachowania czujno-
"ci rewolucyjnej oraz obycia podró!ni-
czego. Zdawa&o mi si#, !e obie cechy 
mam w%ca&kiem dobrym stopniu roz-
wini#te, a%jednak… nie przewidzia&am 
nietypowych okoliczno"ci. 

Wiadomo, !e w%No-
wym Jorku ceny hoteli s$ 
astronomiczne i%trudno 
znale*' pokój w%dobrej 
lokalizacji, z%&azienk$, po 
którym nie chodz$ plu-
skwy, b#d$ce prawdzi-
w$ plag$ wielu nawet re-
nomowanych placówek. 
Pomy"la&am, !e bezpo-
"rednia rezerwacja na in-
ternetowej stronie hotelu, 
z%pomini#ciem wszelkich 
po"redników, b#dzie naj-
lepsza i%najta+sza.

Pocz$tkowo nie by&o 
wolnych pokoi w%terminie, który mnie 
interesowa&, mimo !e próbowa&am zare-
zerwowa' pokój na sze"' tygodni przed 
wyjazdem. Nie zniech#cona klika&am 
codziennie na strony hotelu, a! za któ-
rym" razem pojawi&a si# informacja, !e 
jest wolny pokój. Trzeba by&a wy&o!y' 
prawie dwie"cie dolarów za dwie noce. 
Jak na Manhattan to tanio! Rzuci&am 
si# do rezerwowania, zgodnie z%!$da-
niem poda&am numer karty kredytowej, 
na której od razu zablokowano potrzeb-
n$ kwot#. Podekscytowana perspekty-
w$ przebywania w%miejscu owianym 
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na polowanie

NFZ. Czytamy w%prasie codziennej, 
na "rodowiskowych portalach dla leka-
rzy, a%tak!e s&yszymy od kolegów, !e le-
karze obarczani s$ kosztami refundacji 
przepisanych leków. Ka!da kwota i%pre-
tekst s$ dobre. Nie ma peselu pacjenta 
na sze"'dziesi$tej stronie historii cho-
roby – kara kilkadziesi$t z&otych; brak 
ksero wyniku badania histologicznego 
w%kolejnym egzemplarzu historii cho-
roby – kara jeszcze wi#ksza. Polowanie 
z%nagonk$ trwa i%trwa' b#dzie. Regu-
&a orzecze+ NFZ funkcjonuje na zasa-
dzie wst#gi Möbiusa, która jak wiado-
mo ma tylko jedn$ stron#. Ten ciekawy 
fenomen zosta& wykorzystany w%kon-
strukcji logo wielu instytucji czy orga-

nizacji i%my"l#, !e najwy!sza pora, aby 
NFZ zmieni& swój zbyt prosty i%dos&ow-
ny znak gra(czny na jaki" bardziej wy-
ra(nowany, z%wykorzystaniem rysunku 
tej niezwyk&ej wst#gi. B#dzie od pierw-
szej chwili wiadomo, !e to instytucja 
jednostronna, która zawsze ma racj#.

Umowy na refundacj# recept s$ tak 
napisane, !e daj$ tysi$c powodów, dla 
których mo!na za!$da' od lekarza 
zwrotu kosztów. Szcz#"liwie jest jeden 
wyj$tek – gdy kto" sfa&szuje nasz$ re-
cept#, jeste"my wolni od (nansowych 
konsekwencji. Warto od"wie!y' sobie 
tre"' podpisanej przed laty umowy na 
refundacj# recept. Ju! wtedy zgodzili-
"my si# by' sponsorami tych osób, któ-

wykorzystuje ka!d$ minut# na niesie-
nie pomocy potrzebuj$cym. W%baga!-
niku ministerialnej limuzyny znajduje 
si# wszystko, co jest konieczne do re-
alizowania si# przez dr Ew# Kopacz ja-
ko zespó& ratunkowy, któremu nieobcy 
jest szeroki wachlarz us&ug dla Polskie-
go Pacjenta – od otulenia kocem przez 
zmierzenie ci"nienia, a! do zrobienia za-
strzyku przeciwbólowego (http://www.
gadu-gadu.pl/uratowala-mnie-mini-
ster-kopacz).

Kolejne scenariusze kreatorów  
wizerunku publicznego Ministerstwa  
Zdrowia, przy braku realnych osi$gni#' 
w%modernizacji i%racjonalizacji systemu 
ochrony zdrowia, nasuwaj$ podejrze-
nie, !e rozgraniczenie "wiata wirtual-
nego od realnego mo!e by' problemem. 
Oby tylko drogi, na których realizo-
wane s$ te scenariusze, nie okaza&y si#  
bezdro!ami. ⦿

Zamieszczone w poprzednich nume-
rach przyk!ady do rozszyfrowania 
z zakresu okulistyki cieszy!y si" du-
#ym zainteresowaniem i wysokim 
wska$nikiem prawid!owych rozwi%-
za&. Taki wynik podwa"a moj! hipotez#,  
"e okuli$ci pisz! szczególnie niewyra%-
nie! No, ale do trzech razy sztuka i&jeszcze 
raz powróc# do tematyki okulistycznej. Je-
$li i&tym razem zamieszczony przyk'ad nie 
nastr#czy wi#kszych trudno$ci, przyznamy 
okulistom zaszczytny tytu' Mistrzów Kali-
gra(i Lekarskiej! Laureatkami zostaj! pa-
nie dr Maria Zawadzka-By$ko i&dr Anna 
By$ko, które zjednoczy'y rodzinne si'y dla 
rozwi!zania zagadki. Bardzo prosz# o&na-
des'anie adresu do korespondencji, na który 
zostan! przes'ane nagrody ksi!"kowe  
dla obu Pa).Czekam na rozwi!zania ostat-
niej z&serii zagadki okulistycznej pod adre-
sem: krystyna.knypl@compi.net.pl

Gdy kto% sfa"szuje nasz& 
recept$, jeste%my wolni od 
'nansowych konsekwencji.
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re odwiedzaj$ nasz gabinet z%zamiarem 
wy&udzenia nienale!nej recepty ulgo-
wej, a%my w%nawale pracy nie wyka!emy 
si# nale!yt$ czujno"ci$ rewolucyjn$ od-
no"nie statusu ubezpieczeniowego tzw. 
"wiadczeniobiorcy. Wszystko wskazuje 
na to, !e znane powiedzenie „zaufanie 
dobre, ale kontrola lepsza” powinno by' 
nie mniej wa!n$ dewiz$ w%naszej pracy 

ni! inne podnios&e maksymy wyra!a-
ne zwykle w%j#zyku &aci+skim.

 Polowanie  
we wszech%wiecie

Wi#kszego obszaru wymaga polo-
wanie na popularno"' w"ród wyborców. 
Mo!na by rzec, i! takie polowanie ma 
nieograniczony zasi#g i%z%natury rzeczy 
mo!e ogarnia' nawet ca&y wszech"wiat. 
Minister Zdrowia, id$c z%pomoc$ swo-
jej formacji politycznej, zafrasowanej 
spadaj$cymi s&upkami poparcia w"ród 
wyborców, wcieli&a si# w%okolicach  
Dnia Kobiet w%kolejn$ wersj# Kobiety 
Pracuj$cej. Jak pami#tamy, poprzed-
nie wcielenie medialne ukazywa&o  
dr Ew# Kopacz jako eksperta od lepie-
nia pierogów, tym razem konieczna wi#c 
by&a zmiana akcentów PR-owych z%do-
mowych na zawodowe.

Wieczorow$ por$ ruszy&a wi#c pa-
ni doktor na gospodarsk$ wizyt#, aby 
osobi"cie zbada', jak sprawuje si# 
"wie!o zreformowany system nocnej 
pomocy medycznej. Agencja PR czu-
waj$ca nad Pani$ Minister chyba zbyt 
radykalnie zmieni&a jej zewn#trzny wi-
zerunek, bo wizytatorka nie zosta&a 
rozpoznana przez personel placówki. 
Co gorsza, potraktowano Pani$ Mi-
nister nie do"' uprzejmie.

Nie tak dawno jeden z%wicemi-
nistrów po wielokro' przekonywa&  
na falach eteru, !e recepcja zawsze 
skutecznie sprawdzi, czy pacjent ma 
uprawnienia do ubezpiecze-
nia i%!adnych k&opotów le-
karz wystawiaj$cy recept# 
mie' nie b#dzie. Osobi"cie 
nie ufa&abym ustaleniom per-
sonelu recepcyjnego, który  
nawet nie jest w%stanie rozpo-
zna' w&asnej pani minister, 
a%o%umiej#tno"ci rozpozna-
nia uprawnie+ do ubezpiecze-
nia to ju! nawet nie ma co ma-
rzy', !e zrobi to dobrze!

Pani Minister, nawet gdy 
nie odbywa wizyt kontrolnych, 
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UCHWA!A Nr 4/11/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z"dnia 1 kwietnia 2011 r. 
w!sprawie przyj"cia projektu ustawy o!zmianie ustawy 

o!#wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  
ze #rodków publicznych

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.  Uchwala si" projekt ustawy o!zmianie ustawy o!#wiadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze #rodków publicznych.
2.  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 WICEPREZES 
Mariusz Janikowski Romuald Krajewski

Za$%cznik do uchwa$y Nr 4/11/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z!dnia 1 kwietnia 2011 r. 

Ustawa  
o"zmianie ustawy o"#wiadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze #rodków 
publicznych

Art.  1.
W!ustawie z!dnia 27 sierpnia 2004 r. o!#wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze #rodków publicznych (Dz. U. z!2008 r. Nr 164, poz. 1027, z!pó(n. zm.1) w!art. 34  
po ust. 2 dodaje si" ust. 2a w!brzmieniu:

„2a. Umowa, o!której mowa w!ust. 2, mo$e by) tak$e zawarta z!lekarzem, posiadaj'cym 
prawo wykonywania zawodu, który zaprzesta% wykonywania zawodu, w!zakresie wysta-
wiania recept dla tego lekarza, jego ma%$onka, wst"pnych i!zst"pnych w!linii prostej  
oraz rodze&stwa.”.

Art.  2.
Ustawa wchodzi w!$ycie z!dniem.......

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367,  
Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, 
poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 
918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 
301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, 
poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1725.

STANOWISKO Nr 6/11/P-VI
 NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z"dnia 1 kwietnia 2011 r. 
w!sprawie projektów zmian w!organizacji podstawowej opieki 

zdrowotnej

Naczelna Rada Lekarska, po zapoznaniu si" pismem Dyrektora Departamentu  
Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia nades%anym w!dniu 3 lutego 2011 r.,  
znak: MZ-OZG-50-23421-2/EK/11, stwierdza, co nast"puje:

1.  W!odniesieniu do warunków realizacji #wiadcze& podstawowej opieki zdrowotnej 
okre#lonych w!rozporz'dzeniu Ministra Zdrowia z!dnia 29 sierpnia 2009 r. (z!pó(n. zm.) 
w!sprawie #wiadcze& z!zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:

a)  w!za%. 1 Cz. I!pkt 1.6 - na ko&cu nale$y doda) wyrazy: „gdy w!wyniku udzielonej przez 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej porady lekarskiej zachodzi konieczno#) ich 
wykonania”;

b)  w!za%. 1 Cz. I!pkt 2.1-3 i!Cz. V 2.1 – wyrazy „zgodnie z!harmonogramem pracy #wiad-

czeniodawcy” nale$y zast'pi) wyrazami „w!godzinach okre#lonych harmonogramem 
pracy lekarza”;

c)  w!za%. 1 Cz. II kol. „Wymagane procedury medyczne” – pkt 2 i!5 nale$y doda) wyrazy 
„zgodnie ze wskazaniami medycznymi”;

d)  w!za%. 1 Cz. II kol. „Wymagane procedury medyczne” – nale$y usun') pkt 4;
e)  w!za%. 1 Cz. IV – Zakres bada& powinien by) rozszerzony i!uzupe%niony o!wyrazy 

„zgodnie ze wskazaniami medycznymi”;
f)  w!za%. 1 Cz. V – nale$y usun') pkt 1.2 i!2.2;
g)  w!za%. 1 Cz. V pkt 3.2 – uzupe%ni) wyrazami „dopuszcza si" mo$liwo#) funkcjonalnego 

po%'czenia z!gabinetem piel"gniarki lub po%o$nej POZ przy zachowaniu rozdzielno#ci 
czasowej”;

h)  w!za%. 2 Cz. I!po pkt 1.5 nale$y dopisa) wyrazy „#wiadczenia pozostaj'ce w!kompe-
tencjach piel"gniarskich wykonywane na zlecenie lekarza POZ”.

2. W!odniesieniu do mo$liwo#ci monitorowania #wiadcze& i!okre#lenia wska(ników jako#ci 
ich realizacji: Naczelna Rada Lekarska wyra$a pozytywn' opini" o!idei monitorowania jako#ci 
#wiadcze& za pomoc' okre#lonych wska(ników. Naczelna Rada Lekarska uwa$a, $e wska(niki 
te mog' dotyczy) zarówno (1) struktury (zasobów) podstawowej opieki zdrowotnej, jaki i!(2) 
procesów (dzia%a& podejmowanych przez lekarzy) a!tak$e (3) wyników (skutków) opieki.  
Opracowanie i!wprowadzenie wska(ników strukturalnych wydaje si" naj%atwiejsze. Przyk%a-
dem mog' by): (1) kwalifikacje personelu lekarskiego i!piel"gniarskiego zapewniaj'cego opie-
k" (rodzaje, stopnie specjalizacji, udzia% w!ci'g%ej edukacji), (2) wyposa$enie praktyk/poradni 
w!stosowny sprz"t do opieki na pacjentami z!okre#lonym problemem/chorob' (np. cukrzyca).  
W!zakresie wska(ników dotycz'cych procesu opieki najbardziej korzystne b"dzie zapewne 
rozpocz"cie od odniesienia si" do prewencji i!leczenia chorób uk%adu sercowo-naczyniowego, 
w!tym czynników ryzyka takich jak, nikotynizm, nadci#nienie t"tnicze, dyslipidemia, a!tak$e 
cukrzyca. Naczelna Rada Lekarska proponuje rozwa$enie nast"puj'cych wska(ników: (1) 
odnotowywanie w!dokumentacji czynników ryzyka; (2) prowadzenie oceny ca%kowitego ryzyka 
sercowo-naczyniowego; (3) realizacja poradnictwa dotycz'cego stylu $ycia; (4) stosowanie 
w%a#ciwych metod diagnostycznych (specyficznych dla okre#lonego zaburzenia); (5) stosowanie 
w%a#ciwej farmakoterapii, (6) odpowiednie kierowanie do konsultacji specjalistycznej.  
Okre#lenie odpowiednich dla publicznego systemu opieki zdrowotnej wska(ników dotycz'cych 
wyników opieki b"dzie zadaniem najbardziej skomplikowanym. W!tym miejscu Naczelna Rada 
Lekarska formu%uje jedynie dwie mo$liwe propozycje: (1) uzyskiwanie docelowych warto#ci 
skurczowego i!rozkurczowego ci#nienia u!pacjentów z!nadci#nieniem t"tniczym; (2) uzyski-
wanie docelowej warto#ci HbA1C u!pacjentów z!cukrzyc'. Naczelna Rada Lekarska uwa$a, $e 
stosowanie wska(ników chorobowo#ci lub umieralno#ci na poziomie POZ nie b"dzie mo$liwe 
do wykonania. Realizacja tych narz"dzi monitorowania jako#ci opieki zdrowotnej nad pacjen-
tami wymaga realizacji w!praktyce ci'g%o#ci opieki zdrowotnej sprawowanej przez lekarza 
rodzinnego poprzez rol" koordynuj'c'. Sytuacja, w!której lekarz rodzinny b"dzie pozbawiony 
dost"pu do pe%nej informacji o!stanie zdrowia pacjenta (przep%yw informacji od innych lekarzy 
sprawuj'cych opiek" nad pacjentem, przep%yw informacji od piel"gniarek POZ sprawuj'cych 
opiek" piel"gniarsk' nad pacjentem) mo$e prowadzi) jedynie do zafa%szowania uzyskiwanych 
informacji.  
Opracowanie zestawu mierzalnych, jednoznacznych i!specyficznych dla POZ wska(ników 
jako#ci b"dzie zapewne procesem d%ugotrwa%ym i!wymagaj'cym wiedzy eksperckiej oraz 
do#wiadczenia w!zakresie poprawy jako#ci. Obok wska(ników konieczne zapewne b"dzie 
okre#lenie standardów, a!wi"c ilo#ciowej specyfikacji mierzalnego wska(nika mo$liwego do 
osi'gni"cia w!praktyce. Niemniej bezpo#rednie przeniesienie rozwi'za& z!systemów innych 
pa&stw, w!których POZ znajduje si" na wy$szym stopniu rozwoju, a!zw%aszcza posiadaj'cych 
korzystniejsze rozwi'zania ekonomiczne i!organizacyjne mo$e na tym etapie przynie#) wi"cej 
szkód ni$ korzy#ci. Znany jest fakt, $e koncentrowanie si" na poprawie monitorowanych 
wska(ników opieki obni$a jako#) w!pozosta%ych obszarach.
3. W!odniesieniu do obowi'zku stosowania si" do wytycznych, zalece&, rekomendacji 
i!uzgodnie& dotycz'cych post"powania medycznego opracowanych przez towarzystwa 
naukowe i!grupy robocze:  
Ustawa z!dnia 5 grudnia 1996 r. o!zawodach lekarza i!lekarza dentysty definiuje zawód lekarza 
oraz okre#la zasady jego wykonywania, a!jej artyku% 4 wyra(nie i!jednoznacznie okre#la warunki 
wykonywania zawodu. U$yte przez ustawodawc" sformu%owanie „aktualna wiedza medyczna” 
jest poj"ciem znacznie szerszym ni$ pojecie wytycznych post"powania medycznego. Obok wy-
mienionej aktualnej wiedzy medycznej ustawodawca w!równym stopniu uzale$nia wykonywanie 
zawodu lekarza od innych warunków takich jak: dost"pno#) metod i!#rodków zapobiegania, 
rozpoznawania i!leczenia chorób, zgodno#) z!zasadami etyki zawodowej.  
Wytyczne, poprzez podsumowanie istniej'cej wiedzy i!do#wiadczenia, stanowi' wsparcie w!po-
dejmowaniu decyzji klinicznych w!codziennej praktyce i!narz"dzie w!procesie kszta%cenia leka-
rzy. Wspó%czesna sztuka lekarska wymaga, aby po ustaleniu rozpoznania rozwa$y)!dost"pne 
opcje post"powania uwzgl"dniaj'c wiele czynników indywidualnych dotycz'cych m.in. pacjenta, 
#rodowiska, organizacji systemu opieki zdrowotnej. Wspomniana powy$ej wielowymiarowa 
analiza wszystkich uwarunkowa& stanowi podstaw" zindywidualizowanego, optymalnego 
post"powania lekarskiego. Nie istniej' przes%anki dla wprowadzenia bezwzgl"dnego obowi'zku 

Posiedzenie NRL – 1 kwietnia 2011 roku
Redaktor naczelny: Mariusz Janikowski
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stosowania wytycznych, a!zw%aszcza konieczno#ci uzasadniania i!dokumentowania odst"pstw 
od rekomendacji w!nich zawartych.  
Naczelna Rada Lekarska uwa$a za bardzo istotne uznanie, $e wytyczne opracowywane przez 
#rodowisko medyczne powinny stanowi) element wewn"trznego systemu poprawy jako#ci. Nie 
mo$e on polega) na dzia%aniach biurokratycznych (np. dokumentowanie odst"pstw), a!zw%aszcza 
represyjnych (np. karanie w!przypadku braku udokumentowania odst"pstw).  
Nale$y doda), $e rekomendacje zawarte w!wytycznych najcz"#ciej odnosz' si" do optymalnego 
poziomu opieki, #wiadczonej tak$e poza systemem publicznym. W!wi"kszo#ci nie uwzgl"dniaj' 
ogranicze& wynikaj'cych z!niedostatecznego finansowania POZ w!Polsce lub niew%a#ciwych rozwi'-
za& organizacyjnych wprowadzonych przez NFZ.  
Proponowane rozwi'zania posiadaj' negatywne cechy systemu zewn"trznej kontroli jako#ci 
#wiadcze&, s' sformalizowane i!restrykcyjne. Niekiedy mog' one zapobiega) obni$eniu jako#ci 
opieki do nieakceptowanego poziomu, ale na pewno nie s%u$' rzeczywistej, ci'g%ej i!kompleksowej 
poprawie jako#ci w!POZ.  
Zamiast biurokratycznego dokumentowania odst"pstw od wytycznych Naczelna Rada Lekarska 
proponuje wprowadzenie oceny zwrotnej indywidualnej lub grupowej. Powinna ona polega) na 
przekazywaniu lekarzom informacji o!jako#ci ich opieki w!stosunku do innych #wiadczeniodawców 
w!tym samym obszarze dzia%ania. Wsparcie tej oceny, na przyk%ad stosownymi materia%ami eduka-
cyjnymi lub szkoleniami, stanowi%oby po$'dane rozwi'zanie.

SEKRETARZ WICEPREZES 
Mariusz Janikowski Romuald Krajewski

STANOWISKO Nr 7/11/P-VI
 NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z"dnia 1 kwietnia 2011 r.
w!sprawie poselskiego projektu ustawy o!zmianie ustawy 
o!ochronie zdrowia przed nast"pstwami u&ywania tytoniu 

i!wyrobów tytoniowych

Naczelna Rada Lekarska, po zapoznaniu si" z!poselskim projektem ustawy o!zmianie 
ustawy o!ochronie zdrowia przed nast"pstwami u$ywania tytoniu i!wyrobów tytonio-
wych, nades%anym przy pi#mie Szefa Kancelarii Sejmu z!dnia 4 marca 2011 r., znak: 
GMS-WP-173-47/11, opiniuje ww. projekt pozytywnie.

SEKRETARZ WICEPREZES 
Mariusz Janikowski Romuald Krajewski

STANOWISKO Nr 8/11/VI
 NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ 

z"dnia 1 kwietnia 2011 r. 
w!sprawie projektu ustawy o!dodatkowym ubezpieczeniu 

zdrowotnym

Naczelna Rada Lekarska, po zapoznaniu si" z!projektem ustawy o!dodatkowym ubezpieczeniu 
zdrowotnym, nades%anym przy pi#mie Ministra Zdrowia z!dnia 7 marca 2011 r.,  
znak: MZ-UZ-RP-0212023139-1(2)/JC/11, zajmuje w!sprawie nast"puj'ce stanowisko:

I. Uwagi ogólne: Samorz'd lekarski od dawna postulowa% upowszechnienie dodatkowych ubezpiecze& 
zdrowotnych, jednak omawiany projekt nie spe%niaj' oczekiwa& Naczelnej Rady Lekarskiej. Opisywane 
prywatne ubezpieczenia zdrowotne istniej' ju$ obecnie i!nie wymagaj' $adnych dodatkowych regulacji. 
Natomiast proponowane rozwi'zanie jest ubezpieczeniem od ryzyka zwi'zanego z!niewydolno#ci' 
obecnego systemu i!rodzi powa$ne obawy o!mo$liwo#) naruszenia konstytucyjnej zasady równo#ci do-
st"pu do #wiadcze& zdrowotnych finansowanych ze #rodków publicznych. Projekt przyznaje nadmierne 
– i!trudne do zaakceptowania – uprawnienia Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Rozwi'zania zawarte 
w!projekcie przerzucaj' koszty i!odpowiedzialno#) za udzielanie #wiadcze& zdrowotnych osobom, które 
zawar%y umow" dodatkowego ubezpieczenia, w!ca%o#ci na prywatnego ubezpieczyciela, pomimo  
i$ osoby te posiadaj' ubezpieczenie zdrowotne w!Narodowym Funduszu Zdrowia i!op%acaj' z!tego  
tytu%u sk%adk". Idea dodatkowych ubezpiecze& ma wtedy sens, gdy nie wszystko w!publicznym syste-
mie jest dost"pne bezp%atnie. Tak wi"c najpierw musi by) zdefiniowany koszyk #wiadcze& (ca%kowicie 
bezp%atnych oraz cz"#ciowo wspó%finansowanych przez pacjenta), a!dopiero potem mo$na mówi) 
o!dodatkowych ubezpieczeniach (na te #wiadczenia lub cz"#) tych #wiadcze&, których nie finansuje 
Narodowy Fundusz Zdrowia). Nieporozumieniem jest dodatkowe ubezpieczanie tego, co i!tak Narodowy 
Fundusz Zdrowia ma sfinansowa). Oznacza) to b"dzie, $e pacjent „dodatkowo ubezpieczony” b"dzie 
mia% wi"ksze prawo do pewnych #wiadcze& (cho)by w!postaci skrócenia kolejki) ni$ pacjent posiadaj'-
cy jedynie powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto takie „pomieszanie” ubezpiecze& prowadzi 
do sytuacji, w!której Narodowy Fundusz Zdrowia mo$e wp%ywa) na realizacj" umowy #wiadczeniodaw-
cy z!dodatkowym ubezpieczycielem, co jest rozwi'zaniem kuriozalnym.
II. Uwagi szczegó%owe:
1)  ad art. 3 ust. 3 – procedura ustalania p%atnika za koszty leczenia powik%a& w!praktyce
z"medycznego punktu widzenia cz"sto b"dzie niemo$liwa lub bardzo skomplikowana;
2)  ad art. 6:
a)  ust. 1 – obowi'zek wprowadzany w!tym przepisie jest niedookre#lony, co zapewne wywo%a
nieko&cz'ce si" spory – pacjenci otrzymuj'cy #wiadczenia finansowane ze #rodków publicz-
nych b"d' uznawa), $e udzielanie #wiadcze& osobom posiadaj'cym dodatkowe ubezpieczenie 
zdrowotne w!tej samej placówce (a!zatem przez ten sam personel, w!tych samych pomiesz-
czeniach i!przy u$yciu tego samego sprz"tu) ogranicza ich dost"p lub pogarsza jako#) otrzy-
mywanych #wiadcze&. Bior'c pod uwag", i$ – zgodnie z!art. 7 projektu – spory ma rozstrzyga) 
Narodowy Fundusz Zdrowia, mo$na si" spodziewa), $e w!#wiadczeniodawcy maj'cy zawarte 
dodatkowe umowy stan' wobec realnego ryzyka utraty kontraktu z!Narodowym Funduszem 
Zdrowia (a!wcze#niej: wysokich kar),
b)  wcze#niejsze przepisy sugerowa%y, $e umow" dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego zawiera

obywatel (lub „sponsor”). Natomiast z!art. 6 wynika, $e #wiadczeniodawcy podpisuj' umowy 
z!ubezpieczycielami. Pozostaje jednak nieuregulowana sprawa pacjenta, który u!tego samego 
#wiadczeniodawcy chce otrzyma) #wiadczenie odp%atnie (za w%asne pieni'dze) i!dopiero potem 
wyst'pi do ubezpieczyciela o!refundacj" poniesionych kosztów,
c)  ust. 2 pkt 2 – przepis wskazuje, $e umowa #wiadczeniodawcy z!ubezpieczycielem b"dzie d
tyczy) listy wykonywanych procedur obowi'zkowo oznaczonych wed%ug zasad stosowanych 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia; co spowoduje, $e w!przypadku, gdy Narodowy Fundusz 
Zdrowia je zmieni, trzeba b"dzie zmienia) tak$e umowy dodatkowego ubezpieczenia,
d)  ust. 5 – nie jest jasne, czy przepis ten wprowadza kolejn' sprawozdawczo#) (podwójn'
dotycz'c' list oczekuj'cych;
3)  ad art. 7 – przepis jest sformu%owany w!sposób niejasny, co nale$y uzna) za niedopuszczalne
z"uwagi na fakt, $e wprowadza on bardzo dotkliwe sankcje dla #wiadczeniobiorcy. Je#li przyj'), 
i$ powy$szy przepis ma uprawnia) Narodowy Fundusz Zdrowia do rozwi'zania umowy pomi"dzy 
#wiadczeniodawc' a!ubezpieczycielem, to takie rozwi'zanie narusza%oby podstawowe zasady 
porz'dku prawnego. Umowa pomi"dzy #wiadczeniodawc' a!ubezpieczycielem b"dzie zawierana 
bowiem w!oparciu o!przepisy Kodeksu cywilnego, a!jej tre#) b"d' kszta%towa) obie strony umowy. 
Nie do zaakceptowania jest rozwi'zanie umo$liwiaj'ce ingerencje w!ten stosunek prawny podmiotu 
zewn"trznego, a!tak$e nak%adanie kar umownych na jedn' ze stron tego stosunku. Na szczególn' 
krytyk" zas%uguje przyznanie Narodowemu Funduszowi Zdrowia uprawnienia do rozwi'zania 
umowy ze #wiadczeniodawc' w!przypadku uzyskania informacji, o!których mowa w!tym przepisie, 
bez uprzedniego przeprowadzenia jakiegokolwiek post"powania wyja#niaj'cego. Poza tym nasuwa 
si" pytanie, czy zakaz opisany w!ust. 2 pkt 2 powstaje z!mocy prawa i, ewentualnie, czy istnieje jaki# 
tryb odwo%ywania si";
4)  ad art. 8 – przepis nale$y uzna) za kuriozalny – w!praktyce zdejmuje odpowiedzialno#)
Narodowego Funduszu Zdrowia za finansowanie #wiadcze& dla pacjenta posiadaj'cego dodat-
kow' polis" (a!przecie$ pacjent ten p%aci obowi'zkow' sk%adk" na ubezpieczenie zdrowotne). 
Oznacza to tak$e, $e ubezpieczenie dodatkowe b"dzie bardzo drogie;
5)  ad art. 9 – przepis ten, podobnie jak art. 8 wobec Narodowego Funduszu Zdrowia, zdejmuje
zobowi'zania z!Ministra Zdrowia lub jednostki samorz'du terytorialnego do finansowania 
#wiadcze& w!ramach programów zdrowotnych obywatelom, którzy kupili dodatkow' polis";
6)  ad art. 11 – rozwi'zanie to nale$y oceni) pozytywnie, jednak$e bior'c pod uwag"
powszechnie znany brak zgody Ministra Finansów na rozszerzanie listy ulg, rosn'cy d%ug 
publiczny i!na%o$on' na Polsk" procedur" nadmiernego deficytu wydaje si" nierealne;
7)  ad art. 13 – propozycja pokrywania sk%adek na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne
z"funduszu #wiadcze& socjalnych jest nie do zaakceptowania; gdyby to rozwi'zanie zosta%o 
przyj"te, powsta%aby nierówno#) wobec prawa w!odniesieniu do samozatrudnionych, wolnych 
zawodów i!rolników;
8) ad art. 15:
a)  pkt 1 – przepis nowo tworzonego art. 136c ustawy o!#wiadczeniach opieki zdrowotnej fin
sowanych ze #rodków publicznych, dotycz'cy wszystkich rodzajów placówek opieki zdrowot-
nej, narusza swobod" zawierania umów cywilno-prawnych oraz wywo%uje w'tpliwo#ci co do 
jego zgodno#ci z!innymi przepisami rangi ustawowej i!Konstytucja RP. Jednocze#nie oznacza on 
ryzyko, $e wprawdzie nie od razu,  
ale stopniowo kontrakty z!Narodowym Funduszem Zdrowia mog' by) redukowane  
do symbolicznych wymiarów,
b)  pkt 2 i!3 – dot. dodawanego art. 188 ust. 2b i!art. 190 ust. 2a ustawy o!#wiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze #rodków publicznych – nie ma $adnych podstaw, aby 
Narodowy Fundusz Zdrowia mia% uzyska) dost"p do danych osobowych osób, które zawar%y 
umow" o!dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, a!wi"c danych osób, którym nie finansuje 
#wiadcze& zdrowotnych udzielonych na podstawie tych umów i!w!dodatku ma mie) du$y 
wp%yw na tworzone w!tym celu rozporz'dzenie;
9)  ad art. 16 pkt 2 – uwaga jak wy$ej;
10)  ad art. 18 – 30-dniowy termin wej#cia w!$ycie ustawy to stanowczo za ma%o – vacatio legis
dla tak nowatorskiego rozwi'zania powinno by) minimum pó%roczne (cho)by po to, aby móc 
ustaw" naprawi), zanim wej#cie w!$ycie);
11) brakuje projektu rozporz'dzenia na podstawie upowa$nienia dodawanego w!art. 15  
pkt 3 (art. 190 ust. 2a ustawy o!#wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze #rodków 
publicznych), nie mo$na wi"c w!pe%ni oceni) proponowanych w!tym zakresie regulacji.

Wobec powy$szych uwag, opiniowany projekt jest nie do zaakceptowania przez #rodowisko 
lekarskie i!nale$y go w!ca%o#ci odrzuci).

SEKRETARZ WICEPREZES 
Mariusz Janikowski Romuald Krajewski

Apel Nr 2/11/VI
Naczelnej Rady Lekarskiej

z"dnia 1 kwietnia 2011 r.
w!sprawie nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne

Naczelna Rada Lekarska wnosi o!podj"cie inicjatywy legislacyjnej w!zakresie niezb"dnych zmian 
w!ustawie z!dnia 6 wrze#nia 2001 r. – Prawo farmaceutyczne i!zrównanie pod wzgl"dem trybu 
zezwalania na produkcj" i!wprowadzenie do obrotu produktów leczniczych homeopatycznych 
z!innymi produktami leczniczymi. Nazwa produkt leczniczy homeopatyczny wskazuje na jego 
leczniczy charakter. W!zwi'zku z!tym, $e producent, importer czy sprzedawca tego leku nie musi 
wykazywa) zgodnie z!ustaw' – Prawo farmaceutyczne jakiegokolwiek skutku leczniczego tego 
produktu, nazwa produkt leczniczy niew'tpliwie wprowadza pacjenta w!b%'d. Je#li produkty 
homeopatyczne maj' charakter leczniczy, powinny przej#) procedur" jak inne produkty tego typu. 
Je#li taka procedura nie jest zasadna b'd( nie jest mo$liwa do przeprowadzenia, produkt leczniczy 
homeopatyczny nie powinien by) obj"ty zapisami Prawa farmaceutycznego.
Maj'c powy$sze na wzgl"dzie Naczelna Rada Lekarska apeluje do Ministra Zdrowia oraz Parla-
mentu RP jak na wst"pie.

SEKRETARZ WICEPREZES 
Mariusz Janikowski Romuald Krajewski
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a!artystyczne doko-
nania amatorów pa-
trzymy niejednokrot-
nie z!przymru"eniem 
oka i!z!pewn# pob$a"-

liwo%ci#. Czytaj#c lakoniczne zapro-
szenie na Galowy Koncert Lekarzy 
ARS MEDICI na scenie Teatru Mu-
zycznego ROMA cz&%' widzów spo-
dziewa$a si& mi$ego, ale amatorskie-
go spotkania, w!którym swoje pasje 
przedstawi# kole"anki i!koledzy. Nic 
bardziej z$udnego. Ponad trzygodzin-
ny spektakl by$ najwy"szej próby 
wydarzeniem kulturalnym, w!pe$ni 
profesjonalnym i!tym bardziej obez-
w$adniaj#cym, je%li u%wiadomi' sobie 
wielkie talenty muzyczne, malarskie, 
literackie, fotogra(czne, gra(czne, 
jakie zosta$y pokazane przez leka-
rzy i!lekarzy dentystów z!ca$ej Polski.

Owacja na stoj!co
Grunt !eby"my zdrowi byli,   wiwat medycyna!

JAROS!AW WANECKI

Do przedsi&wzi&cia takich dzia$a) 
trzeba pasjonata, który z!determinacj# 
nie tylko rzuci pomys$, zarys realizacji 
i!scenariusz, ale poci#gnie za wszystkie 
sznurki, dopnie na ostatni guzik, b&-
dzie producentem i!dyrygentem, pod 
którego batut# nagle zamilkn# kuli-
sy, by oczarowa' w!czasie kilku tak-
tów, paru s$ów czy poci#gni&' p&dzla 
na wielkim ekranie. Oto Woya wina!

Gra"yna Torbicka, wprowadzaj#-
ca widowni& do magicznego %wiata na 
styku kultury i!medycyny, nie kry$a, 
"e taka ekspresja wykonywania sztu-
ki bardzo jej imponuje. Zabrzmia$o  
to najpi&kniej podczas zapowiedzi pro-
fesora Adama Torbickiego, wybitnego 
kardiologa, którego impresja z!„Po-
"egnania” Wojciecha Hasa by$a nie-
zwyk$ym pokazem, jak bardzo „ko-
chamy kino”.

Ale nie tylko kino. Kolejni zasia-
daj#cy za fortepianem wykonawcy 
muzyki klasycznej: Cezary Olszewski 
i!Antoni Sydor, przenie%li nas w!%wiat 
chopinowskich polonezów i!mazur-
ków. Dariusz Koz$owski zmierzy$ si& 
z!„Legend#” Henryka Wieniawskie-
go, a!Tadeusz P$usa z!porywaj#cym 
„Czardaszem” Montiego. Us$yszeli-
%my niezwyk$e g$osy: Hanny Zaj#cz-
kowskiej, Anny Kutkowskiej-Kass 
i!Wandy Bargie$owskiej w!repertu-
arze operowym od Wi$komirskiego 
poprzez Verdiego, Bizeta i!Rossiniego, 
a" po pie%ni musicalowe w!wykonaniu 
Eweliny Sielskiej-Badurek.

„Operacja Muzyka” przypomnia$a 
nuty skomponowane przez Krzyszto-
fa Komed&, a!„Czarodziejski kwintet”, 
czyli po$#czone si$y lekarskie z!Pozna-
nia, Opola i!Madrytu, zagra$ Mozarta.

Utwory poetów z Unii Polskich 
Pisarzy Lekarzy prezentowali m.in. 
Ewa Wi!niewska i Marian Opania.

Gra"yna 
Torbicka  
w podwójnej 
roli: prezenterki 
i "ony, która 
zapowiada 
wyst#p 
profesora 
Adama 
Torbickiego.

Teatr lubi Lekarzy. Lekarze lubi# Teatr.  
Teatr i Lekarze po$#czyli si$y dowodz#c, "e 

medycyna jest nadal dziedzin# humanistów.

* *
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Owacja na stoj!co
Grunt !eby"my zdrowi byli,   wiwat medycyna!
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Wype$niona po brzegi, dziewi&'-
setosobowa widownia d$ugo okla-
skiwa$a bluesy w!brawurowej in-
terpretacji kardiologów z!Zielonej 
Góry, Sandomierza, Opola i!War-
szawy oraz niezwykle wzruszaj#-
cy powrót na scen& Krystyny Wie-
czorek, która wspólnie z!Jerzym  
Woyem-Wojciechowskim, jak za daw-
nych lat, wspaniale za%piewa$a „Go-
ni#c Kormorany”.

Czytam program koncertu, z!któ-
rego jednoznacznie wynika, "e wszy-
scy arty%ci tego wieczoru to lekarze, 
najcz&%ciej czynnie wykonuj#cy za-
wód, specjali%ci pediatrii, genety-
ki, laryngologii, okulistyki, chirur-
gii, alergologii, neurologii, nefrologii 
i!wspomnianej ju" kardiologii. W!po-
$#czonych chórach (Olsztyn, War-
szawa, Wielkopolska) i!orkiestrach 
(Warszawa, Pozna)), które zapre-
zentowa$y Glori& Haydna z!Mszy  
G-dur, znajduj& lekarzy dentystów 
i!spis wszystkich niemal"e specjal-
no%ci. Nale"y doda' do tego prezen-
towane multimedialnie malarstwo 
i!fotogra(& naszych kole"anek i!ko-
legów z!izby warszawskiej: Reginy 
Antczak-Rutkowskiej, Anny Bosz-
ko, W$odzimierza Cera)skiego, Zo-
(i Bachowskiej-Musia$, Aniny G&b-
skiej-Kuczerowskiej, Jolanty Gradus, 
Anny Grzybowskiej, Zbigniewa Ma-
ciejewskiego, Wiktorii Mikulskiej, 
Tadeusza Wolskiego i!Marka No-
wackiego. Plus doskona$e Exlibri-
sy Krzysztofa Kmiecia z!Krakowa  
i!rysunki Olgierda Kossowskiego 
z!Bielska-Bia$ej.

Nie zabrak$o na scenie tak"e nie-
zwyk$ych go%ci. Wiersze poetów sku-
pionych wokó$ Unii Polskich Pisa-
rzy Lekarzy: Aldony Kraus, Barbary 
Sze*er-Marcinkowskiej, Bogdana Ry-

baka, Waltera Pyki, Marka Pawlikow-
skiego i!Haliny Por&bskiej (Naczelna 
Rada Lekarska) wykonali najwybit-
niejsi polscy aktorzy: Ewa Wi%niew-
ska, Janusz Gajos, Jan Englert, Piotr 
Fronczewski i!Marian Opania.

Galowy Koncert Lekarzy, pod na-
zw# ARS MEDICI 2011, mia$ dwie 
cz&%ci, a!wi&c i!dwa (na$y. Pierwszy, 
czyli Pie%) Lekarzy, wykona$ Krzysz-
tof Bielecki. Drugi wszyscy arty%ci, 
którzy wraz ze stoj#c# i!wiwatuj#c# wi-
downi# powtórzyli %piewne zawo$anie: 

  Grunt !eby"my zdrowi byli  
 w#domu i#urz$dzie, 
  Grunt to zdrowie moi mili,  
 reszta jako" b$dzie, 
  Grunt !eby"my wino pili,  
 je"li jest przyczyna, 
  Grunt !eby"my zdrowi byli,  
 wiwat medycyna! 

Honorowy patronat nad kon-
certem obj&li wspólnie: minister 
zdrowia Ewa Kopacz, prezydent 
Warszawy Hanna Gronkiewicz-
-Waltz i!prezes Naczelnej Rady Le-
karskiej Maciej Hamankiewicz. 
Ca$o%' re"yserowa$ dyrektor Te-
atru Roma Wojciech K&pczy)-
ski. By$y kwiaty, chóralne STO 
LAT dla pomys$odawcy i!scena-
rzysty Jerzego Woya-Wojciechow-
skiego, by$a charytatywna zbiór-
ka na Hospicjum dla Dzieci, 
burza braw, szelest sukien, blask 
bi"uterii, czer) garniturów i!"ycz-
liwo%' po$#czona z!zachwytem.  
Za kulisami z!pewno%ci# by$y tak-
"e $zy szcz&%cia.

Kuba Sienkiewicz pyta$ ze sce-
ny: „Co ja tutaj robi&, co ty tutaj ro-
bisz?”, a!widownia %piewa$a razem 
z!nim, „"e b&dzie dalej tak jak jest”. 
I!dobrze. Jeste%my niezwyk$ym %ro-
dowiskiem: ró"norodnym, uzdolnio-
nym, ponadprzeci&tnym. Wiemy, co 
oznacza SZTUKA LEKARSKA. ⦿

Honorowy patronat ob-
j!li: Ewa Kopacz, Hanna 
Gronkiewicz-Waltz  
i Maciej Hamankiewicz. 

Do przedsi!wzi!cia takich 
dzia"a# trzeba pasjona-
ta… Oto Woya wina!

Us$yszeli!my 
niezwyk$e g$osy  
w repertuarze 
operowym  
i usicalowym.

„Operacja: Muzyka” 
przypomnia$a utwory 
kompozytora i lekarza 
Krzysztofa Komedy 
Trzci%skiego.
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KOMISJA KULTURY  
I SPORTU OKR!GOWEJ 

WARMI"SKO-MAZURSKIEJ  
IZBY LEKARSKIEJ  

W OLSZTYNIE ZAPRASZA NA

XXI #EGLARSKIE MISTRZOSTWA 
POLSKI LEKARZY  

W DN. 2-4 WRZE$NIA W GI#YCKU 
(JEZIORO KISAJNY).

Z!"#$%&'() *# 31 +(,-), 
#$#.($/&, /&+&0#'(-%'&, 

0)1$&2 +3. ,#-%/4 
&+&1/5#'(-%'4 ')+&67 

$1")*)8 9:B(35%& 
W)52(;$1#-M)%35$1(&< I%.7 

L&1)5$1(&< 9:O+$%/7'(&. 
F#523+)5% %!"#$%&'(#97 
') 999.92(+.#+$%/7'.,+ 
9:%)1")*-& XXI =MPL 

2011. K#'/)1/: 1#2)'*#5 
5&!)/ +&1. B#!*)' K3+), 
/&+. 607:229:601; $&15&/)5% 
K#2($<( R&!)/#9&< J#)'') 
G'()*&1, /&+. 605:629:090. 

I'0#52)-<& ') $/5#'(&  
999.#92(+.#+$%/7'.,+

P   ogoda, jak to we W>o-
szech, bajkowa: b>?kitne 
niebo, ciep>o, a:warun-
ki narciarskie... nawet 

mieszka@cy innych krajów alpej-
skich rozp>ywali si? w:komplemen-
tach na temat konsystencji w>oskie-
go Aniegu (tzw. przyjazny beton).

Trzon 20-osobowej polskiej eki-
py przygotowywa> si? do zawodów 
juB od poniedzia>ku, pod okiem na-
szego trenera i:opiekuna Paw>a Po-
laka, reszta wzorem pospolitego 
ruszenia stawi>a si? przed samy-
mi zawodami. Zawody zacz?>y si? 
w:czwartek slalomem, w:nast?pnych 
dniach rozegrano gigant i:super gi-
gant, wszystko na jednym stoku, ale 
stopniowo wyd>uBanej trasie. Po za-

ci?tej trzydniowej walce nasza repre-
zentacja zdoby>a czwarte miejsce, 
po W>ochach, Austriakach i:Niem-
cach, pokonujCc Awietnych S>owe@-
ców i:Szwedów. Naszymi medali-
stami zosta>y wAród kobiet: Kasia 
Smolik, Kasia Pakosz, Gosia Sa-
lomonowicz oraz Jadzia Dowgia>-
>o-Smolarczyk, a:wAród m?Bczyzn 
Kuba Ga>aszek (z>oto w:gigancie!) 
i:Wojtek GwóDdD. O:medal otarli si? 
zajmujCc czwarte miejsce Andrzej 
Golec (absolwent ElCskiej AM pra-
cujCcy w:Niemczech) oraz Piotr Za-
górski, Mariusz Smolik i:Wacek Wa-
rzecha. Punktowane miejsca zdobyli 
Agata Styka>a, Micha> Ga>aszek, 
Bogus>aw Drotief, Jacek Sroczy@ski 
oraz Jan Plaskacz. Wi?kszoAF z:nas 

JAN PLASKACZ

* *

W!oski "nieg
Startowali rodzice-lekarze 
ze swoimi trzydziestoletnimi 
dzie!mi-lekarzami.

38. Mistrzostwa Ewiata Lekarzy i:Farmaceutów 
w:Narciarstwie Alpejskim odby>y si? w:Val Gardena 

(Dolomity, W>ochy) w:dn. 24-26 marca br.

VII OGÓLNOPOLSKI  
MOTOCYKLOWY ZLOT 

LEKARZY  
„DOCTORRIDERS” 2011

ODB!DZIE SI! W DN. 26-28 SIERPNIA 
W O$RODKU „DRESSO” 

(999.*5&$$#.,+) 9:S3+&<#9(& 
1. P(#/51#9) T57.. 

Z!"#$%&'(): OIL 9:G#*%(,  
3+. C%&59#') 3,  

93-005 GH*I,  
/&+. (42):683 17 10 – E+6.(&/) 

S)*35) +3. &-2)(+: 
*#-/#55(*&5$@#,.,+  

&+).$)*35)@J(,#15)/&$.#5!
999.#(+.+#*%.,+  +('1 

D#-/#RR(*&5$. W:%!"#$%&'(3 
')+&67 9,($)8: (2(K, 

')%9($1#, *)/K 35#*%&'(), 
)*5&$ %)2(&$%1)'(), 

/&+&0#' (:2)(+ 1#'/)1/#97, 
2)51K 2#/#-71+), 5#1 

,5#*31-<( #5)% *)'& #$#.7 
/#9)5%7$%4-&<. W(K-&< 
('0#52)-<( 9:')$/K,'72 

1#23'(1)-(&.
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
LEKARZY Z KRAJU I Z ZAGRANICY 
POSIADAJ%CYCH OBYWATELSTWO 

POLSKIE DO UDZIA&U W

XXI MISTRZOSTWACH  
POLSKI LEKARZY W TENISIE 

„LEXUS CUP 2011”

Z)9#*7 #*.K*4 $(K 9:*'. 
23-26 -%&59-) ') 1#5/)-J 

K+3.3 T&'($#9&!# „LEGIA” 
W)5$%)9),  

3+. M7A+(9(&-1) 4). 
P)/5#')/: NIL, OIL 
9:W)5$%)9(&, OIL 

9:K5)1#9(&. I'0#52)-<& 
') $/5#'(& P#+$1(&!# 

S/#9)5%7$%&'() T&'($#9&!# 
L&1)5%7 999.,$/+.#5! 
#5)% 3:#5!)'(%)/#5H9. 

Z!"#$%&'() (:5&<&$/5)-<):  
') 999.,$/+.#5! +3. ') 
)*5&$: TOP-MED J#)'') 

S%)05)'&1, 3+. S"#9)-1(&!# 
33; 22-100 CJ&"2, 0)1$ 82 565 
47 12. O,")/) 5&<&$/5)-7<') 

%!#*'(& %:5&!3+)2('&2 
PSTL: -%"#'1#9(& PSTL  

150 %", +&1)5%& '(&%5%&$%&'( 
9:PSTL 200 %".  

W,")/7 *# 15 -%&59-) 
') 1#'/#: B)'1 P&1)# SA  

91124045881111001037400784. 
D75&1/#5 T35'(&<3  

*5 '. 2&*. J#)'') S%)05)'&1, 
/&+. 502:615:413

W!oski "nieg
OIL W GDA"SKU Z HARCERSKIM 

O$RODKIEM MORSKIM  
ZAPRASZAJ% NA

II OGÓLNOPOLSKIE REGATY 
#EGLARSKIE LEKARZY

28 MAJA (SOBOTA)  
ZATOKA PUCKA

BIURO REGAT: H)5-&5$1( 
OA5#*&1 M#5$1(  

84-100 P3-1, 3+. =&!+)5%7 1, 
/&+. (58) 673 21 50, (58) 673 25 65, 

5&!)/7@1+)$),3-1.#5!  
999.1+)$),3-1.#5!. 

I'0#52)-<( 3*%(&+) R7$%)5* 
T#2)$%-%31 501:184:012. 

S")9#2(5 DK.(-1( 501:674:698, 
(58) 673 21 50 $,5)97 /&-J'(-%'&. 

ZGGOSZENIA: OIL G*);$1, 
#(+@!*)'$1.#(+.#5!.,+ 

/#57$@('/&5().,+ I'0#52)-<& 
#:5&!)/)-J (:"#*%( PUCK ') 
$/5#'(& 999.J#2,3-1.#5! 

%)1")*1) 5&!)/7.

startowa>a w:tych zawodach po raz 
kolejny i:jak zawsze pozostanC nam 
wspomnienia mi>ej sportowej at-
mosfery oraz wspólnie sp?dzonych 
chwil z:przyjació>mi z:kraju i:za-
granicy. 

MyAlCc o:naszej ekipie i:tegorocz-
nych mistrzostwach, mamy chyba 
lekki niedosyt, niewiele zabrak>o 
do trzeciego miejsca, a:sukces dru-
Bynowy jest co roku celem naszych 
zmaga@, mimo osobistych ambi-
cji kaBdego z:nas. Zabrak>o wielu 
Awietnie jeBdBCcych kolegów ujaw-
niajCcych swoje moBliwoAci choFby 
na Mistrzostwach Polski. Co praw-
da jeDdzimy na te zawody za w>a-

sne pieniCdze i:we w>asnym wolnym 
czasie, ale w:czasach pokoju udzia> 
w:tych mi?dzynarodowych zmaga-
niach to w:moim mniemaniu mia-
ra patriotyzmu. Miejmy nadziej?, Be 
za rok b?dziemy tak silni jak nas na 
to staF i:powtórzymy sukces sprzed 
trzech lat stajCc na pudle!

Co by>o si>C naszej reprezenta-
cji? Moim zdaniem „d>ugoopieku@-
czy” model polskiej rodziny: tylko 
u:nas startowali rodzice-lekarze, 
ze swoimi 30-letnimi dzieFmi-leka-
rzami. W:innych ekipach zjawiska 
wielopokoleniowoAci nie zaobser-
wowa>em. Mam wraBenie, Be m>o-
dzi Niemcy czy Austriacy poch>o-
ni?ci sC pracC, u:nas dzi?ki pomocy 
rodziców jest chyba >atwiej. NaleBy 
zwróciF uwag? na si>? naszej „m>o-
dzieBy”. SC to narciarze ukszta>to-
wani juB w:warunkach alpejskich, 
dla których W>och czy Niemiec jest 
równorz?dnym przeciwnikiem, my 
zaA, panowie w:Arednim wieku, któ-
rzy narciarskC m>odoAF zaliczyli 
w:Karkonoszach lub Bieszczadach 
mamy troszk? trudniej, zw>aszcza 
Be trzech najlepszych zawodników 
w:klasyLkacji open, to roczniki 
1958, 1954, 1957. ByF moBe na na-
sze „pi?F minut” trzeba b?dzie jesz-
cze poczekaF.
KoleBanki i:koledzy, konsolidujmy 
si?! Za rok b?dzie lepiej!  ⦿

Nasza m!odzie"  
to narciarze ukszta!towani 
ju" w warunkach 
alpejskich.



K o m u n i k a t y

ZJAZDY KOLE!E"SKIE

Wydzia! Lekarski AM 
w"Gda#sku, rok 1981

Z!okazji XXX rocznicy uzyskania dyplomu 
lekarza organizujemy kolejne spotkanie 
kole"e#skie w!dn. 30 wrze$nia –  
2 pa%dziernika br. w!hotelu Go&u#  
na Wdzydzach. Zapraszamy: Bo"ena No-
wak-K'dziora 502 305 554, e-mail: bo-
zena-n.k@wp.pl, Beata Goworek 605 
949 174, e-mail: beatagoworek@gmail.
com, Mariusz Czaja 606 289 330,  
e-mail: czajnik50@op.pl. Szczegó&y 
i!bie"(ce informacje: www.absolventus.pl

Absolwenci PAM w"Szczecinie  
rocznik 1970-76

W!dn. 30 wrze$nia–2 pa%dziernika br. 
organizujemy zjazd kole"e#ski z!okazji 
35 rocznicy uzyskania dyplomów, w!Pa-
&acu Maciejewo k. Goleniowa. Przewidy-
wany koszt uczestnictwa 660 z&. Wp&aty 
na konto: 1816001462184397158000 
0001. Wp&aty z!zagranicy: PL 1816 
0014621843971580000001 + KOD 
BIK SWIFT PPABPL PK, z!dopiskiem 
„Zjazd kole"e#ski”. Wp&aty do 31 lipca. 
Op&ata obejmuje dwa noclegi + $niada-
nie, grill w!pi(tek, obiad w!sobot', ban-
kiet w!sobot' wieczorem (mo"liwo$) 
skorzystania z!sauny i!basenu). Zapra-
szamy kole"anki i!kolegów Wydzia&u Sto-
matologii, rocznik 1970-75. Kontakt: Bo-
"ena Gorzendowska-Gorzka 608 303 912, 
Henryka Pru#ska-Hejnig 603!506!754.

Wydzia! Lekarski Oddzia! 
Pediatrii i Stomatologii AM 

we Wroc!awiu, rocznik 1961
Serdecznie zapraszamy na uroczyste ob-
chody z!okazji 50 rocznicy uzyskania ab-
solutorium, 24 wrze$nia br. we Wroc&a-
wiu. Op&ata za uczestnictwo: od absol-
wenta 350 z&, osoba towarzysz(ca na 
bankiecie 200 z&, tylko uroczysto$ci (bez 
bankietu) 150 z&. Wp&aty na konto DIL we 
Wroc&awiu: 17 1540 1030 2001 7753 
6075 0001, do 30 czerwca, z!dopiskiem 
„Zjazd 1961” lub bezpo$rednio w!OIL we 
Wroc&awiu (II p. pok.1). Kole"anki prosi-
my o!podanie nazwiska obecnego i!pa-
nie#skiego. Zakwaterowanie we w&a-
snym zakresie (nie jest wliczone w!cen' 
zjazdu). Informacje: Patrycja Malec,  
DIL we Wroc&awiu 71 79 88 068, e-mail:  
patrycja.malec@dilnet.wroc.pl lub  
patka.malec@wp.pl. Za Komitet Organi-
zacyjny: Danuta Aszkie&owicz, Jerzy  
Fonfara, Krystyna Kazimierczak-Orze-
chowska, Miros&awa Przyja&gowska,  
Jacek Szechi#ski

Absolwenci AM we Wroc!awiu 
rocznik 1971

Serdecznie zapraszamy na spotkanie ko-
le"e#skie z!okazji 40 rocznicy uko#cze-
nia AM we Wroc&awiu, w!dn. 7-8 pa%-
dziernika br. we Wroc&awiu. Op&ata za 
uczestnictwo: dla absolwenta z!bankie-
tem 350 z&, dla osoby towarzysz(cej na 
bankiecie 250 z&, dla absolwenta – jedy-

nie cz'$) oficjalna 100 z&, przedsta-
wienie w!Operze 65 z&. Wp&aty na kon-
to DIL we Wroc&awiu: 17 1540 1030 
2001 7753 6075 0001 do 31 maja, 
z!dopiskiem „Zjazd 1971” lub bezpo-
$rednio w!DIL we Wroc&awiu (II p. pok.1). 
Panie prosimy o!podanie nazwiska 
obecnego i!z!okresu studiów. Zakwate-
rowanie we w&asnym zakresie. Informa-
cje: Patrycja Malec, DIL we Wroc&awiu 
7179 88 068, e-mail: patrycja.ma-
lec@dilnet.wroc.pl, patka.malec@wp.pl 
Komitet Organizacyjny: Magdalena Ko-
ziorowska, Wanda Man-Widerska,  
Bogus&aw Romanowicz

Wydzia! Lekarski 
i"Stomatologiczny  
AM w"Poznaniu

absolutorium w"roku 1961
W!50 rocznic' absolutorium organizu-
jemy spotkanie kole"e#skie 11 czerw-
ca br. w!hotelu „IKAR” w!Poznaniu,  
ul. Ko$ciuszki 118 (naro"nik ul. Sol-
nej). Program: godz. 12.00 kawa, 
godz. 14.00 Msza w!ko$ciele p.w. $w. 
Wojciecha, godz. 19.00 bankiet. Kosz-
ty uczestnictwa: kawa 25 z&, bankiet 
110 z&. Dla osób towarzysz(cych kosz-
ty analogiczne. Wp&aty, najlepiej nie-
zw&ocznie, na konto: S. M. Dzieciucho-
wicz, S. Sobisz 45 1750 0012 0000 
0000 0745 7332, z!podaniem aktual-
nego adresu. Panie prosimy o!podanie 
nazwiska z!okresu studiów i!obecne-
go. Przy dokonaniu wp&aty po 15 maja 
prosimy o!dodatkowe zawiadomienie. 
Informacje: Maciej Dzieciuchowicz, 
tel.: (61) 86 74 609, e-mail: dzanst@
gmail.com oraz Stanis&aw Sobisz, tel.: 
(61)!85 25 782. Rezerwacja noclegu 
z!11/12 czerwca w!hotelu „IKAR”, 
tel.: (61)!658 71 05 lub na stronie 
www.hotelewam.pl zawsze z!podaniem 
przy nazwisku has&a „absolutorium 
1961”. Ceny promocyjne tylko do 15 maja.

Uwaga! Absolwenci $AM 
Zabrze Wydzia! Lekarski

i"Stomatologii, rocznik 1960-66
Z!okazji 45 rocznicy uko#czenia studiów, 
w!dn. 20-22 maja br., odb'dzie si' zjazd 
kole"e#ski w!DW „JAWOR” w!Ustroniu 
Jaszowcu, ul. Wczasowa 51. Koszt 
uczestnictwa 250 z& za pobyt dwudniowy 
(sobota-niedziela) oraz 350 z& za pobyt 
trzydniowy (pi(tek-sobota-niedziela). 
Wp&aty do 5 maja na konto: DW „JA-
WOR”, Nr: 51 1050 1096 1000 0022 
3344 7123, z!dopiskiem: Zjazd *AM 
1960-66. Informacje w!recepcji DW „Ja-
wor”, tel.: (33) 854 23 93 lub (33) 854 
39 00, e -mail: recepcja@jawor.ustro#.pl 
oraz: Gabriela S&owi#ska-Phillipp, tel. 
(32) 222 61 06, kom. 601 472 562,  
e-mail: gabriela.ph@interia.pl; Maria Go-
warzewska-Ciencia&a, kom. 600 255 
081, e-mail: ciencialamaria@wp.pl  
Teresa Bromilska-Lipowczan, tel.: (32) 
257 12 85, kom. 696 251 212, e-mail:  
lipowczan@neostrada.pl
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Wydzia! Lekarski UJ, 
rocznik 1945-49

Tegoroczne spotkanie kole"e#skie 
odb'dzie si' 4 czerwca (sobota) 
w!Krakowie. W!programie: Msza $w. 
o!godz. 12.00 w!kolegiacie $w. An-

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY „KO!O "YCIA” 
K!"#$%&'#: I. „C()%*'#+”. II. „N!",&!”. P&!-# *./%&0!-'# 1'# 01'#2-
3(40 1'5 15 6 21 '.1'# *'7+3(40 1'5 30 6 40 -0 1!8#54 1!934)!: 9% 3'#-
9(';4 OIL *.C(73"%-<%*'#, ,8. $#1. J. Z!2=-(+! 5, 9% 20 3'#&>1'! ;&. 
R%(3"&(4$1'7-'# +%1+,&3, 1!3"=>' 9 *&(#?1'!, !.*#&1'3!5 1!$&%-
9(%14-< >&!- '.*&7-(#1'# 1!$&@9 %9;79('# 3'7 15 >!A9('#&1'+! ;&. 

*.&!0!-< %;-<%9@* 10-8#-'! OIL *.C(73"%-<%*'#. K%1"!+":  
%&$!1'(!"%& – A11! B#8#-<%*3+!, "#8. 608 283 685.

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
„MAZURY CUD NATURY!”

J#3" "% <!3)% >&%0,2=-# 1!3( &#$'%1 *.>8#;'3-4-'# 1! 1!2>'7+1'#2-
3(# (!+="+' ?*'!"!. N'# 0!3( >8!1@* 1! *!+!-2#C M%5# %9*'#9('3( 
K&!'17 T43'=-! J#('%& (.!>!&!"#0 /%"%$&!/'-(140C N'#0!8 +!594 
3>79(') ", 1'#(!>%01'!1# -<*'8#, >)4*!2=- >% 1!3(4-< 2#('%&!-<, 
;=9A -<!9(!) >% 1!3(4-< 8!3!-< 9A*'$!2=- >#)1# +%3(# $&(4;@*. 
C<-#04 >%+!(!: *3(43"+'0, 5# W!&0'! '.M!(,&4 3= >% >&%3", >'7+-
1#. W)!?1'# (."#$% >%*%9, %$)!3(!04 +%1+,&3 /%"%$&!/'-(14 +'#-

&%*!14 9% 8#+!&(4 '.8#+!&(4 9#1"43"@* (.+!59#$% (!+="+!  
P%83+', !;4 0%$8' >%9('#8': 3'7 ,-<*4-%140 *.+!9&(# %;&!(#0, 

3*%'0 *4%;&!5#1'#0 1!3(#2 +&!'14.  
R#$,8!0'1 +%1+,&3, 1! 3"&%1'#: ***.*0'8.%83("41.>8

WARMI!SKO-MAZURSKA IZBA LEKARSKA

ny, nast'pnie obiad w!restauracji 
„Convivium” w!Collegium Novum. 
Zg&oszenia udzia&u do 9 maja br. 
na adres: prof. dr hab. Helena +ygul-
ska-Mach, ul. Friedleina 13/6, 30-
009 Kraków, tel.: (12)!633 31 28.
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»  Do moich r!k tra"#o pismo 
Andrzeja W#odarczyka, by-
#ego szefa izby warszawskiej, 
by#ego i$obecnego wicemi-
nistra zdrowia w$gabinecie 
Donalda Tuska, by#ego wi-
ceprezesa Naczelnej Rady Le-
karskiej, by#ego dyrektora 
kilku placówek ochrony zdro-
wia, który proponuje Maciejo-
wi Hamankiewiczowi powrót 
do pomys#u uporz!dkowania 
struktury samorz!du lekar-
skiego poprzez dostosowanie 
do podzia#u administracyjne-
go kraju na województwa.  
Temat przebrzmia#y wraz 
z$nowelizacj! ustawy o$izbach 
i$zapisami regulaminu wybor-
czego. Ale, jak wida%, per-
sonalne animozje i$prywatne 
pogl!dy wa&niejsze s! od osta-
tecznych ustale' i$przyrzeka-
nych na X Krajowym Zje(dzie 
Lekarzy wyborczych deklara-
cji, &e „nigdy wi)cej”.

»  Okr)gowe izby lekarskie to-
cz! z$Ministerstwem Zdrowia 
spór o$pieni!dze. Wi)kszo*% 
przygotowuje si) do procesów 
s!dowych o$niezap#acone na-
le&no*ci z$tytu#u przekaza-
nych przez administracj) pa'-
stwow! czynno*ci zwi!zanych 
z$rejestrami i$orzecznictwem 
dyscyplinarnym. Wezwania 
do zap#aty i$próby ugodowe, 

jak na razie, nie przynios#y 
&adnego rezultatu. Obiecuj!ce 
spotkanie przed ko'cem ubie-
g#ego roku z$pani! minister 
zako'czy#o si) po#owicznym 
i$krótkotrwa#ym sukcesem, 
w$ogromnej mierze wypraco-
wanym przez Mieczys#awa 
Szatanka, tego samego, który 
w$styczniu 2009 roku przeko-
nywa# Konwent Prezesów,  
&e „b#)dem by#a dyskusja 
o$podziale izb, a$przed nami 
wiele mo&liwo*ci, które przy-
nie*% mo&e przywództwo  
Andrzeja W#odarczyka”.

»  Dlaczego tak lubimy wraca% 
do b#)dów i$nie wykorzystu-
jemy mo&liwo*ci? Dlaczego 

dokument z$Miodowej pro-
ponuje zmian) struktury sa-
morz!du, kolejn! roszad) 
personaln!, niepotrzebn! we-
wn)trzn! walk) o$wp#ywy za-
miast uczciwego zwrotu kosz-
tów poniesionych na rzecz 
pa'stwa polskiego ze sk#adek 
lekarskich, które nie s! na  
to przeznaczone?

»  Rozumiem, oczywi*cie,  
&e to tak&e walka o$pieni!-
dze. Wi)ksze izby to wi)ksze 
sk#adki, jednolity partner na 
terenie województwa to ogra-
niczenie wp#ywów na rzecz 
grup zdeklarowanych poli-
tycznie. Wiem równie&, &e dla 
cz#onków wielkich struktur 

ta dyskusja i$ten felieton, i$ta 
gierka, a$nawet ca#a sprawa 
samorz!dowa nie maj! &adne-
go znaczenia. Odrobin) bar-
dziej (ale te& bez przesady)  
interesuje to ma#e *rodowiska, 
które swoj! samorz!dno*% 
ustanowi#y, obroni#y i$ci)&-
ko pracuj! na potwierdzenie, 
&e izba lekarska w$ich regionie 
nie jest instytucj! anonimow!, 
nie jest kolejnym urz)dem  
od przewalania papierów 
z$prawej na lew! stron) biurka.

»  Chcia#bym, aby mój mini-
ster zajmowa# si) sprawami 
wa&nymi dla mnie.  
Abym nie czu# si) osaczony: 
jako lekarz – nagonk! z$re-
ceptami i$karami za refun-
dacj); jako szef przychod-
ni – coraz wymy*lniejszymi 
sposobami udowodnienia,  
&e jestem hochsztaplerem; 
jako pacjent – &e mam tylko 
kart) praw, a$praw rzeczy-
wistych nie mam &adnych; 
jako prezes izby – któremu 
przeszkadza si) w$spokojnej, 
spo#ecznej pracy, bez pieni)-
dzy, ale z$mandatem zaufa-
nia kole&anek i$kolegów,  
tak jak dotychczas! 

»  Chcia#bym, aby mój mini-
ster da# mi mo&liwo*ci  
normalnego &ycia i$dotrzy-
mywa# s#owa.                 ⦿

Zabawa grona dzia!aczy samorz"dowych, którzy zamiast walki  
o#sprawy korporacji majstruj" przy terytorialnym podziale izb, 

prowokuje do ponownego postawienia sobie pytania:  
Komu to s!u$y?

EPI K RYZ A (10)

Powtórka z rozrywki

KONKURS Z$FILI+ANK, Przypominamy! Kolegium Redakcyjne „Gazety Lekarskiej” og!osi!o konkurs dziennikarski  
na reporta$ o#samorz"dzie lekarskim, którego regulamin znajduje si% na stronie internetowej „GL”. Teksty zawieraj"ce  
nie wi%cej ni$ 5000 znaków edytorskich, wraz ze spacjami, nale$y przesy!a& w#jednym egzemplarzu na adres:  
„Gazeta Lekarska”, ul. Konduktorska 4, 00-755 Warszawa, z#dopiskiem „REPORTA' Z#FILI'ANK(” oraz na adres e-mail:  
konkurs@gazetalekarska.pl do 30 maja 2011 roku. Zwyci%ski reporta$ opublikujemy, wyp!acimy honorarium autorskie,  
a#na grudniowym posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej wr%czymy porcelanow" )li$ank%, czyli nagrod% g!ówn".
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Rozwi!zanie Jolki lekarskiej nr 164 („GL” nr 3/2011)
Cia!o to paso"yt duszy. Jean Cocteau
Nagrody otrzymuj!: El"bieta Kaliszek (#wiecie), Artur Lewandowski (Bydgoszcz), 
Stanis!awa Muck (Warszawa), Ryszard Smo!ka (Tarnowskie Góry), Wanda Wilczewska 
(Mi$sk Mazowiecki), Barbara Wróblewska (Zamo%&).
Nagrodami za prawid"owe rozwi!zania s! ksi!#ki wydawnictw: Cornetis, medmedia, 
Urban & Partner i ZNAK („Oznaki "ycia” Kena Hillmana). Nagrody prze%lemy poczt'.
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Obja!nienia  
72 hase" podano 
w#przypadkowej 
kolejno!ci.  
W#diagramie ujaw-
niono wszystkie  
litery C i#L.  
Na ponumerowa-
nych polach ukryto 
42 litery has"a,  
które stanowi  
rozwi$zanie.  
Nale%y je przes"a& 
na karcie poczto-
wej na adres  
redakcji do  
10 czerwca br. 
W!ród autorów 
prawid"owych 
rozwi$za' rozlo-
sujemy nagrody 
ksi$%kowe (prosi-
my o#podanie  
specjalizacji).
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