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

Pyta!em kilkoro lekarzy 
sta"ystów, którzy odbywaj# 
sta" podyplomowy w szpi-
talu, w którym pracuj$, 
jak wyobra"aj# sobie prze-
niesienie na okres studiów 
praktycznej nauki zawo-
du. Ich opinie by!y do"# jedno-
my"lne: nie wyobra$aj% sobie, 
aby umiej&tno"ci, które zdoby-
waj% pracuj%c jako lekarze sta-
$y"ci, mogli posi%"# w ramach 
studenckich zaj&# w uczelni, 
której s% absolwentami. Tyl-
ko nieliczni sobie to wyobra$a-
j%, cho# z trudem. Jedni i dru-
dzy jako podstawowy problem 
przedstawiali zaplecze szpital-
ne Alma Mater. Obecnie co ro-
ku 2 tys. absolwentów wydzia-
!ów lekarskich w ca!ym kraju 
odbywa sta$e podyplomowe 
w szpitalach klinicznych, wo-

jewódzkich i powiatowych. Co 
istotne, ch&tniej jako po$%dane 
miejsce pracy na sta$u wska-
zuj% szpitale inne ni$ klinicz-
ne. O to samo zapyta!em kole-
g&, który od lat jest adiunktem 
dydaktycznym w jednej z kli-
nik zabiegowych. Odpowied' 

by!a bardziej dyplomatycz-
na, domy"lam si&, $e wyni-
ka to z poczucia nieuchronno-
"ci zmiany. Us!ysza!em oto, 
$e przej&cie przez uczelni& za-
da( zwi%zanych z nabywa-

niem konkretnych umiej&tno-
"ci przez studentów ostatnich 
lat jest mo$liwe, cho# trudne. 
Wymaga# bowiem b&dzie od 
administratorów i nauczycieli 
akademickich znacz%cego wy-
si!ku. S!owa powy$sze nie s% 
narzekaniem osoby rozczaro-

wanej likwidacj% sta$u pody-
plomowego. S% echem g!osów 
tych, którzy, pogodzeni z wo-
l% ministerstwa i parlamen-
tu, mówi% z trosk% o jako"ci 
kszta!cenia w nowym syste-

mie. Jestem bardzo ciekaw, 
czy osoby odpowiedzialne za 
kszta!cenie ju$ przygotowu-
j% plany zmian. Kilka lat temu 
zmian& co do sposobu odby-
wania sta$u podyplomowego 
przeprowadzono na wydzia-
!ach farmaceutycznych. Kie-
dy", podobnie jak po wydziale 
lekarskim, po uko(czeniu stu-
diów pracowa!o si&, odbywa-
j%c sta$. Obecnie, po uzyska-
niu tytu!u magistra, sta$em 
jest ostatnie sze"# miesi&cy 
studiów. Odbywaj%ca go oso-
ba zachowuje status studen-
ta. Czy po tych kilku latach 
w "rodowisku aptekarskim 
s!ycha# g!osy alarmuj%ce o ob-
ni$eniu poziomu przygotowa-
nia zawodowego aptekarzy?

Ryszard Gola!ski
naczelny@gazetalekarska.pl

Absolwenci wskazuj! jako po"!dane 
miejsce pracy na sta"u szpitale inne 
ni" kliniczne.

Nauka zawodu

Zdj#cie „Zapatrzona” 
dr Darii Dziechci$skiej 
z%Gliwic zdoby&o 
nagrod# specjaln! 
II Ogólnopolskiego 
Konkursu 
Fotogra'cznego 
„Okiem Eskulapa”, 
rozstrzygni#tego 
podczas uroczystego 
'na&u 3 czerwca 
w%Katowicach.  
Organizatorem 
konkursu by&a (l!ska 
Izba Lekarska.  
(WI!CEJ NA S. 59)
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Wchodz!ca w "ycie 
w lipcu br. ustawa 
o dzia#alno$ci leczni-
czej wprowadzi#a no-
wy rodzaj praktyki 
– wy!"cznie w przed-
si#biorstwie podmio-
tu leczniczego dla tych, 
którzy b#d" chcieli na 
tej podstawie wyko-
nywa$ zawód w opar-
ciu o umowy cywil-
noprawne (notabene 
ustawa ani nie zakazu-
je innym formom prak-
tyk zawierania kon-
traktów, ani nie daje 
nowej formie wy!"cz-
no%ci). W tej sprawie 
otrzyma!em pismo od 
wiceministra zdrowia 
Marka Habera, w któ-
rym sygnalizuje nam 
wag# wej%cia w &ycie 
tego przepisu. Czekam 
oczywi%cie na stosow-
ne regulacje, jedno-
cze%nie zapewniaj"c, 
&e dzia!aj"ce rejestry 
praktyk w izbach okr#-
gowych by!y dotych-
czas spójne, ujednoli-
cone i uporz"dkowane. 
Jestem pewien, &e dalej 
takie b#d".

~
Ustawa o dzia#alno-
$ci leczniczej zmie-
nia tak"e sytuacj% pu-
blicznych ZOZ-ów. Te, 
które maj" k!opoty fi-
nansowe, b#d" zmuszo-
ne dokona$ przekszta!-
ce'. Zmieni to zapewne 
sytuacj# pracuj"cych 

w nich lekarzy, cze-
go samorz"d lekarski 
nie mo&e nie zauwa&y$. 
Nowy zapis postano-
wi! wykorzysta$ OZZL 
i rozpocz"! przygotowa-
nia do polskiej wersji 
czeskiej akcji „Dzi#kuje-
my, odchodzimy”. Rów-
nie& i my powo!ali%my 
zespó! dla bie&"cego 
monitorowania zmie-
niaj"cej si# sytuacji, by 
móc wesprze$ w ka&-
dym momencie cz!on-
ka naszego samorz"du, 
który znajdzie si# bez 
%rodków do &ycia.

~
Ostatnio przypad# 
mi zaszczyt wzi%cia 
udzia#u w 114. Zje&-
dzie Lekarzy Nie-
mieckiej Izby Lekar-
skiej. Zjazdy odbywaj" 
si# corocznie na terenie 
ró&nych landów, w tym 
roku zorganizowano go 
w Kilonii. Przyby! na 
niego niemiecki mini-
ster zdrowia. Jego wy-
st"pienie przerywane 
by!o burzliwymi okla-
skami, co na naszych 
zjazdach nigdy polskie-
go ministra nie spotka-
!o. Pytaj"c zdziwiony 
w kuluarach, jak to si# 
zdarzy!o us!ysza!em: 
gdyby minister zdro-
wia nie przyjecha! na 
zjazd izby lekarskiej, 
w ci"gu tygodnia mu-
sia!by opu%ci$ swo-
je stanowisko. Lekarze 

przyznali, &e poprzed-
nich ministrów bardzo 
cz#sto spotyka!y gwiz-
dy i obrzucanie kulka-
mi z pogniecionego pa-
pieru, ale ten mówi! im 
dok!adnie to, co chcieli 
us!ysze$, wi#c klaskali. 
Jednocze%nie po cichu 
wyra&ali obawy, &e po 
zje(dzie zrobi i tak co 
innego ni& mówi. Prof. 
Jörg-Dietrich Hoppe, 
który przez ostatnich 
12 lat prezesowa! Nie-
mieckiej Izbie Lekar-
skiej, z powodu wieku 
opu%ci! swoje stano-
wisko. Jego wyst"pie-
nie by!o wy%mieni-
te, niemieccy lekarze 
przez d!ugi czas dzi#-
kowali mu owacjami 
na stoj"co. Na now" ka-
dencj# wybrano nowe-
go prezesa, dr. Franka 
Ulricha Montgomery, 
wspania!ego organi-
zatora, dzia!acza izbo-
wego i przyjaciela pol-
skich lekarzy.

~
Nie przebrzmia#y 
jeszcze echa kwiet-
niowego koncertu le-
karzy w Teatrze Mu-
zycznym „Roma”, 
a ju" w maju mieli-
$my nowe prze"ycia 
artystyczne, tym ra-
zem zwi"zane z wyst#-
pem chórów lekarskich 
w ramach 12. edycji fe-
stiwalu „Ave Maria” 
w Czeladzi. Dyrekto-
rem artystycznym te-
go festiwalu od samego 
pocz"tku jest S!awo-
mir Pietras –  prowa-
dz"cy wiele scen es-
tradowych w Polsce, 
motor nap#dowy &y-
cia muzycznego, jeden 
z najwi#kszych kre-
atorów wydarze' ope-
rowych i baletowych. 

Po koncercie lekarzy 
w „Romie”, w felieto-
nie opublikowanym 
w „Angorze”, dyrek-
tor Pietras wyst"pi! 
w roli surowego kryty-
ka i prze%miewcy. Zna-
ne mi s" jego olbrzymie 
wymagania wobec ar-
tystów i wykonawców. 
Nie!atwo te wymagania 
spe!ni$ i niejeden arty-
sta oklaskiwany w wie-
lu miejscach nie ma 
szans za%piewa$ lub za-
gra$ po jego mia&d&"cej 
krytyce.  Z tym wi#ksz" 
satysfakcj" przyj"!em 
jego pozytywn" ocen# 
chórów lekarskich i za-
proszenie naszych le-
karzy do udzia!u w fe-
stiwalu, na którym 
wyst#powa!y najwi#k-
sze s!awy muzyczne – 
polskie i %wiatowe. Po-
zwólcie, &e wymieni# 
tylko kilka z nich:  
Mari# Sartow", Franco  
Bonissolego, Wies!awa 
Ochmana, Sylwestra 
Kosteckiego  
i %.p. Bogdana Paproc-
kiego, który przez 
ostatnie 11 lat swojego 
&ycia zawsze %piewa! 
na festiwalu. W%ród 
chórów, które wyst#po-
wa!y dotychczas, &ycz-
liw" opini# dyrektora 
Pietrasa zyska!y tylko 
niektóre polskie: Teatru 
Wielkiego w Poznaniu, 
Opery )l"skiej, Opery 
Dolno%l"skiej, Akade-
mii Muzycznej w Kato-
wicach, zespo!ów „Ma-
zowsze”, „Tota Anima” 
oraz „Pueri Cantores 
Plocenses”. Teraz po-
kazali%my, &e arty%ci 
raczej leczy$ nie mo-
g", a lekarze mog" %pie-
wa$, nawet lepiej ni& in-
ni profesjonali%ci. 

Maciej Hamankiewicz

OKIEM  
PREZESA
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Mariola Marklowska-Dzier&ak

P
ersonalizacja jest przy-
sz !o"c i#  medycyny. 
W i# z a n e  s#  z $ n i# 
ogromne nadzieje, po-

niewa% przynosi wymierne efekty. 
Podejmuj#c decyzje terapeutycz-

ne w$oparciu o$indywidualne 
cechy biologiczne chorego, 

zwi&ksza si& skuteczno"' 
zastosowanej u$niego te-

rapii, minimalizuj#c 
zarazem ryzyko tok-

syczno"ci i$dzia!a( 
niepo%#danych.

K o n c e p c j a 
medycyny per-
s o n a l i z o w a -
n e j  ( z $ a n g . 
personal ised 
h e a l t h c a r e 
lub persona-
lised medici-
ne) opiera si& 
na zrozumie-
niu ró%nic mi&-
dzy pacjenta-

mi choruj#cymi 
na t& sam# cho-

rob& i$poznawa-
niu z!o%onych me-

chanizmów ró%nych 
schorze(. Maj#c tak# 

wiedz&, mo%na dobiera' 
odpowiednie terapie dla 

konkretnych grup pacjentów. 
Do tego potrzebne s# jednak pre-

cyzyjne dane z$testów genetycz-
nych i$bada( molekularnych. Bez 
nowoczesnej diagnostyki mole-
kularnej nie mo%na ustali' ró%-
nic mi&dzy osobami choruj#cymi 

Terapia szyta na miar!

na t& sam# chorob&, a$tym samym 
zindywidualizowa' ich leczenia.

 Pacjent jest  
najwa!niejszy

Przez ca!e lata wyroczni# dla le-
karzy by!o evidence-based medici-
ne (EBM), czyli standardy post&-
powania terapeutycznego oparte 
na wiarygodnych i$aktualnych da-
nych uzyskanych w$badaniach kli-
nicznych. Dla medycyny personali-
zowanej nie one s# najwa%niejsze.

– Kluczem do medycyny perso-
nalizowanej jest traktowanie ka%-
dej choroby i$ka%dego chorego ja-
ko indywidualnego przypadku. 

My nie leczymy zbiorowo"ci ludz-
kiej, lecz konkretnego cz!owieka. 
W$zwi#zku z$tym nie zawsze da-
ne pochodz#ce z$u"rednienia wy-
ników du%ych bada( klinicznych 
maj# zastosowanie do konkretnej 
osoby, która przed nami siedzi – 
mówi prof. Jacek Jassem, kierow-
nik Kliniki Onkologii i$Radiote-
rapii Gda(skiego Uniwersytetu 

Szybki rozwój biologii 
molekularnej i"nowe 
mo!liwo#ci technologiczne 
umo!liwiaj$ zrozumienie 
pod%o!a biologicznego 
chorób.

Dopasowuj#c sposób leczenia do konkretnego 
pacjenta, a$nie do danej choroby, uzyskuje si& 
znacznie lepsze wyniki. Na tej zasadzie opiera si& 
medycyna personalizowana.
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Stratyfikacja terapii nia biomarkera charakterystycz-
nego dla subpopulacji pacjentów 
z$danym schorzeniem. Co wi&cej, 
wiele kolejnych leków czeka w$ko-
lejce na podobne rejestracje.
Oto kilka przyk!adów biomarke-
rów, które powinny mie' wp!yw na 
podejmowanie decyzji terapeutycz-
nych:

Bia!ko HER2 – testy diagnostycz-
ne oceniaj#ce jego ekspresj& lub 
liczb& kopii genu koduj#cego to 

bia!ko s# ju% od d!u%-
szego czasu stosowane 
przez lekarzy, pomaga-
j#c w$podj&ciu decyzji 
terapeutycznej w$przy-
padku pacjentek cho-
rych na raka piersi.

Stan genu KRAS – 
bia!ko KRAS stanowi 
istotny element szlaku 
sygna !owego inicjo-
wanego przez recep-
tor EGFR. Szlak ten 
odgrywa wa%n#  ro-
l& w$onkogenezie wie-
lu nowotworów, m.in. 
p!uca, jelita grubego, 

trzustki. Dane z$bada( pokazuj#, 
%e pacjenci z$prawid!owym genem 
koduj#cym bia!ko KRAS du%o le-
piej odpowiadaj# na leczenie anty-
-EGFR ni% pacjenci z$genem zmu-
towanym.

Mutacje EGFR – mutacje w$obr&-
bie genu koduj#cego receptor dla 
naskórkowego czynnika wzrostu 
koreluj# z$odpowiedzi# na lecze-
nie pacjentów z$niedrobnokomór-
kowym rakiem p!uca za pomoc# 
inhibitorów kinazy tyrozynowej. 
Najnowsze doniesienia ka%# przy-
puszcza', %e skryning genetyczny 
takich pacjentów w$kierunku mu-
tacji EGFR mo%e pomóc lekarzom 
w$identy)kacji tych chorych, któ-
rzy najbardziej skorzystaj# z$lecze-

rów wskazuj#cych na 
zmian& w$ekspresji lub 
postaci bia!ka, co kore-
luje z$ryzykiem zachoro-
wania lub progresji cho-
roby albo podatno"ci# 
schorzenia na leczenie 
danym lekiem. Dopro-
wadzi!o to do rozwoju 
szeregu bada( przesie-
wowych oraz progno-
stycznych, jak równie% 
u!atwi!o przewidywanie 
i$monitorowanie reakcji 
na leki. Eksperci okre-
"laj# takie post&powanie 
mianem „straty)kacji terapii”. Wbrew 
dotychczasowej zasadzie „one size )ts 
all” (jeden rozmiar dla wszystkich), 
chodzi o$to, aby decyzje terapeutycz-
ne rozpoczyna' od identyfikacji pa-
cjentów, w$przypadku których istnieje 
najwi&ksze prawdopodobie(stwo od-
niesienia korzy"ci z$leczenia lub tych, 
którzy najpewniej na lek nie zareaguj#. 
Dzi&ki takiemu podej"ciu zwi&ksza si& 
ogólna skuteczno"' i$bezpiecze(stwo 
terapii (na przyk!ad poprzez unikanie 
dzia!a( niepo%#danych).

Oznaczanie biomarkerów
W$ostatnich 10 latach pojawi!y si& 
leki, których zapisy rejestracyjne 
wskazuj# na konieczno"' oznacze-

Medycyna personalizowana to ogromne 
wyzwanie dla laboratoriów, b&d#cych 

kluczowym elementem procesu leczniczego.
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Agnieszka Brzezi'ska

 Autorka jest doktorem  
nauk medycznych,  
dyrektorem ds. komunika-
cji i"rozwoju Roche Polska

O
d ponad 10 lat medycyna 
personalizowana stopniowo 
staje si& rzeczywisto"ci#. 

Szybki rozwój biologii molekularnej 
w$ostatnich dwóch dekadach oraz 
nowe mo%liwo"ci technologiczne 
umo%liwiaj# zrozumienie pod!o%a 
biologicznego chorób. Istot# tych 
nowo"ci jest rozwój metod diagno-
stycznych, umo%liwiaj#cych ocen& 
indywidualnych cech chorego na po-
ziomie molekularnym – nie tylko 
w$warunkach eksperymentalnych, 
ale tak%e w$warunkach codziennej 
praktyki klinicznej – oraz tworzenie 
terapii ukierunkowanych na kon-
kretne mechanizmy molekularne, 
w$wi&kszym stopniu dostosowanych 
do potrzeb pacjentów.

Odpowiedni lek  
dla odpowiedniej osoby
W$odró%nieniu od medycyny „prób 
i$b!&dów”, medycyn& personalizo-
wan# mo%na zde)niowa' jako lecze-
nie odpowiednim lekiem odpowied-
niej osoby. W$takim uj&ciu odchodzi 
w$przesz!o"' poj&cie standardów te-
rapeutycznych obejmuj#cych ca-
!e populacje chorych. Badania ge-
nomu cz!owieka oraz osi#gni&cia 
epigenetyki, proteomiki i$metabo-
lomiki pomog!y zidentyfikowa' 
szereg molekularnych biomarke-

Medycznego, przewodnicz#cy Za-
rz#du G!ównego Polskiego Towa-
rzystwa Onkologicznego.

Nie znaczy to jednak, %e medycyna 
personalizowana stoi w$sprzeczno"ci 
z$medycyn# opart# na faktach. Ona 
j# uzupe!nia, stanowi jej rozwini&cie 

i$kontynuacj&. – Medycyna personali-
zowana nie jest ju% tylko sztuk#, któ-
ra zawsze by!a nieod!#czn# cz&"ci# 
medycyny, ani nauk# rozumian# ja-
ko evidence-based medicine. Opiera 
si& na mocnych molekularnych pod-
stawach, dodatkowych dowodach, ja-

Ka!dy nowotwór jest 
indywidualny i"nie mo!na 
go u#rednia&.
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nia tymi lekami w$pierwszej li-
nii.

Gen BRAF – mutacje w$ je-
go obr&bie wyst&puj# u$oko!o 
50 proc. chorych na czerniaka 
skóry. Inhibitor bia!ka b&d#cego 
produktem tego zmutowanego 
genu mo%e wkrótce sta' si& prze-
!omem w$leczeniu tego *le roku-
j#cego nowotworu.

Pomiar wiremii oraz genotyp 
wirusa – determinuj# rodzaj te-

rapii w$przypadku chorych na 
wirusowe zapalenie w#troby ty-
pu C.
Zarówno wymagania, jak i$ocze-
kiwania wzgl&dem medycyny 
personalizowanej s# bardzo du-
%e. Wprowadzanie w$ %ycie jej 
koncepcji, zw!aszcza w$obli-
czu tak szybkiego post&pu w$tej 
dziedzinie, to równie%  wiel-
kie wyzwanie dla laboratoriów, 
które s# kluczow# cz&"ci# sk!a-
dow# prawid!owego dzia!ania 
ca!ego procesu leczniczego. Do-
tycz#  one zagadnie( zwi#zanych  
ze zwi&kszaj#c# si& liczb# ozna-
cze( diagnostycznych oraz ich 
jako"ci#, gdy% od prawid!owej 
diagnostyki coraz cz&"ciej b&dzie 
zale%a!o bezpiecze(stwo pacjen-
ta oraz skuteczno"' zastosowa-
nego leczenia.  ⦿

Nowoczesna 
diagnostyka 
umo!liwia ocen' 
indywidualnych cech 
chorego na poziomie 
molekularnym. 

kie daje nam post&p wiedzy – t!uma-
czy prof. Jacek Jassem.

Onkologia domiunuje
Personalizacja leczenia zna-

laz!a do tej pory najszersze 
zastosowanie w$onkologii. 
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Jest te% wykorzystywana do oceny 
metabolizmu leków (na jej podsta-
wie dobiera si& optymaln# dawk&  
dla chorego), przewidywania ich 
skuteczno"ci oraz lekooporno"ci. – 
Coraz cz&"ciej zdajemy sobie spra-
w&, %e skuteczne leczenie wynika 

z$tego, z$jakim nowotworem ma-
my do czynienia u$konkretnej oso-
by, a$nie z$tego, co nam powie pa-
tomorfolog. Od niego dowiemy si& 
jedynie, jaki to nowotwór – rak 
piersi, p!uca lub innego narz#du, 
i$jaki jest jego typ histologiczny. 

Czy jest nam potrzebna medycyna  
personalizowana?
Wspó!czesna prakty-
ka medyczna pos!ugu-
je si" zasadami medy-
cyny opartej na faktach 
(EBM, evidence-ba-
sed medicine), która za 
podstaw" do podejmo-
wania decyzji uwa#a 
wyniki du#ych, kontro-
lowanych bada$ kli-
nicznych. Bez w!tpie-
nia, przyj"cie zasad EBM, 
gdzie wnioski z bada# 
przek$adaj! si" na zesta-
wy konkretnych zalece#, 
u$atwia post"powanie le-
karzowi-praktykowi. Jed-
nak z tych samych bada# 
wiemy, %e wi"kszo&' le-
ków jest skutecznych je-
dynie u 40-60 proc. pa-
cjentów, a oko$o 15 proc. 
chorych do&wiadcza dzia-
$a# niepo%!danych le-
ków. Czyli „&redni” pa-
cjent odnosi korzy&ci, ale 
w du%ej grupie chorych 
znajduj! si" osoby, które 
nie zyskuj! na niejedno-
krotnie kosztownej tera-
pii lub wr"cz s! nara%o-
ne na powik$ania. Szacuje 
si", %e w USA ponad 100 
tys. zgonów mo%na wi!-
za' z dzia$aniami niepo-
%!danymi stosowanych 
leków. Zasada medycy-
ny personalizowanej, czy-
li „w$a&ciwy lek dla w$a-
&ciwego chorego we 
w$a&ciwym czasie”, prak-
tykowana jest nieomal od 
zarania dziejów. Ju% Hipo-

krates (V wiek p.n.e.) opie-
raj!c si" na teorii Empe-
doklesa, zaleca$ terapi" 
„w zale%no&ci od zabu-
rze# czterech podsta-
wowych humorów or-
ganizmu”. Wspó$cze&nie 
medycyna personalizo-
wana odwo$uje si" do 
najnowszych osi!gni"' 
biologii molekularnej 
i (róde$ zmienno&ci or-
ganizmów wynikaj!cych 
z ró%nic w obr"bie geno-
mu. Wydaje si", %e w naj-
bli%szych latach mo%emy 
oczekiwa' dalszych za-
stosowa# medycyny per-
sonalizowanej, wykracza-
j!cych poza onkologi". 
Przyk$adowo, metabo-
lizm leków w znacznym 
stopniu zale%y od warian-
tów genów koduj!cych 
enzymy rodziny CYP450. 
Ju% obecnie w niektórych 
o&rodkach na &wiecie 
oznacza si" ich genotyp 
przy prowadzeniu terapii 
klopidogrelem – podsta-
wowym lekiem przeciw-
p$ytkowym dla chorych 
z przebytym ostrym ze-
spo$em wie#cowym. Pro-
ponuje si" wprowadzenie 
nowego terminu – tera-
nostyka (teradiagnostyka) 
od po$!czenia s$ów „tera-
pia” i „diagnostyka” celem 
podkre&lenia znaczenia 
diagnostyki na poziomie 
molekularnym dla podej-
mowania w$a&ciwych de-

cyzji terapeutycznych. Na 
znaczenie takiego sposo-
bu uprawiania medycyny 
zwrócili uwag" tak%e po-
litycy. W marcu 2007 ro-
ku, senator ze stanu Illino-
is – Barack Obama, z$o%y$ 
w Kongresie USA pro-
jekt ustawy „o medycynie 
personalizowanej”, któ-
rej celem jest rozszerzenie 
i przyspieszenie bada# 
nad genomem cz$owieka, 
czego skutkiem b"dzie 
udoskonalenie metod 
rozpoznawania chorób, 
zwi"kszenie bezpiecze#-
stwa leków i odkrycie no-
wych metod terapii.

PROF. DR HAB.  
ZBIGNIEW GACIONG

KIEROWNIK KATEDRY 
I!KLINIKI CHORÓB 
WEWN"TRZNYCH,

NADCI#NIENIA T"TNICZEGO  
I!ANGIOLOGII

WARSZAWSKIEGO 
UNIWERSYTETU 

MEDYCZNEGO 
DZIEKAN CENTRUM 

KSZTA$CENIA 
PODYPLOMOWEGO

KOMENTARZ
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Jednak znaj#c budow& molekular-
n# cz!owieka na podstawie atlasu 
genów, wiemy, %e ka%dy nowotwór 
jest indywidualny i$nie mo%na go 
u"rednia'. Tak jak indywidualnie 
trzeba leczy' np. choroby infek-
cyjne na podstawie antybiogramu, 
tak samo indywidualnie trzeba le-
czy' nowotwory – mówi prof. Ja-
cek Jassem.

W$terapii onkologicznej, podkre"la 
szef Polskiego Towarzystwa Onko-
logicznego, trzeba wzi#' pod uwag& 
równie% tzw. polimor)zmy, czyli mole-
kularne cechy danego pacjenta. – No-
wotwór mo%e by' identyczny moleku-
larnie, ale je"li pacjent ma inne cechy 
molekularne, mo%e inaczej reagowa' 
na leczenie – dodaje prof. Jassem.

Dzi&ki gwa!townemu rozwojowi 
bada( molekularnych i$immunolo-
gicznych, naukowcom uda!o si& po-
zna' biologi& niektórych nowotwo-
rów. Badaj#c j#, dowiedzieli si& np., 
%e w$55 proc. komórek nowotworo-
wych uszkodzony jest gen TP53, je-
den z$najwa%niejszych w$ludzkim or-
ganizmie, a$tak%e, %e na powierzchni 
komórek niektórych nowotworów 
znajduj# si& cz#steczki, od których 
zale%y wzrost guza.

W$raku piersi tak# cz#steczk# 
jest bia!ko HER2. Potwierdzenie 
jego obecno"ci jeszcze niedawno 

Kluczem do medycyny 
personalizowanej jest 
traktowanie ka!dej 
choroby  
i"ka!dego chorego 
jako indywidualnego 
przypadku.
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by!o postrzegane wy!#cznie jako nie-
korzystny czynnik rokowniczy. Po zde-
)niowaniu roli, jak# to bia!ko odgry-
wa, uda!o si& opracowa' trastuzumab 
– przeciwcia!o monoklonalne, które – 
!#cz#c si& z$HER2 – wy!#cza je, hamu-
je jego wp!yw na komórki nowotworo-
we, a$nast&pnie je niszczy.

Przyk!adów tzw. leków celowa-
nych, ukierunkowanych na cele mo-
lekularne, które niczym pocisk ude-
rzaj# w$nieprawid!owo funkcjonuj#ce 
komórki nowotworowe, oszcz&dza-
j#c przy tym zdrowe tkanki, jest du%o 
wi&cej. W"ród nich jest imatynib, ni-
skocz#steczkowy inhibitor kinaz tyro-
zynowych stosowany w$leczeniu bia-
!aczki szpikowej oraz$nowotworów 
pod"cieliska przewodu pokarmowe-
go. Hamuj#c przekazywanie sygna-
!u do podzia!u komórek nowotworo-
wych, hamuje ich rozrost.

Wyzwaniem jest optymalizacja  
terapii w trakcie leczenia
Personalizacja lecze-
nia onkologicznego, 
stanowi%ca przysz!o&' 
onkologii, to dosto-
sowanie terapii do 
okre&lonego chorego 
i okre&lonego nowo-
tworu. Dok$adne zde-
finiowanie kluczowych 
mechanizmów moleku-
larnych warunkuj!cych 
rozwój i progresj" no-
wotworu mo%e by' wy-
korzystane w doborze 
skutecznych terapii ce-
lowanych, atakuj!cych 
tylko te krytyczne cele 
molekularne. W tej chwi-
li mamy ju% do dyspo-
zycji kilka takich leków 
ukierunkowanych, które 
umo%liwiaj! ca$kowit! eli-
minacj" lub d$ugotrwa-
$e zahamowanie procesu 
nowotworowego.
W personalizacji lecze-
nia konieczne jest rów-
nie% dobieranie leczenia 

do konkretnego cho-
rego z uwagi na ryzy-
ko wyst"powania dzia$a# 
ubocznych. Niestety, o ile 
mamy coraz wi"cej mo%-
liwo&ci dobierania tera-
pii do konkretnego no-
wotworu, o tyle wiedza 
dotycz!ca optymaliza-
cji terapii pod k!tem bez-
piecze#stwa dla okre-
&lonego chorego jest 
jeszcze w powijakach.
Innym wyzwaniem sto-
j!cym przed personali-
zowan! onkologi! jest 
dobieranie (optymaliza-
cja) terapii w trakcie le-
czenia. W przypadku ka%-
dego leku celowanego 
istnieje szereg zdefinio-
wanych mechanizmów 
oporno&ci, wykorzysty-
wanych przez komórk" 
nowotworow! w obro-
nie przed terapi!. Dopie-
ro opracowanie techno-
logii charakteryzowania 

w ka%dym konkretnym 
przypadku nowotworu 
mechanizmów oporno-
&ci na stosowane lecze-
nie umo%liwi$oby pe$n! 
kontrol" nad procesem 
nowotworowym i praw-
dziw! personalizacj" le-
czenia.

DR HAB. N. MED.  
PIOTR WYSOCKI

ZAK$AD IMMUNOLOGII 
NOWOTWORÓW

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. 
KAROLA MARCINKOWSKIEGO 

W!POZNANIU 

KOMENTARZ
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Po trastuzumabie i$ imatyni-
bie przysz!a kolej na leki celowane  
II generacji: nilotynib, dazatynib, su-
nitynib, sorafenib, ge)tynib, erloty-
nib, lapatynib czy temsyrolimus. On-
kolodzy maj# wi&c mo%liwo"' leczenia 
ró%nymi preparatami. Je"li jeden prze-
staje dzia!a', mog# zastosowa' inny. 

Leki celowane, niczym 
pocisk, uderzaj$ 
w nieprawid%owo  
funkcjonuj$ce komórki 
nowotworowe, 
oszcz'dzaj$c przy tym 
zdrowe tkanki.
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Pacjent zyskuje na podmiotowo!ci
Znajdujemy si" u progu no-
wej ery, która rewolucjo-
nizuje przysz!o&' medycy-
ny. Jest ona konsekwencj% 
znacznego post"pu nauk 
podstawowych, aplikowa-
nych do codziennej prak-
tyki lekarskiej. Zmieniaj! si" 
metody diagnozowania i le-
czenia. Osi!gni"cia genomi-
ki umo%liwiaj! podejmowa-
nie decyzji terapeutycznych 
na podstawie indywidual-
nego profilu genetycznego 
pacjenta. Post"p w pozna-
niu mechanizmów %ycia za-
inicjowa$ rozwój szeregu nie-
znanych wcze&niej dyscyplin. 
Pacjent zyskuje na podmio-
towo&ci, gdy% przestaje by' 

przedstawicielem okre&lo-
nej grupy chorych. Okaza-
$o si", %e prawie ka%dy z nas 
jest inny. Zmienno&' osobni-
cza spowodowana jest cz"-
sto polimorfizmem poje-
dynczych nukleotydów (SNP 
– single nucleotide polymor-
phism).  Przyk$adowo, w przy-
padku WZW C podstaw! de-
cyzji terapeutycznych staj! si" 
wyniki bada# alleli genu inter-
leukiny 28B (chromosom 19), 
zw$aszcza rs 12979860 oraz 
rs 8099917. Wa%nym elemen-
tem post"pu w zaka(nictwie 
jest równie% lepsze poznanie 
patomechanizmu chorób i za-
ka%e# oraz mo%liwo&' precy-
zyjnego ich monitorowania. 

Reasumuj!c, personalizacja 
jest wyzwaniem medycyny 
w XXI wieku.

PROF. DR HAB.  
WALDEMAR HALOTA

KLINIKA I!KATEDRA CHORÓB 
ZAKA%NYCH – BYDGOSZCZ

COLLEGIUM MEDICUM 
IM. LUDWIKA RYDYGIERA 

W!BYDGOSZCZY

KOMENTARZ

R E K L A M A

W$efekcie wielu pacjentom s# w$stanie 
wyd!u%y' %ycie i$poprawi' jego jako"'.

Jednak od personalizacji lecze-
nia onkologicznego lekarze ocze-
kuj# czego" wi&cej. Upatruj# w$niej 
szansy na zmian& charakteru no-
wotworu – z$choroby, która jest 
wci#% obarczona wysok# "miertel-
no"ci# w$chorob& przewlek!#, ta-
k# jak nadci"nienie czy cukrzyca.  
S# przekonani, %e w$przysz!o"ci stanie 
si& to mo%liwe. ⦿
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 Nie jestem wójtem  
w krawacie   

Z!Jerzym Zab"ockim,  
wójtem gminy Domanice  
w!powiecie siedleckim,  

rozmawia Lucyna Krysiak

*

W gminach nie ma szpitali klinicznych 
i przychodni specjalistycznych, jednak 
ludzie tak samo choruj! i wymagaj! le-
czenia jak w du"ych aglomeracjach.  
Jak samorz!d gminy Domanice orga-
nizuje opiek# zdrowotn! dla swoich 
mieszka$ców?
Nasza gmina liczy blisko trzy tysi#ce 
mieszka$ców. Poniewa% jestem bar-
dzo mobilny, wci#% przemieszczam 
si& po okolicy motorem lub rowerem 
i!prawie ka%dego z!nich znam osobi-
'cie. Ma"o siedz& za biurkiem w!urz&-
dzie, w!garniturze i!krawacie, staram 
si& wychodzi( do ludzi i!poznawa( ich 
problemy, równie% zdrowotne.
Jako gmina jeste'my w!tej dobrej sy-
tuacji, %e mamy w"asny o'rodek zdro-
wia, który jest )li# Niepublicznego 
Zak"adu Opieki Zdrowotnej „Cen-
trum” w!Siedlcach. Tamtejszy NZOZ 
dba o!zapewnienie opieki medycznej 
zarówno na poziomie podstawowym, 
jak i!specjalistycznym. Mieszka$-
cy leczeni s# przez lekarzy rodzin-
nych i!konsultowani przez specjali-
stów, którzy przyje%d%aj# z!Siedlec. 
W!stanach wymagaj#cych bardziej 
kompleksowej diagnostyki je%d%# do 
miasta. Podobnie w!razie konieczno-
'ci leczenia w!szpitalu powiatowym 
czy wojewódzkim. Na szcz&'cie to 
tylko 15 kilometrów.
Z!rozmów z!mieszka$cami Doma-
nic wynika, %e nie maj# zastrze%e$  
do funkcjonowania naszej lokalnej 
przychodni, a!je'li s# uwagi krytyczne, 
natychmiast na nie reagujemy z!szefem 
o'rodka, w!którym jest dobrze wypo-
sa%one ambulatorium, fachowa ob-
s"uga piel&gniarska i!po"o%nicza. Po-
niewa% lekarze obejmuj# opiek# ca"e 
rodziny, od noworodków do starusz-
ków, najlepiej wiedz#, jakie s# ich po-
trzeby zdrowotne, a!samorz#d tylko 
wspiera ich dzia"ania. Wspó"pracuje-
my z!sob#. Mo%na powiedzie(: nud-
ny standard, a!jednak to funkcjonuje.F

O
T

.:
 Z

 A
R

C
H

. 
U

R
Z
!

D
U

 G
M

IN
Y

 D
O

M
A

N
IC

E



  W W W . G A Z E T A L E K A R S K A . P L     
 1514   

R o z m o w a  p o l i t y c z n a  o  z d r o w i u

uznaj& zasady owijania w!bawe"n&, 
stawiam sprawy jasno i!ludziom te% 
mówi& w!oczy, co ich czeka, je'li b&-
d# unika( bada$ pro)laktycznych. 
I!oni to „kupuj#”.

Wierzy pan w sens tego rodzaju inicja-
tyw jak „Zdrowa Gmina”?
Jak wsz&dzie, w!gminie Domanice lu-
dzie umieraj# na nowotwory i!chocia% 
w!odró%nieniu od mieszka$ców du%ych 
miast s# bli%ej natury i!lepiej rozumiej# 
nieunikniono'( 'mierci, obawiaj# si& 
cierpie$ zwi#zanych z!chorob#. Prze-
konuj& ich, %e poprzez badania pro)-
laktyczne w!du%ej mierze mo%na ich 
unikn#(, mo%na uratowa( niejedno 
ludzkie %ycie, ale te% nie obiecuj&, %e to 
zagwarantuje im %ycie wieczne. Wie-
rz& w!tego rodzaju inicjatywy i!uwa-
%am, %e konkurs „Zdrowa Gmina” to 
naprawd& superprojekt.

W konkursie dla gminy najlepiej realizu-
j!cej program profilaktyki nowotworo-
wej do wygrania jest 100 tysi#cy z%otych. 
Ma pan apetyt na te pieni!dze?
Oczywi'cie. Jak ka%dy oddany swo-
jej gminie wójt. Ale nie o!wygran# tu-
taj chodzi, lecz o!ide&. Zreszt# regula-
min konkursu jest bardzo restrykcyjny 
i!by sprosta( jego wymogom, trzeba 
si& naprawd& zaanga%owa(. Najpierw 
zostan# wy"onione gminy, które b&d# 
mia"y najwi&kszy wzrost procentowy 
liczby osób zg"aszaj#cych si& na bada-
nia pro)laktyczne )nansowane przez 
NFZ i!Narodowy Program Zwalcza-
nia Chorób Nowotworowych w!okre-
sie od 1 marca do 31 sierpnia 2011 r. 
W!drugim etapie ocenie podlega( b&-
d# nades"ane przez gminy opisy pro-
jektów dzia"a$ promuj#cych pro)lak-
tyk& nowotworow#, z!wykorzystaniem 
nagrody g"ównej w!wysoko'ci 100 ty-
si&cy z"otych. Na razie wyniki mamy 
obiecuj#ce, a!co b&dzie dalej, czas po-
ka%e. Do wrze'nia, kiedy konkurs do-
biegnie ko$ca, jest jeszcze troch& czasu.

Je&li pana gmina zdob#dzie pierwsze 
miejsce, to co pan zrobi z wygran!?
Jeszcze si& nad tym nie zastanawia"em, 
ale skoro wygrana dotyczy konkur-
su zwi#zanego ze zdrowiem, pewnie 
przeznaczymy te pieni#dze na opie-
k& zdrowotn#. O!tym jednak nie mo-
g& decydowa( sam. Decyzj& podejmie 
ca"y samorz#d. ⦿ 

Jak "yj! ludzie w pana gminie?  
Czy poziom "ycia i warunki demogra-
ficzne maj! wp%yw na ich problemy 
zdrowotne?
To nie jest biedna gmina. Wsz&dzie 
po"o%ony asfalt, zrobiona kanaliza-
cja, dwie szko"y podstawowe i!gimna-
zjum, przedszkole, biblioteka, miejsca 
do uprawiania sportu. Cho( oczywi-
'cie s# rodziny wielodzietne, których 
nie sta( na op"acenie dziecku miejsca 
w!przedszkolu czy wykupienie obia-
dów w!szkole. Gmina jest typowo rol-
nicza, po"o%ona na uboczu, z!dala  
od autostrad. Jest tu cicho i!spokojnie. 
Je'li kto' %yje w!skrajnej biedzie, to na 
w"asne %yczenie, bo warunki rozwoju 
s#, trzeba si& jednak wykaza( inicja-
tyw#. W!tych ludziach tkwi ogromny 
potencja", ale %yj# jakby w!u'pieniu. 
Dotyczy to wszystkich sfer aktyw-
no'ci, tak%e zdrowotnej. Jako samo-
rz#d staramy si& ich obudzi(. Nieste-
ty, nasza spo"eczno'( coraz bardziej 
si& starzeje, a!co za tym idzie – wzra-
sta liczba chorób przewlek"ych cha-
rakterystycznych dla wieku 'rednie-
go i!starczego. S# to choroby uk"adu 
kr#%enia, narz#du ruchu, kr&gos"upa 
i!oczywi'cie nowotwory. Poprzez do-
st&p do mediów i!internetu ich 'wia-
domo'( na temat problemów zwi#za-
nych ze zdrowiem znacznie wzros"a. 
Wiedz#, jak wa%ne dla jako'ci ich %y-
cia jest wczesne wykrywanie chorób. 
Wiedz#, co to jest mammogra)a, cy-
tologia, kolonoskopia, wci#% jednak 
trudno ich namówi( na badania pro-
)laktyczne. Dlatego tak skwapliwie 
w"#czyli'my si& do konkursu „Zdro-
wa Gmina”, organizowanego przez 
Polsk# Uni& Onkologii.

Czy pana zdaniem jest to dobry sposób 
na nak%anianie Polaków do poddawa-
nia si# badaniom profilaktycznym w kie-
runku wczesnego wykrywania nowo-
tworów?
Tak. Najlepszym dowodem jest to,  
%e gmina Domanice ma obecnie zna-
cz#cy wzrost zg"aszalno'ci na badania 
mammogra)czne – o!18,6 procent, a!cy-
tologiczne o!11,3 procent. Zanim jed-
nak osi#gn&li'my ten wynik, sami grun-
townie poddali'my si& badaniom. Je'li 
ludzie widz# dobre przyk"ady, to za ni-
mi pójd#, wi&c wszyscy – pracownicy 
urz&du gminy i!radni – ruszyli'my gre-
mialnie do poradni, aby si& przebada(.

Staram si& jednak nie stosowa( na-
cisku na mieszka$ców, ale jak spo-
tkam kogo' w!s klepie, oczyszczal-
ni 'cieków lub po prostu na ulicy, to 
pytam, czy wybiera si& na badania 
pro)laktyczne i!zaznaczam, %e ja jako 
wójt i!moja rodzina ju% spe"nili'my ten 
obowi#zek. Bo ludzie musz# wiedzie(,  
%e zdrowie to najwi&ksze dobro i!warto 
w!nie inwestowa(, a!poddawanie si& 
badaniom pro)laktycznym to obo-
wi#zek wobec siebie. Badania orga-
nizuj#: NFZ, Narodowy Program 
Zwalczania Chorób Nowotworowych, 
przychodnie. Rola przypadaj#ca sa-
morz#dowi i!wójtowi ma wi&c cha-
rakter propagandowy i!edukacyjny. 
Marzy mi si&, aby to przekonanie  
do bada$ wpoi( mieszka$com  
na sta"e, aby nie mia"o ono charak-
teru akcyjnego, na potrzeby konkur-
su „Zdrowa Gmina”.

Na profilaktyk# przeznaczane s! du-
"e pieni!dze, a jednak ani NFZ-owi ani 
ekspertom od zdrowia nie uda%o si# 
osi!gn!' wzrostu zainteresowania ba-
daniami. Mo"e si%a jest w tym, "e wójt 
brzmi bardziej swojsko ni" urz#dnik  
czy ekspert?
*yjemy w!czasach, kiedy ludzie ma"o 
z!sob# rozmawiaj#, zw"aszcza w!du-
%ych aglomeracjach. Kontakty ogra-
niczaj# si& do spraw zawodowych, 
a!na to, %eby porozmawia( o!%yciu 
nie ma czasu. A!mo%e nawet w!pew-
nych 'rodowiskach nie wypada. Od-
bierane to jest jako zbytnie anga%o-
wanie si& w!cudze sprawy. W!ma"ych 
spo"eczno'ciach, a!do takich nale-
%y gmina Domanice, rozmawia si& 
o!wszystkim, a!ja jestem propagato-
rem tego rodzaju podej'cia do %ycia. 
Ludzie potrzebuj# zainteresowania 
i!wiary w!to, %e komu' na nich zale-
%y. Je'li osobi'cie zach&cam do ba-
da$ czy leczenia, nie czerpi#c z!tego 
%adnych korzy'ci, to oni mi ufaj#. 
Zreszt# znany jestem z!tego, %e nie 

  Je!li ludzie widz" 

dobre przyk#ady,  

to za nimi pójd".  
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Z "notatn ika 
rzeczn ika prasowego

Pakiet podpisany
Prezydent RP podpisa! 
wszystkie ustawy z tzw. 
pakietu ustaw zdrowot-
nych – ostatni", „refunda-
cyjn"” 25 maja br. Usta-
wy, co do zasady, wejd! 
w "ycie: o zmianie ustawy 
o zawodach lekarza i leka-
rza dentysty oraz ustawa 
o dzia#alno$ci leczniczej – 
1 lipca 2011 r.; ustawa o sys-
temie informacji w ochronie 
zdrowia, ustawa o zmianie 
ustawy o prawach pacjen-
ta i Rzeczniku Praw Pacjen-
ta oraz niektórych innych 
ustaw, ustawa o refunda-
cji leków, $rodków spo"yw-
czych specjalnego przezna-
czenia "ywieniowego oraz 
wyrobów medycznych – 
1 stycznia 2012 r.

Warunki pracy 
lekarzy – zespo!y 
NRL i OZZL
Naczelna Rada Lekarska 
powo!a!a Zespó! ds. mo-
nitorowania sytuacji pra-
cowniczej w ochronie 
zdrowia. Zosta! on po-
wo!any po przedstawie-
niu przez Ogólnopolski 
Zwi"zek Zawodowy Le-
karzy uchwa!y w sprawie 
dzia!a# w zwi"zku z prze-
kszta!ceniem SPZOZ-ów 
w spó!ki handlowe.
Zespó# ma zaj!% si& opraco-
waniem postulatów doty-
cz!cych m.in. minimalnych 
wynagrodze' zasadniczych, 
minimalnych norm zatrud-
nienia oraz p#atnego urlopu 
szkoleniowego.
Prezes NRL zwróci# si& do 
prezesów izb okr&gowych 
z pro$b! o powo#ywa-
nie zespo#ów regionalnych 
i wspó#prac& z zespo#a-
mi OZZL. Jak zaznaczy#, 
problematyka poruszona 
w wyst!pieniach OZZL do-
tyczy istotnych spraw byto-
wych lekarzy, ale jest tak"e 
nierozerwalnie po#!czo-

na z zagadnieniami bez-
piecze'stwa zdrowotnego 
i odbiorem ca#ego nasze-
go $rodowiska przez spo#e-
cze'stwo. Do zespo#u ogól-
nopolskiego wybrani zostali: 
Zbigniew Brzezin (OIL Cz&-
stochowa) – przewodnicz!-
cy, Mariusz Janikowski (OIL 
Kraków), Marek Jod#owski 
((IL Kielce), Tomasz Roma'-
czyk ((IL Katowice), Stefan 
Sobczy'ski (WIL Pozna'), 
Zdzis#aw Szramik (OIL Rze-
szów), Julian Wróbel (OIL 
Warszawa).
Na stronie internetowej 
www.nil.org.pl znajduj! si& 
uchwa#y, listy i opinie prawne 
w tej sprawie.

Nowa praktyka
Ustawa o dzia!alno$ci 
leczniczej wprowadza 
od 1 lipca br. nowy ro-
dzaj praktyki lekarskiej: 
„praktyka w przedsi%-
biorstwie podmiotu lecz-
niczego”. B&dzie zak#ada-
na przez lekarzy i lekarzy 
dentystów, którzy wyko-
nuj! swoj! dzia#alno$% na 
podstawie umowy cywil-
noprawnej, tzw. kontraktu, 
w zak#adzie opieki zdrowot-
nej. Dotychczas w celu za-
warcia umowy np. na dy"u-
ry lekarz zak#ada# praktyk& 
lekarsk! „na wezwanie”. 
Wprowadzenie innego ro-
dzaju praktyki by#o zgod-
ne z postulatami samorz!-
du. Przed wej$ciem w "ycie 
ustawy Marek Haber, wice-
minister zdrowia, podj!# ko-
respondencj& z Prezesem 
NRL w sprawie praktycz-
nych uregulowa'.

Limity na studia
Prezydium NRL 3 czerw-
ca br. przyj%!o stanowi-
sko dotycz"ce projektu 
rozporz"dzenia ministra 
zdrowia w sprawie limi-
tów przyj%& na studia me-
dyczne, wskazuj!c m.in.,  

"e zmniejszenie liczby 
miejsc na studiach medycz-
nych na wi&kszo$ci kierun-
ków, przy pozostawieniu  
na niemal niezmienionym 
poziomie limitów na kie-
runku lekarskim, jest zupe#-
nie niezrozumia#e w sytuacji 
niedoboru kadr medycz-
nych. „Projekt nie przewidu-
je zwi&kszenia liczby miejsc 
na tych kierunkach studiów, 
których absolwentów brak 
jest obecnie coraz bardziej 
dostrzegalny, np. na kierun-
ku lekarskim projekt prze-
widuje wzrost tylko o 10 
miejsc. Jednocze$nie pro-
jekt przewiduje znacz!ce 
zmniejszenie liczby miejsc 
na innych deficytowych kie-
runkach, np. po#o"nictwo 
o 118 miejsc, piel&gniarstwo 
o 698 miejsc” – podaje Pre-
zydium.

Lekarze-Lekarzom
NRL nada!a statut Fundacji 
Lekarze-Lekarzom, powo-
!a!a Zarz"d w sk!adzie: Ma-
riusz Janikowski (OIL Kraków) 
– prezes, cz#onkowie: Leszek 
W. Dudzi'ski (W-M IL Olsztyn), 
Pawe# Wróblewski (OIL Wro-
c#aw) oraz Rad& w sk#adzie: 
Zyta Ka)mierczak-Zagórska 
(BIL Bielsko-Bia#a), Marek Jo-
d#owski ((IL Kielce), Krzysztof 
Szuber (OIL Rzeszów). Decyzj& 
o utworzeniu Fundacji pod-
j&to we wrze$niu ubieg#ego 
roku i do teraz trwa#a proce-
dura rejestracyjna. Celem Fun-
dacji ma by% m.in. dzia#alno$% 
w zakresie pomocy spo#ecz-
nej, materialnej i finansowej 
w celu poprawy warunków 
"ycia lekarzy, znajduj!cych si& 
w trudnej sytuacji materialnej, 
tak"e z powodów kl&sk "y-
wio#owych i innych nadzwy-
czajnych zdarze'.

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

16   N R  7  ( 2 4 7 )  L I P I E C  2 0 1 1

R
E

K
L

A
M

A



Partnerstwo
Ruszy!o Europejskie 
Partnerstwo Innowa-
cji na rzecz Zdrowe-
go i Aktywnego Starze-
nia si", koordynowane 
przez dwóch komisa-
rzy: wiceprzewodnicz#c# 
KE Neelie Kroes (infor-
matyzacja) i Johna Dal-
li (zdrowie). Ta inicjaty-
wa to próba odpowiedzi Unii 
na starzenie si! spo"ecze#stw 
Europy. Stopniowy wzrost 
d"ugo$ci %ycia z&jednocze-
snym spadkiem dzietno$ci 
prowadz' do zwi!kszania si! 
odsetka osób starszych i&bar-
dzo starych. W&2020 r. osoby 
powy%ej 65 r. %. b!d' stano-
wi( 18 proc. spo"ecze#stwa. 
Je$li chcemy utrzyma( przy-
wództwo Europy w&zakre-
sie wysokiej jako$ci %ycia 

obywateli, zjawisko to mu-
si zosta( zauwa%one. Chc'c 
zapewni( statystycznemu 
Europejczykowi dodatko-
we 2 lata w&zdrowiu w&roku 
2020 (a&taki jest cel KE), na-
le%y ju% dzi$ podj'( odpo-
wiednie dzia"ania na wielk' 
skal!. W&ramach Partner-
stwa pa#stwa cz"onkowskie 
i&organizacje reprezentuj'-

ce interesariuszy (w&tym leka-
rzy – CPME) przygotowuj' 
dzia"ania na rzecz stworzenia 
warunków do realizacji te-
go celu. B!d' one obejmowa( 
innowacyjne podej$cie w&za-
kresie: ostrzegania, prewen-
cji i&wczesnego rozpoznawa-
nia chorób; leczenia i&opieki; 
tworzenia $rodowiska wspie-
raj'cego aktywne i&nieza-
le%ne %ycie osób starszych. 
Wprawdzie traktat europej-
ski pozostawia odpowie-
dzialno$( za ochron! zdrowia 
pa#stwom cz"onkowskim, 
jednak przekonanie o&po-
trzebie dzia"a# na poziomie 
Unii narasta. Poszukiwanie 
rozwi'za#, promowanie do-
brych praktyk, a&czasem ko-
ordynacja wysi"ków pa#stw 
mo%e sta( si! warto$ci' doda-
n' Unii. Przepisy i&wspólne 
dzia"ania dotycz'ce produk-
cji, obrotu i&u%ywania tyto-

niu oraz alkoholu, produkcji 
%ywno$ci (w&tym ewentualnej 
suplementacji substancji nie-
doborowych, np. witaminy 
D), praw pacjentów w&opie-
ce transgranicznej, leczenia 
chorób rzadkich, e-zdrowia, 
kszta"cenia kadr medycz-
nych oraz rozwi'za# w&za-
kresie zabezpieczenia spo-
"ecznego osób starszych to 
dobre przyk"ady obszarów 
mog'cych przynie$( rezulta-
ty. Udzia" $rodowiska lekar-
skiego (tak%e starzej'cego 
si!!) w&kszta"towaniu polityki 
Unii jest oczywi$cie niezb!d-
ny i&na szcz!$cie dostrzega-
ny przez KE. Jako prezydent 
CPME znalaz"em si! w&sk"a-
dzie Komitetu Steruj'cego 
Partnerstwa, co dobrze roku-
je mo%liwo$ciom wp"ywania 
na dalsze losy tego przedsi!-
wzi!cia.
Konstanty Radziwi!!

Na s i  w "E u rop ie

R E K L A M A
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Z!Bo"en# Pietrzykowsk#,  
kierownikiem O$rodka Wspó%pracy z!Poloni# 
Medyczn# NRL, rozmawia Lucyna Krysiak

Jeste!my 
jedn" lekarsk" 
rodzin"

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

Samorz!d lekarski w przewa"aj!cej 
cz#$ci opiera si# na dzia%alno$ci komisji 
i zespo%ów problemowych. O$rodek 
Wspó%pracy z Poloni! Medyczn! NRL 
wy%amuje si# z tej struktury. Z czego 
wynika ta ró"nica?
Z!uwarunkowa& historycznych i!spe-
cy'ki naszej pracy. O$rodek powsta% 
w!drugim roku dzia%alno$ci samo-
rz#du lekarskiego. Zosta% powo%any 
w!1991 r. na mocy jednej z!pierwszych 
uchwa%, jakie podj#% samorz#d po re-
aktywacji. W!tym samym czasie od-

bywa% si( w!Polsce I!Kongres Polo-
nii Medycznej, który zorganizowa%o 
wprawdzie Polskie Towarzystwo Le-
karskie, ale izba ju" zaistnia%a i!po-
czuwa%a si( do obowi#zków wobec 
polonusów. Nie bez znaczenia by%a 

inspiracja profesora Tadeusza Chru-
$ciela, który pochodzi% ze Lwowa, zna% 
realia "ycia mieszkaj#cych tam lekarzy 
polskiego pochodzenia, czu% ogrom-
n# potrzeb( nawi#zania z!nimi kon-
taktów i!pomagania im. Tak powsta% 
O$rodek, którego nazw( zachowali-
$my do dzi$. Rzeczywi$cie ró"ni si( 
od komisji i!zespo%ów problemowych, 
które s# przede wszystkim cia%em do-
radczym, a!o$rodek wykonawczym.

Co to oznacza w praktyce?
Nasz# rol# jest organizowanie. Je-
ste$my organizatorami wizyt repre-
zentantów polskiego $rodowiska me-
dycznego w!skupiskach polonijnych, 
wspólnych konferencji i!zjazdów 
w!Polsce i!za granic#, sta"y i!wyjaz-
dów szkoleniowych w!naszym kra-
ju. Istotn# sfer# naszej dzia%alno$ci 
jest organizowanie przyjazdów spe-
cjalistów z!grona Polonii medycz-
nej w!celu szkolenia i!konsultacji, 
pomoc w!za%atwianiu stypendiów 
specjalizacyjnych, wysy%kach leków 
i!sprz(tu medycznego, przekazywa-
niu medycznej informacji zawodo-
wej i!naukowej. Samorz#d wspó%or-
ganizuje te" odbywaj#ce si( co trzy 
lata Kongresy Polonii Medycznej i!'-
nansuje udzia% w!nich lekarzy polo-
nusów ze Wschodu.

Na czym najbardziej skupia si# 
dzia%alno$& O$rodka?
Najwi(kszy nacisk by% i!jest po%o-
"ony na pomoc lekarzom Polakom 
z!krajów by%ego Zwi#zku Radziec-
kiego i!nie ukrywam, "e kontaktom 
tym zawsze towarzyszy%y wielkie 
emocje. My ju" poczuli$my si( wol-
ni, a!oni wci#" jeszcze czuli na ple-
cach oddech dopiero co upad%ego ko-
munizmu. Byli z%aknieni wiedzy, ale 
i!wsparcia materialnego. Te pierwsze 
kongresy, konferencje, sympozja, na 
które ich zapraszali$my i!które op%a-
cali$my, wspominam ze szczególnym 
rozrzewnieniem. Chc( zaznaczy), "e 
kontakty te odbywa%y si( i!odbywaj# 
za po$rednictwem dzia%aj#cych tam 

Wielu kolegów  
z!krajów by"ego Zwi#zku 
Radzieckiego poprzez 
kontakty z!ojczyzn# 
zetkn$"o si$ po raz 
pierwszy z!nowoczesnymi 
metodami leczenia.

Istotn# sfer# 
dzia"alno%ci O%rodka 
jest organizowanie 
przyjazdów specjalistów 
z!grona Polonii 
medycznej w!celu 
szkolenia i!konsultacji.
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polonijnych towarzystw medycznych 
i!dotyczy to zarówno szkole&, jak i!kon-
ferencji naukowych. G%ównie 'nansu-
jemy stypendia doszkalaj#ce, trwaj#ce 
do dwóch miesi(cy, pozwalaj#ce na od-
bycie krótkoterminowych sta"y, które 
mo"emy przyzna) lekarzom polskie-
go pochodzenia raz na trzy lata. Od 
pocz#tku istnienia O$rodka z!takich 
stypendiów skorzysta%o kilkaset osób. 
Kiedy$ by%a bardziej dostrzegalna ró"-
nica pomi(dzy poziomem kszta%cenia 
lekarzy np. z!Litwy, Ukrainy, Gruzji 
czy Bia%orusi a!lekarzy ko&cz#cych na-
sze uczelnie. Tymczasem obowi#zuj#-
ca wówczas Konwencja Praska dawa%a 
im automatycznie prawo wykonywania 

zawodu lekarza we wszystkich krajach 
nale"#cych do bloku socjalistycznego. 
Nie ukrywam, "e patrz#c w!ich indek-
sy i!wykaz przedmiotów mieli$my w#t-
pliwo$ci, czy mog# zajmowa) si( lecze-
niem w!naszym kraju. Wtedy byli$my 
dla nich Zachodem. Wielu kolegów 
stamt#d poprzez kontakty z!ojczyzn# 
zetkn(%o si( po raz pierwszy z!nowo-
czesnymi technologiami medycznymi, 
metodami leczenia. Zreszt# wci#" jesz-
cze nim jeste$my. Obecnie jednak licz-
ba wniosków o!takie stypendia wyra*-
nie si( zmniejszy%a.

Z jakich powodów?
Jest ich kilka. Dost(p do internetu po-
zwala si( doszkala) na w%asn# r(k(, 
ró"nice w!poziomie medycyny nie s# 
ju" tak drastyczne, coraz trudniej te" 
lekarzom z!krajów by%ego Zwi#zku Ra-
dzieckiego uzyska) zgod( na tak d%u-
gie urlopy. Dlatego obecnie k%adzie-
my wi(kszy nacisk na 'nansowanie 
im kursów i!sympozjów naukowych, 
które trwaj# krócej, a!tak"e pozwala-
j# si( dokszta%ca), poszerza) wiedz(, 
utrzymywa) kontakt z!nowoczesn# 
medycyn#.

Polonia medyczna jest rozrzucona 
praktycznie po ca%ym $wiecie. Jak 
O$rodek wspó%pracuje z polskimi 
lekarzami w krajach zachodnich, USA, 
Australii czy Nowej Zelandii?
Lekarze polskiego pochodzenia 
z!tych krajów nie potrzebuj# od nas 
pomocy, poniewa" wiedzie im si( le-
piej i!jeszcze nam mog# pomaga). 
Zreszt# na pocz#tku lat 90. tak by-
%o. Od tamtejszej Polonii medycznej 
p%yn(%y do Polski leki, sprz(t, niedo-
st(pne u!nas wówczas czasopisma na-
ukowe. W!ci#gu tych ostatnich kilku-
nastu lat wiele si( zmieni%o, przede 
wszystkim dost(pno$) do wiedzy, ale 
i!status materialny polskiego lekarza. 
Obecnie bardziej chodzi o!podtrzy-
mywanie wi(zi z!krajem i!$rodowi-
skiem medycznym, ale s# i!tacy, któ-
rzy doskonale wtopili si( w!lokalne 
spo%eczno$ci i!nie szukaj# kontak-
tów z!Polsk#. Wi(kszo$) jednak jest 
spragniona polskiego j(zyka, kultury 
i!informacji o!tym, co dzieje si( w!ich 
ojczy*nie. +ywo interesuj# si( dzia%al-
no$ci# samorz#du lekarskiego, dlate-
go prenumerujemy dla nich „Gazet( 
Lekarsk#”, jak równie" dla 15 stowa-

rzysze& lekarzy polskich dzia%aj#cych 
na terenie by%ego ZSRR. Wielu na-
szych rodaków lekarzy odnosi suk-
cesy na obczy*nie, przyk%adem jest 
cho)by profesor Maria Siemionow, 
i!ch(tnie przyje"d"a podzieli) si( tym 
sukcesem z!rodakami. Polskie Towa-
rzystwo Medyczne w!Niemczech co 
roku organizuje u!siebie bale, na któ-
re zaprasza polskich lekarzy, wspól-
ne wyjazdy na narty, wycieczki kra-
joznawcze. Bardzo aktywny jest te" 
Zwi#zek Lekarzy Polskich, w!Chica-
go, który zaprasza kolegów ze starego 
kraju na ró"ne imprezy. Stowarzysze-
nie to ma ustanowiony fundusz sty-
pendialny, z!którego korzystaj# nasi 
lekarze. Podobny fundusz utworzy-
%o Stowarzyszenie Lekarzy Polskie-
go Pochodzenia we Francji.

Mo"na wi#c zaryzykowa& twierdzenie,  
"e ci, którym wiedzie si# lepiej 
wspomagaj! tych, którym si# wiedzie 
gorzej...
To trafne spostrze"enie, które ma 
swoj# g%(bi(. Niezale"nie od tego, 
gdzie rzuci%y nas losy, jeste$my jed-
n# lekarsk# rodzin# i!gdzie$ w!pod-
$wiadomo$ci ka"dy z!nas o!tym pa-
mi(ta. To w!jaki$ sposób nas jednoczy 
i!okre$la jako$) naszych kontaktów. 
Oczywi$cie jako kierownik O$rodka 
zdaj( sobie spraw(, "e w!sytuacji, kie-
dy kontakty te spowszednia%y, daw-
ne formy dzia%alno$ci przesta%y by) 
atrakcyjne i!trzeba je zast#pi) no-
wymi. My$limy o!tym intensywnie. 
Rozwa"amy ró"ne opcje. Pierwszym 
krokiem by%o zast#pienie dwumie-
si(cznych stypendiów krótkimi po-
bytami i!to si( sprawdzi%o. By) mo"e 
nale"a%oby pomy$le) o!%#czeniu po-
bytów szkoleniowych z!atrakcjami 
turystycznymi, zwiedzaniem Polski 
i!poznawaniem jej historii. Jeste$my 
otwarci na nowe pomys%y. ⦿
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Kontakty z!lekarzami 
Polakami z!dawnego 
ZSRR odbywaj# 
za po%rednictwem 
dzia"aj#cych tam 
polonijnych towarzystw 
medycznych.

Samorz#d 
wspó"organizuje 
Kongresy Polonii 
Medycznej i!&nansuje 
udzia" w!nich lekarzy 
polonusów ze Wschodu.

Obecnie k!adziemy wi"kszy nacisk 
na finansowanie kursów  
dla lekarzy z krajów by!ego ZSRR.
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U  s t o m a t o l o g ó w

W!powszechnej "wiadomo"ci prowadzenie 
gabinetu stomatologicznego cz#sto kojarzy si#  
z!dobrym biznesem. Czy tak rzeczywi"cie jest?

* *
F

irma consultingowa PMR 
wykona$a obszern% analiz# 
rynku us$ug stomatologicz-
nych w!Polsce. Wed$ug niej 

jego warto"& w!2011 r. wyniesie 7,1 mld 
z$, a!do 2013 r. ma wzrosn%& do 10 mld 
z$. Nic, tylko inwestowa&! Tyle tylko, 'e 
s% to jedynie prognozy. Aby tendencja 
wzrostowa zosta$a utrzymana, po-
trzebnych jest wiele wspó$graj%cych 
z!sob% czynników. Chodzi przede 
wszystkim o!sytuacj# na rynkach go-
spodarczych, która przek$ada si# na 
portfele naszych potencjalnych pacjen-
tów, stopie( bezrobocia w!znaczeniu 
globalnym oraz liczb# lekarzy denty-
stów na rynku wewn#trznym.

 Stomatologia  
w!dobie kryzysu
Tempo wzrostu stopniowo spa-

da$o od 2006 r. Kryzys na rynkach 
"wiatowych znalaz$ swoje odzwier-
ciedlenie równie' w!„biznesie” den-
tystycznym. W!czasach kryzysu lu-
dzie, nie tylko w!Polsce, oszcz#dzaj% 
na leczeniu z#bów. W!Wielkiej Bryta-
nii w!2008 r. liczba usuwanych z#bów 
wyra)nie wzros$a, natomiast spad$a 

liczba zabiegów implantologicznych 
czy protetycznych, co niew%tpliwie 
mia$o zwi%zek z!pogorszeniem si# 
kondycji gospodarki. Wed$ug „The 
Times” priorytetem rodziców jest 
szkolny mundurek i!s*nansowanie 
lekcji muzyki ich pociech, a!nie stan 
ich uz#bienia.

Podobna sytuacja 
jest w! naszym kra-
ju. W!czasach kryzysu 
wi#kszo"& osób kieruje 
si# w!stron# lecznictwa 
uspo$ecznionego. Tym-
czasem polityka pa(-
stwa nastawiona jest na 
poszukiwanie oszcz#d-
no"ci. B#dzie to doty-
czy$o równie' "wiadcze( 
gwarantowanych w!sto-
matologii. Na pocz%t-
ku lat 2000. wzrasta$a 
ilo"& "rodków przezna-
czonych przez Narodo-
wy Fundusz Zdrowia 
na leczenie stomato-
logiczne – z!938 tys. z$ w!2004 r. do 
1 mln 902 tys. z$ w!2009 r. W!roku 2010 
warto"& kontraktów spad$a o!10 proc. 
w!stosunku do roku 2009 i!wynios$a 

Intratny biznes czy ryzykowna inwestycja?
1 mln 717 tys. z$, a!rok 2011 przyniós$ 
tylko nieznaczny, bo 2-procentowy 
wzrost – do warto"ci 1 mln 753 tys. z$.

Oczywi"cie, "wiadczenia te s% li-
mitowane, co przek$ada si# na kolej-
ki oczekuj%cych i!wyd$u'one terminy 
przyj#&, natomiast niedoszacowanie 
procedur na gorsz% jako"& us$ug. Cy-
tuj%c za PMR: „Publiczne wydatki nie 
b#d% motorem wzrostu rynku denty-
stycznego”. Wed$ug analizy tej *rmy 
warto"ciowe udzia$y prywatnych i!pu-
blicznych nak$adów na opiek# stoma-
tologiczn% pozostaj% w!stosunku 22 
do 78 proc.

 Dobra jako"#  
za rozs$dn$ cen%

Paradoksalnie, to, co odstrasza  
od korzystania z!us$ug sektora pa(-
stwowego (kolejki, jako"& us$ug), staje 
si# motorem nap#dowym rynku pry-
watnego. Istotna jest równie' zmiana 
"wiadomo"ci spo$ecze(stwa na temat 
w$asnego wygl%du, w!tym uz#bienia, 
a!tak'e wzrost wymaga( na rynku pra-
cy. Poza tym wzrasta liczba osób po-
szukuj%cych perfekcyjnych rozwi%za(, 
które idealnie na"laduj% natur#, a!na-
wet j% poprawiaj%. To sektor prywat-
ny kojarzy si# z!dobr% jako"ci% us$ug.

Do wi#kszej dynami-
ki wzrostu sektora pry-
watnego przyczynia si# 
równie' turystyka den-
tystyczna. Wej"cie Polski 
do UE i!zniesienie gra-
nic mia$o niew%tpliwy 
wp$yw na rozwój tej ga-
$#zi gospodarki. W!Pol-
sce po prostu op$aca si# 
leczy& i!rehabilitowa&, 
a!refundacja cz#sto po-
krywa wszystkie ponie-
sione koszty.

Stomatologia w!na-
szym kraju stoi na wy-
sokim poziomie, lekarze 
denty"ci pracuj% na do-
brym sprz#cie, przy u'y-

ciu nowoczesnych materia$ów, w!es-
tetycznie urz%dzonych gabinetach. 
Ponadto, ceny za leczenie s% konku-
rencyjne w!stosunku do tych w!Niem-

 
Autorka jest dr. n. med., 
wiceprezesem ORL 
w!Szczecinie, cz"onkiem 
NRL i!jej Komisji Stoma-
tologicznej.

AGNIESZKA RUCHA!A-TYSZLER
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Intratny biznes czy ryzykowna inwestycja?
czech, Danii czy Szwecji. Korzy"& jest 
obopólna: dobra jako"& za rozs%dn% 
cen#! Brzmi marketingowo, a!ekono-
mia rz%dzi si# swoimi prawami. Jest 
to szczególnie zauwa'alne wzd$u' za-
chodniej granicy, gdzie s%siedzi zza 
Odry okupuj% nasze sklepy, stacje ben-
zynowe, apteki. Wyj%tkowo intensyw-
nie rozwin#$a si# tu równie' turystyka 
medyczna. Do Szczecina, Gda(ska, 
+winouj"cia, Ko$obrzegu, S$ubic przy-
je'd'aj% pacjenci z!Danii, Szwecji czy 
Niemiec. W!miastach tych powsta$y 
ju' nawet gabinety specjalizuj%ce si# 
w!leczeniu obcokrajowców. Koszty 
leczenia s% dla nich nieco wy'sze ni' 
dla polskiego pacjenta (np. wype$nie-
nie kosztuje "rednio 50-70 euro, koro-
na protetyczna 280 euro) ze wzgl#du na 
krótki i!intensywny czas leczenia oraz 
pe$n% dyspozycyjno"& ca$ego zespo$u 
stomatologicznego. Nie bez znaczenia 
pozostaje równie' tania komunikacja 
lotnicza. Przyk$adowo bilet z!Nottin-
gham do ,odzi mo'na kupi& za 250 z$ 
w!obie strony, a!z!Dortmundu do ,o-
dzi za 160 z$. Przyjazd na kuracj# lecz-
nicz% cz#sto $%czony jest z!atrakcyjnym 
pobytem, równie' „w!dobrej cenie”.

Z&ote czasy ju' min%&y
Wydaje si# jednak, 'e z$ote czasy tu-

rystyki medycznej mamy ju' raczej za 
sob%. Jeszcze kilka lat temu leczenie 
obcokrajowców by$o prawdziw% 'y$% 
z$ota dla gabinetu. Obecnie odnoto-
wuje si# spadek zainteresowania taki-
mi us$ugami i!zmniejszony nap$yw pa-
cjentów. Powodów mo'e by& kilka, lecz 
wszystkie lub prawie wszystkie zwi%-
zane s% z!ekonomi%: kryzys na ryn-
kach "wiatowych i!jego obecne odbicie 
w!us$ugach, brak atrakcyjno"ci ceno-
wej. Wp$yw na to maj% równie' sprawy 

nag$o"nione przez media, np. nieuda-
ne operacje czy problemy z!dochodze-
niem roszcze(.

Ceny w!gabinetach nie s% regu-
lowane. Inaczej kszta$tuj% si# w!ma-
$ych miejscowo"ciach, a!inaczej w!du-
'ych miastach (cho& nie jest to regu$%). 
Nie bez znaczenia s% równie': po$o-
'enie gabinetu, rodzaj "wiadczonych 
us$ug, kwali*kacje i!umiej#tno"ci ka-
dry. W!jednej z!warszawskich klinik 
za higienizacj# jamy ustnej trzeba za-
p$aci& 85 z$ za po$ow# $uku z#bowego 
i!2200 z$ za wybielanie, podczas gdy 
w!innych praktykach ceny mog% by& 
o!po$ow# ni'sze.

Wp$yw na rozwój rynku us$ug den-
tystycznych ma równie' polityka ka-
drowa pa(stwa. W!zwi%zku z!tym, 
'e liczba lekarzy dentystów stale ro-
"nie (obecnie w!Polsce jest nas ponad 
37 tys., czyli jeden dentysta przypada 
na 1000 mieszka(ców), ceny us$ug den-
tystycznych spadaj%. Mo'na oczywi-
"cie powiedzie&, 'e lekarz dentysta to 
wolny zawód, wykonywany na wolnym 
rynku, ale czy w!stosunku do "wiad-
cze( medycznych mo'e mie& on za-
stosowanie?

Analizy statystyczne wskazuj% na 
wzrost warto"ci rynku us$ug denty-
stycznych, cho& jego tempo znacznie 
zmala$o. A!zatem, czy warto inwesto-
wa& w!„biznes” dentystyczny? Na to 
pytanie nie ma jednoznacznej odpo-
wiedzi. Jedno jest jednak pewne: oso-
bom spoza bran'y stomatologicznej ra-
dzi$abym g$#boko si# zastanowi&, czy 
poniesione nak$ady na otwarcie i!pro-
wadzenie gabinetu dadz% oczekiwany 
sukces *nansowy. ⦿

Paradoksalnie to, co 
odstrasza od korzystania 
z!us&ug sektora 
pa(stwowego, staje si% 
motorem nap%dowym 
rynku prywatnego.
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W!czasach kryzysu 
ludzie, nie tylko w!Polsce, 
oszcz%dzaj$ na leczeniu 
z%bów.
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K s z t a ! c e n i e

Jak sobie radzi!  
z agresj" pacjentów

KINGA WOJTASZCZYK

Tylko 7 proc. informacji czerpiemy ze s!ów, 
38 proc. z"tonu g!osu, natomiast"a# 55 proc. 

z"mowy cia!a.

* *

A
gresja i"przemoc wobec leka-
rzy to powszechny problem. 
Danych na ten temat do-
starczy!o badanie opinii le-

karzy przeprowadzone z"inicjatywy Na-
czelnej Izby Lekarskiej w"2007 r. – 51 
proc. pracowników ochrony zdrowia 
by!o o$ar% agresji lub przemocy $zycz-
nej ze strony pacjenta b%d& osób towa-
rzysz%cych pacjentom – mówi prof. Ro-
muald Krajewski, wiceprezes Naczelnej 
Rady Lekarskiej, kierownik O'rodka 
Doskonalenia Zawodowego Lekarzy 
i"Lekarzy Dentystów. W"innym bada-
niu co czwarta piel(-
gniarka i"co ósmy lekarz 
w"ci%gu ostatnich 12 mie-
si(cy stali si( o$ar% prze-
mocy bezpo'redniej.

Przed agresj! 
nie ma ucieczki

Od przemocy nie da 
si( uciec, pr(dzej czy 
pó&niej ka#dy pracow-
nik ochrony zdrowia si( 
z"ni% zetknie. Niestety, 
wiedza o"sposobach re-
agowania na agresj( jest tylko intu-
icyjna, a"zak!ady opieki zdrowotnej 
w"wi(kszo'ci nie s%  przygotowane do 
zapobiegania przemocy i"reagowania 
na ni%. – Dlatego samorz%d lekarski 
podejmuje dzia!ania pomagaj%ce ra-
dzi) sobie z"agresj% w"miejscu pracy – 
podkre'la prof. Krajewski.

Do proponowanych przez samo-
rz%d dzia!a* nale#% m.in. szkolenia pra-
cowników ochrony zdrowia z"umie-
j(tno'ci nieprowokowania zachowa* 

Zachowania agresywne, 
które nie spotykaj! si"  
z#kar!, maj! tendencj"  
do wzmocnienia.

agresywnych oraz post(powania w"sy-
tuacjach agresji, lepsze poznanie proble-
mu w"skali kraju, jak równie# w!a'ciwa 
organizacja miejsca pracy, ogranicza-
j%ca i"zabezpieczaj%ca przed agresyw-
nymi zachowaniami.

De$nicja agresji
– Podanie dok!adnej de$nicji agre-

sji nie jest prostym zadaniem – mówi 
mgr Beata Krudkopad-Szaturska, ab-
solwentka Wydzia!u Pedagogicznego 
Uniwersytetu Warszawskiego, wyk!a-

dowca UW, Wy#szej Szko-
!y Pedagogicznej ZNP, In-
stytutu Psychologii PAN 
oraz Wy#szej Szko!y Edu-
kacji w"Sporcie.

Na gruncie psychologii 
spo!ecznej agresj( mo#na 
zde$niowa) jako zacho-
wanie fizyczne lub wer-
balne podejmowane z"za-
miarem skrzywdzenia lub 
zniszczenia. Wyró#niana 
jest m.in.: agresja wroga, 
która ma na celu zranie-
nie lub zadanie bólu; in-

strumentalna, s!u#%ca np. zastraszeniu; 
prospo!eczna, chroni%ca interesy spo-
!eczne; indukowana, powstaj%ca w"efek-
cie psychomanipulacji; odroczona, jak 
równie# autoagresja.

Jednak nie wszyscy przychylaj% si( 
do de$nicji agresji u#ywanej w"psycho-
logii spo!ecznej. Niektórzy psychologo-
wie uwa#aj%, #e agresja cz!owieka jest 
wrodzona i"ma charakter instynktu.

– Zwolennicy teorii instynktu agresji 
twierdz%, #e agresja jest spontaniczn%, 

wrodzon% gotowo'ci% do walki, która 
jest niezb(dna do przetrwania gatunku 
– wyja'nia mgr Krudkopad-Szaturska.

Inne spojrzenie na ten problem 
przedstawia teoria agresji – frustra-
cji, wed!ug której przyczyn% zachowa* 
agresywnych s% nieprzyjemne stany – 
frustracje. W"my'l tej teorii zachowania 
agresywne s% zwykle wywo!ane czynni-
kami zewn(trznymi, które powoduj% 
u"ludzi przykre stany wewn(trzne, takie 
jak gniew czy l(k. Instynktown% reakcj% 
na nie s% zachowania agresywne. Fru-
stracja de$niowana jest tak#e jako nie-
zgodno') oczekiwa* z"rzeczywisto'ci%.

Jeszcze inna koncepcja przedsta-
wia agresj( jako zachowanie wyuczo-
ne spo!ecznie. Teoria uczenia si( spo-
!ecznego udowadnia, #e agresja mo#e 
by) wynikiem przykrych do'wiadcze* 
czy przewidywanych korzy'ci. Zgod-
nie z"t% teori% agresja, podobnie jak in-
ne zachowania, zostaje wyuczona po-
przez obserwacje modeli. Wyuczone 

reakcje agresywne mog% by) w"pewnych 
sytuacjach wykonywane, a"w"innych ha-
mowane. Zachowania agresywne, które 
nie spotykaj% si( z"kar%, maj% tendencj( 
do wzmocnienia, zatem powtarzaj% si(.

– Agresj( mo#na z"!atwo'ci% zaob-
serwowa) – podkre'la mgr Krudko-
pad-Szaturska. +wiat, w"którym #yje-
my, cz(sto jest 'wiatem przemocy.

Na marginesie mo#na doda), 
#e agresja nie jest osobn% kategori% 
diagnostyczn% w"Klasy$kacji Chorób 
Ameryka*skiego Towarzystwa Psy-
chiatrycznego. Stanowi cz(') sk!adow% 
wielu zaburze* osobowo'ci. Zachowa-

 
Autorka jest pracownikiem 
ODZ Lekarzy i!Lekarzy 
Dentystów NIL
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nia agresywne mog% przejawia) si( pod 
postaci% agresji $zycznej lub werbalnej, 
przy czym atak nie zawsze skierowany 
jest na osob(, która j% wywo!a!a.

Analiza Transakcyjna
Kluczem do poznania mechani-

zmów funkcjonowania okre'lonej 
osoby w"kontaktach z"innymi jest 
Analiza Transakcyjna. – Jej istot% jest 
dawanie u#ytkownikom narz(dzia 
do lepszego funkcjonowania w"rela-
cjach z"innymi lud&mi – wyja'nia mgr 
Krudkopad-Szaturska.

Analiza Transakcyjna jest teori% 
osobowo'ci nastawion% na praktyk(. 
S!u#y rozwojowi osobowo'ci, dosko-
naleniu relacji interpersonalnych. Zo-
sta!a stworzona przez ameryka*skiego 
psychologa i"psychoterapeut( dr. Erica 
Berne’a. ,eby zrozumie) jej istot(, trze-
ba najpierw wyja'ni) poj(cie interakcji 
spo!ecznej. Zdaniem socjologa Piotra 
Sztompki jest to dynamiczna, zmienna 
sekwencja wzajemnie zorientowanych 
na siebie dzia!a* partnerów, którzy je 
mody$kuj% w"zale#no'ci od tego, co ro-
bi lub mówi inna osoba. Kiedy podczas 
spotkania kilku osób która' z"nich ode-
zwie si( lub w"inny sposób zamanifestu-
je, #e dostrzega pozosta!ych cz!onków 
grupy,  mamy do czynienia z"tzw. bod&-
cem transakcyjnym. Reakcj( innej oso-
by na ten bodziec okre'la si( mianem 
reakcji transakcyjnej.

Najmniej skomplikowana de$nicja 
Analizy Transakcyjnej sprowadza si( 
do postawienia diagnozy, co wyzwoli-
!o bodziec transakcyjny, a"co odpowia-
da za reakcj( transakcyjn%. Jako jeden 
z"bod&ców wskazuje si( regu!( Mahra-
biana, zgodnie z"któr% tylko 7 proc. in-
formacji czerpiemy ze s!ów, 38 proc. z"to-
nu g!osu, a"55 proc. z"mowy cia!a.

Interwencja w#szczegól-
nych przypadkach

W"miejscach, gdzie agresja wyst(pu-
je najcz('ciej lekarze maj% zapewnione 
uprawnienia funkcjonariusza publicz-
nego. Gwarantuje im to art. 44 Ustawy 
z"dnia 5 grudnia 1996 r. o"zawodach le-
karza i"lekarza dentysty, który brzmi:  
„Lekarzowi, który wykonuje czynno'ci 
w"ramach 'wiadcze* pomocy dora&nej 
lub w"przypadku, o"którym mowa w"art. 

30, przys!uguje ochrona prawna nale#na 
funkcjonariuszowi publicznemu”.

– Zdarzenia, w"których personel me-
dyczny jest zniewa#any, straszony lub 
atakowany $zycznie w"okoliczno'ciach 
zwi%zanych z"wykonywaniem zawodu, 
wymagaj% zdecydowanej interwencji – 
t!umaczy nadkom. Agnieszka Choro-
ma*ska, wyk!adowca Instytutu Prawa 
Wydzia!u Bezpiecze*stwa Wewn(trzne-
go i"Administracji Wy#szej Szko!y Poli-
cji w"Szczytnie.

Pracownicy ochrony zdrowia mog% 
z!o#y) zawiadomienie o"pope!nionym 
przest(pstwie do organów 'cigania. Pod-
staw% ochrony prawnej lekarzy s% odpo-
wiednie przepisy kodeksu karnego. Na-
czelna Izba Lekarska podj(!a wspó!prac( 
z"Komend% G!ówn% Policji, maj%c% na 
celu przeciwdzia!anie agresji i"przemocy 
wobec lekarzy. Zaanga#owa!a si( w"ni% 
tak#e Wy#sza Szko!a Policji w"Szczytnie 
– jej przedstawiciele uczestnicz% w"pro-
wadzeniu warsztatów organizowanych 
przez O'rodek Doskonalenia Zawodo-
wego Lekarzy i"Lekarzy Dentystów NIL.

Bada% i#monitorowa%
Agresja w"ochronie zdrowia w"Pol-

sce wymaga bada* i"sta!ego monito-
rowania. Dlatego samorz%d lekarski 
wraz z"Naczeln% Izb% Piel(gniarek 
i"Po!o#nych stworzy!  mo#liwo') zg!a-
szania przypadków agresji z"ca!ego 
kraju w"systemie online (www.agresja.
hipokrates.org). Uruchomienie syste-
mu „Monitorowanie agresji w"ochro-
nie zdrowia” pozwoli na dok!adne 
okre'lenie skali zjawiska, jak równie# 
umo#liwi stworzenie „mapy agresji” 
w"ochronie zdrowia. Powo!ano rów-
nie# Biuro Praw Lekarza, którego za-
daniem jest podejmowanie dzia!a* na 
rzecz ochrony zawodu lekarza. Dzia-
!ania te polegaj% m.in. na udzielaniu 
pomocy lekarzom w"sprawach zwi%-
zanych z"wykonywaniem zawodu, 
a"w"szczególno'ci w"przypadku naru-
szenia ich dobrego mienia czy niety-
kalno'ci cielesnej.  ⦿

Artyku& powsta& w#oparciu o#warszta-
ty „Analiza Transakcyjna jako metoda 
reagowania na zachowania agresywne”, 
organizowane przez O'rodek Dosko-
nalenia Zawodowego Lekarzy i#Leka-
rzy Dentystów NIL. Cytowane osoby  
prowadz! te warsztaty.

W W W . G A Z E T A L E K A R S K A . P L     
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M o i m  z d a n i e m

Spe!nia" marzenia

JOLANTA MA!MYGA

Cz!owiek jest tylko raz m!ody. Pó"niej musi 
sobie szuka# innej wymówki.

 Ernest Hemingway

* *

my do etapu, !e ci, o"dobro których 
tak zabiegamy, maj# tego dosy$. Naj-
gorzej, gdy nie potra%# tego powie-
dzie$ wprost i"uciekaj# si& do niezbyt 
etycznych form zakomunikowania 
swego zdania. Dlaczego nikomu nie 
starcza odwagi na szczer# rozmow& 
i"wyja'nienia? Pisz& o"tym po prze-
czytaniu listu córki, która uwa!a, !e 
matka powinna odej'$ na emerytu-
r& i"nie umie jej tego powiedzie$, ale 
styl, w"jakim to zrobi(a, jest najgor-

szym z"mo!liwych. A"kie-
dy sama doczeka si& ta-
kiego czasu, czy b&dzie 
potra%(a ust#pi$ miejsca 
swoim dzieciom, czy te! 
doczeka si& takiego po-
dzi&kowania? Moje od-
czucia najlepiej wyra!a 
cytat „Czas przemija, wy-
powiedziane s(owo zosta-
je” (Lew To(stoj).

Jest lato – czas wakacji, 
a"pisz& o"takich smutnych 
sprawach. My'l& jednak, 
!e to tak!e czas na spokoj-

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

ne zastanowienie si& nad sensem !ycia 
i"tym, czego oczekujemy dla siebie. Nie-
wa!ne, ile mamy lat, lepiej pomy'le$ 
wcze'niej i"nie prze!ywa$ rozczarowa).

W"!yciu nie tylko liczy si& praca, 
przecie! s# inne ciekawe zaj&cia, wy-
magaj#ce sporo czasu na ich realizacj& 
i"daj#ce wiele satysfakcji. Zawsze mó-
wimy, !e zrobimy i"pomy'limy o"nich 
pó*niej. Ale moim zdaniem warto za-
cz#$ robi$ to, o"czym cz&sto marzymy, 

wcze'niej, wtedy (atwiej przychodzi 
podj&cie decyzji. Warto mie$ marze-
nia i"chcie$ je spe(nia$.

By(am 'wiadkiem, jak w"nieele-
gancki sposób dzi&kowano za prac& 
ordynatorom i"lekarzom, gdy! byli za 
starzy, a"sami nie umieli odej'$. Dla-
tego s#dz&, !e powinno si& przyzwy-
czaja$ do my'li, !e jak dojdzie si& do 
pewnego etapu w"!yciu, to trzeba sa-
memu ten etap zako)czy$. ⦿

Jaka szkoda, !e jest tak 
krótki okres pomi"dzy 
czasem, kiedy jest si"  
za m#odym i$kiedy jest si" 
za starym.  
 Albert Camus

T
ak to ju! jest w"!yciu cz(o-
wieka, !e na wszystko jest 
odpowiedni czas, na zaba-
w&, nauk&, prac& i"odpo-

czynek. W"naszych zawodach jeste-
'my wci#! zapracowani i"zabiegani. 
Bardzo cz&sto sami nap&dzamy b(&d-
ne ko(o, w"ko)cu dochodzimy do 
przekonania, !e bez nas zawali si& 
'wiat. Wielu z"nas, moim zdaniem, 
nie potra% podj#$ decyzji i"powie-
dzie$: do'$. +atwiej jest to zrobi$, gdy 
poza prac# zawodow# 
ma si& inne zaintereso-
wania, którymi mo!na 
si& zaj#$ z"wi&kszym 
zaanga!owaniem i"ra-
do'ci#.

Przez ca (y czas 
uwa!amy, !e musi-
my po'wi&ca$ si& in-
nym pacjentom, dzie-
ciom, rodzinie i"!e bez 
nas sobie nie poradz#. 
Cz&sto zapominamy 
o"sobie i"w(asnych po-
trzebach i"dochodzi-

Z  g ! " b o k i m  # a l e m  p r z y j " l i $ m y  w i a d o m o $ % , 

# e  w  d n i u  2 2 . 0 5 . 2 0 1 1  r.  z m a r ! 

prof. dr hab. med.  
Stanis!aw Sterkowicz

Cz!owiek o niepospolitych talentach, oddany pacjentom 
lekarz, Autor wielu interesuj#cych ksi#$ek.  

%rodowisko lekarskie ponios!o niepowetowan# strat&. 
 

Wyrazy serdecznego wspó!czucia sk!ada Rodzinie Profesora 
Kolegium Redakcyjne i Redakcja Gazety Lekarskiej 

Z e  s m u t k i e m   p r z y j " l i $ m y  w i a d o m o $ % ,  
# e  w  d n i u  1 3 . 0 6 . 2 0 1 1  r.  z m a r ! 

dr med. Józef Hornowski
 wspania!y lekarz i spo!ecznik, cz!owiek wielkiego serca, 

wierny idea!om patrioty i $o!nierza. Przewodnicz#cy 
Okr&gowej Komisji Rewizyjnej OIL w Warszawie I kadencji, 

delegat na okr&gowy i krajowy zjazd lekarzy.  
Delegat Honorowy na OZL w Warszawie.  

Samorz#d lekarski poniós! niepowetowan# strat&. 

Kolegium Redakcyjne i Redakcja Gazety Lekarskiej
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L i s t y  d o  r e d a k c j i

Osobna  
bajka

W"majowym numerze pisma „Me-
ned!er Zdrowia” znajdujemy cieka-
wy felieton Krzysztofa Bukiela pt. 
„Najwi&ksza tajemnica NFZ”. Jest 
ni# sposób wyceny refundowanych 
'wiadcze) zdrowotnych. Prezes NFZ 
nigdy nie przedstawi( metody tej wy-
ceny i"uzasadnione jest domniema-
nie, !e brana jest ona z"su%tu. Na 
potwierdzenie tej tezy Krzysztof Bu-
kiel przytacza fragmenty informacji 
o"wynikach kontroli NIK w"NFZ 

w"roku 2009, w"tym jedno charakte-
rystyczne zdanie: Podobnie jak w"la-
tach poprzednich, NFZ nie dyspo-
nowa( kompleksowymi i"rzetelnymi 
danymi o"rzeczywistych kosztach 
poszczególnych procedur medycz-
nych, cho$ zgodnie z"przepisami (…) 
Prezes Funduszu – dokonuj#c wyce-
ny poszczególnych 'wiadcze) (… ) – 
bierze pod uwag& wzajemne relacje 
kosztowe udzielanych 'wiadcze), 
uwzgl&dniaj#c koszty ich udzielania 
przez 'wiadczeniodawców (…).

Niespodziewanie, w"grudniu 
2010 NFZ poinformowa(, !e w"od-
niesieniu do dializoterapii dokona-
no aktualizacji wyceny 'wiadcze), 
uwzgl&dniaj#c wszystkie parametry, 
o"których dot#d NFZ nie chcia( s(y-
sze$. Mi&dzy innymi koszty amor-
tyzacji sprz&tu i"budynków, koszt 
remontów i"konserwacji, a"nawet 
wynagrodzenia lekarza w"wysoko'ci 
trzech 'rednich krajowych. Co si& 
sta(o, !e nagle Fundusz uzna( racje 
lekarzy i"opracowa( precyzyjn# me-
todologi& wyceny w"dializoterapii?

Do takich dzia(a) NFZ zosta( 
zmuszony solidarn# i"konsekwent-
n# postaw# w(a'cicieli stacji dializ, 
którzy odmówili podpisania nieko-
rzystnych kontraktów. I"to ca(a praw-
da. Wniosek z"tej sytuacji jest oczy-
wisty. Rozmawiaj#c z"NFZ, najlepiej 
mie$ w(asne, rzetelne wyceny 'wiad-
cze) i"konsekwentnie przy nich trwa$.

Dla stomatologów to !adna no-
wo'$. Od lat domagali'my si& wpro-
wadzenia prawdziwych kosztów 
'wiadcze), jak dot#d bez rezultatu. 
Mamy wyceny, dokonane przez nie-
zale!nych ekspertów, zwery%kowa-
ne metodami Funduszu. Przekaza-
li'my je zarówno Funduszowi, jak 
i"ministerstwu. I"nic. Dlaczego wi&c 
uda(o si& lekarzom ze stacji dializ, 
a"nam nie? Otó! dlatego, !e w"roz-
mowach z"NFZ brakuje nam ele-
mentu najwa!niejszego: konsekwen-
cji, a"przede wszystkim solidarno'ci 
w'ród kolegów.

No, ale to osobna bajka, znana 
dobrze od lat…

ANDRZEJ BASZKOWSKI, 20.05.2011

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

Maciej A. Zar!bski

li! na pewne oceny i"podsu-
mowania z"pewnej perspek-
tywy swojego czynnego 
#ycia zawodowego.

Zaczyna$em praktyk% 
lekarsk& w"czasach, gdy 
pacjent i"jego choroba by-
$y nie tylko czteroznako-
wym kodem w"mi%dzy-
narodowej klasyfikacji 
chorób ICD-10, wycenio-
nym na odpowiedni ekwi-
walent 'nansowy przez 
wszechmocny NFZ.

Pacjent by$ wtedy #y-
wym cz$owiekiem, ocze-
kuj&cym od lekarza tak 
pomocy medycznej, jak 
i"pocieszenia oraz wspar-
cia duchowego. Nierzad-

ko relacje pacjent – lekarz 
przeradza$y si% w"bliskie 
znajomo(ci, a"nawet przy-
ja)nie. Lekarz, szczegól-
nie w"(rodowisku ma$ego 
miasteczka, gdzie przy-
sz$o mi przepracowa! 
ponad trzydzie(ci lat, by$ 
kim( wa#nym, rozpozna-
walnym i"docenianym. 
Czu$em si% wówczas od-
powiedzialny nie tylko 
za jego zdrowie, ale tak-
#e za poziom i"jako(! je-
go #ycia. Ta sytuacja po-
wodowa$a, i# w"swojej 
pracy zawodowej nie za-
stanawia$em si%, dlacze-
go ci&gle musz% si% czym( 
zajmowa!, stale dzia$a! 

S
tawiam prze-
kornie powy#-
sz& tez%, wbrew 
fa$szywemu wi-

zerunkowi pazernego i"bez-
ideowego lekarza, lansowa-
nemu przez goni&ce za tani& 
sensacj& media. Nale#% do 
odchodz&cego ju#, ale nadal 
czynnego w"dzia$aniu na 

rzecz korporacji, pokolenia 
wychowanego na starych i 
sprawdzonych wzorcach 
etycznych i"hipokratesow-
skiej przysi%dze. Ciesz% si%, 
i# nie musz% si% ju# czynnie 
porusza! w"dzisiejszej, co-
raz bardziej odhumanizo-
wanej, medycynie. Z"drugiej 
strony mog% sobie pozwo-

Dzia$alno(! spo$eczna to wpisana 
w"nasz zawód zdeterminowana 

konieczno(!.

* *

Misja, czyli 
konieczno!"
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Zaczyna!em praktyk" lekarsk# 
w$czasach, gdy pacjent i$jego choroba 
by!y nie tylko czteroznakowym kodem 
w$mi"dzynarodowej klasy%kacji chorób  
ICD-10.

na rzecz (rodowiska, lu-
dzi, którzy bardzo chcieli 
co( zmienia!, poprawia!, 
ulepsza!.

I"doprawdy nie wiem, 
czy robi$em to z"ch%ci do-
datkowego przypodoba-
nia si% innym, sprawdzania 
w"ró#nych sytuacjach, czy 
te# z"wewn%trznego przy-
musu. S&dz%, #e po trochu 
z"ka#dego z"tych powo-
dów. My(l%, #e to wpisana 
w"nasz zawód zdetermino-
wana konieczno(!…

 W"dzia$aniu na rzecz 
innych mia$em w"swojej 
korporacji nie tylko wie-
lu nauczycieli, ale tak#e 
spor& rzesz% na(ladow-
ców. Chc% podkre(l i!,  
i# w"dzia$alno(ci pozaza-
wodowej zdarza$y si% cz%-
sto przeszkody obiektyw-
ne, subiektywne, opór 
materii, brak zrozumie-
nia czy dobrej woli.

Dziwi$o mnie, i# osi&-
gany w"tej sytuacji, w"ol-
brzymim trudzie sukces 
zamiast cieszy!, wywo-
$ywa$ niespodziewane, 
negatywne reakcje. Oto 
przyk$ady.    

We wrze(niu 1978 roku, 
z"inicjatywy miejscowego 
ko$a PTL i"przy niema$ym 
moim i"kolegów wysi$ku, 
zorganizowano w"Sta-
szowie udane, pierwsze 
(pionierskie) Ogólnopol-
skie Sympozjum Geron-
tofarmakologii z"udzia-
$em s$aw medycznych w"tej 
dziedzinie – profesorów 
Zo'i Kuratowskiej, Pio-
tra Kubikowskiego, An-
drzeja Danysza, Leonida-
sa Samochowca, Jerzego 
Piotrowskiego. Zamiast 
spotka! si% z"pozytywn& 

ocen&, wywo$a$o ono za-
niepokojenie w"kr%gach 
medycznych odpowie-
dzialnych za leczenie sta-
rych ludzi.  No bo skoro 
w"ma$ym Staszowie po-
dejmowany jest taki pro-
blem, to prawdopodob-
nie dlatego, i# dotychczas 
upowa#nione do tego pla-
cówki zdrowotne nie zaj-
mowa$y si% nim odpowie-
dzialnie...

W"latach 80. osobi(cie 
zaanga#owa$em si% w"ba-
dania stanu zdrowia lud-
no(ci Ziemi Staszowskiej 
podczas  wielu tzw. bia-
$ych niedziel. Po opubli-
kowaniu ich wyników 
okaza$o si%, #e stan lud-
no(ci wiejskiej tego re-
gionu kraju nie jest dobry 
i"wymaga podj%cia na-
tychmiastowych dzia$a* 
pro'laktycznych i"diagno-
stycznych. Decydenci nie 
byli zachwyceni, osobi(cie 
zyska$em kilku nieprzy-
chylnych, ale osi&gn%li-
(my to, o"co nam chodzi-
$o. W$adza musia$a co( 
z"t& „#ab&” zrobi!.
+rodowisko medycz-

ne Staszowa by$o inicja-
torem innego jeszcze, 
bardziej uniwersalnego 
dzia$ania na rzecz spo-
$ e c z n o ( c i  l o k a l n e j , 
w" czym mia $em swój 
istotny udzia$. W"roku 
1981 powo$ali(my do #y-
cia Staszowskie Towa-
rzystwo Kulturalne, na 
bazie którego powsta$y: 
lokalna gazeta „Goniec 
Staszowski”, muzeum 
i"wydawnictwo „Biblio-
teka Staszowska” (ponad 
dwie(cie wydanych  pozy-
cji ksi&#kowych). Wszyst-

ko spo$ecznie, ku chwale 
Ma$ej Ojczyzny!

Zdaj% sobie spraw%, #e 
lekarze z"#y$k& spo$ecz-
nikowsk& nie s& w"naszej 
korporacji w"przewadze, 
ale nie jest nas te# ma$o. 
Przyk$ady mo#na znale)! 
w"historii bardziej odle-
g$ej (Ludwik Zamenhof, 
Tytus Cha$ubi*ski, Tade-
usz Boy ,ele*ski, Janusz 
Korczak), czy te# now-
szej, wzi&wszy pod uwag% 
chocia#by dziesi&tki na-
szych kolegów dzia$aj&-

cych spo$ecznie na rzecz 
wszystkich szczebli samo-
rz&du lekarskiego.  

Jeszcze raz wracam 
do postawionej w"tytu-
le tezy o"zdeterminowa-
niu naszej korporacji 
spo$ecznikostwem. S$u-
#ymy spo$ecze*stwu nie 
tylko jako lekarze cia-
$a, dusz, ale tak#e jako 
autorytety w"innych #y-
ciowych sprawach. I"pa-
mi%tajmy, i# korzy(ci nie 
zawsze musz& by! wy-
mierne…  ⦿

Lekarze z$&y!k# spo!ecznikowsk# nie s# 
w$naszej korporacji w$przewadze, ale nie 
jest nas te& ma!o.

R E K L A M A
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P r o f i l a k t y k a

Mariola Marklowska-Dzier!ak

Na bezp!atne 
badania cytologiczne, 

wykonywane 
w"ramach programu 

przesiewowego 
#nansowanego przez 

NFZ, zg!asza si$ 
zaledwie co czwarta 

Polka.

Zach!ca" i motywowa",  a nie  straszy"

18-75 lat (najliczniejsz% grup$ – 58,7 
proc. – stanowi!y panie mi$dzy 19. a"30. 
rokiem &ycia). Na podstawie udzielo-
nych przez nie odpowiedzi powsta!a 
lista 67 barier psychospo!ecznych i"ko-
rzy'ci zwi%zanych z"udzia!em w"pro#-
laktycznym badaniu cytologicznym.

W'ród barier na pierwsze miejsce 
wysuwa si$ brak rozmów z"bliskimi ko-
bietami (matk%, córk%, siostr%, przyja-
ció!k%) na temat pro#laktyki raka szyj-
ki macicy. Równie cz$st% barier% jest 
obawa przed wykryciem raka lub nie-
pokoj%cych zmian, nawet je'li mia!o-
by si$ okaza(, &e s% to zmiany !agodne. 
Respondentki podkre'la!y tak&e, &e nie 

chodz% na cytologi$, poniewa& maj% in-
ne priorytety, trudno im wygospodaro-
wa( czas na badanie oraz &e rozmowa 
o"nim i"symptomach choroby powodu-
je u"nich dyskomfort. Wstyd i"zak!opo-
tanie jest przeszkod% g!ównie dla kobiet 
po pi$(dziesi%tce.

Najwa&niejsz% korzy'ci% z"udzia!u 
w"badaniu cytologicznym jest dla ko-
biet to, &e mo&na dzi$ki niemu „szybko 
wykry( problemy zdrowotne, wyleczy( 
je i"wróci( do zdrowia” oraz „dowie-
dzie( si$, &e zdrowie jest w"porz%dku”. 
Udzia! w"cytologii daje im zadowole-
nie i"spokój. Maj% poczucie, &e dbaj% 
o"siebie i"swoje zdrowie, maj% nad nim 
kontrol$. Unikaj% stwierdzenia, &e ba-
danie zmniejsza ryzyko zachorowania 
i"'mierci z"powodu raka szyjki macicy.

Edukacja to za ma!o
Lekarze i"piel$gniarki podkre-

'laj%, &e edukacja pacjentów na te-
mat pro#laktyki nowotworowej jest 
bardzo wa&na, jednak ze wzgl$du 

P
rzed wprowadzeniem 
„Populacyjnego progra-
mu pro#laktyki i"wcze-
snego wykrywania raka 

szyjki macicy” cytologi$ raz na trzy 
lata wykonywa!o 30 proc. Polek, 
a"raz w"roku – 14 proc. Po wdro&e-
niu programu (kwali#kuj% si$ do 
niego panie w"wieku 25-59 lat) naj-
wy&sz% zg!aszalno'( na bezp!atne 
badania zanotowano w"2009 r., wy-
nios!a 27 proc. W"ubieg!ym roku 
spad!a do poziomu 25 proc. Nic wi$c 
dziwnego, &e Polki znacznie cz$'ciej 
ni& mieszkanki innych krajów euro-
pejskich umieraj% na raka szyjki ma-
cicy. )rednia pi$cioletnia prze&ywal-
no'( w"tym typie nowotworu wynosi 
u"nas 50,1 proc., podczas gdy w"kra-
jach OECD 65,7 proc.

Dlaczego tak si$ dzieje? Odpo-
wied* na to pytanie znajdziemy w"ra-
porcie opublikowanym na podstawie 
wyników badania „Dlaczego Polki 
nie robi% bada+ cytologicznych?”, 
które zosta!o przeprowadzone przez 
zespó! prof. Aleksandry ,uszczy+-
skiej ze Szko!y Wy&szej Psychologii 
Spo!ecznej i"University of Colorado 
na zlecenie #rmy Siemens.

  Bariery i"korzy#ci  
z"cytologii
W"badaniu, które zosta!o prze-

prowadzone od stycznia do marca 
br., wzi$!o udzia! 1231 kobiet w"wieku  

Powsta!a lista 67 barier 
psychospo!ecznych 
zwi$zanych z"udzia!em  
w"pro%laktycznym 
badaniu cytologicznym.
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Wa&ne, by empatyczne 
komunikaty kierowane  
do pacjentki by!y dostoso-
wane do sposobu postrze-
gania przez ni$ #wiata.

na brak czasu bardzo cz$sto musz% 
z"niej rezygnowa(. – Nikt nie w%tpi, 
&e edukacja jest bardzo wa&na, ale 
by( mo&e powinna by( przeprowa-
dzana przez inne osoby, niekoniecz-
nie przez pracowników ochrony 
zdrowia – mówi prof. ,uszczy+ska. 
Z"jej bada+ wynika równie&, &e sa-
ma edukacja mo&e by( ma!o sku-
tecznym narz$dziem do zwi$kszenia 
zg!aszalno'ci na badania. – Pacjent-
ki wiedz%, co robi(, ale brakuje im 
wystarczaj%cej motywacji, aby to 
kontynuowa( – wyja'nia.

Jak wi$c zach$ca( pacjentki do 
badania? W"USA od 25 lat wykorzy-
stuje si$ do tego celu technik$ pro-
wadzenia komunikacji buduj%cej 
motywacj$. – Lekarz mo&e zyska( 
wi$ksze zaufanie i"wy&szy stopie+ 
przestrzegania swoich zalece+, je-
'li b$dzie kierowa! do pacjentki em-
patyczne komunikaty – mówi prof. 
,uszczy+ska. Wa&ne jest równie&, 
by by!y one dostosowane do sposo-
bu postrzegania przez ni% 'wiata. – 
Warto zwróci( uwag$ zw!aszcza na 
kobiety z"przewlek!ymi chorobami, 
które b$d% rzadziej chodzi( na bada-
nia pro#laktyczne – dodaje autorka 
badania „Dlaczego Polki nie robi% 
bada+ cytologicznych?”.

Dla prof. Mariusza Bidzi+skie-
go, prezesa Polskiego Towarzystwa 
Ginekologii Onkologicznej, najwa&-
niejsze w"relacjach lekarz – pacjent-
ka jest zdobycie jej zaufania i"nawi%-
zanie z"ni% dobrego kontaktu. Mo&na 
to osi%gn%( poprzez spokojne przed-
stawienie faktów, stworzenie przy-
jaznej atmosfery i"przekonanie pa-
cjentki, &e jest w"dobrych r$kach. 
– Trzeba przekazywa( informacje 

w"sposób w!a'ciwy i"starannie dobie-
ra( s!owa, adekwatnie do sytuacji. Je-
'li si$ tego nie potra#, lepiej skiero-
wa( pacjentk$ do kogo', kto zrobi  
to profesjonalnie – t!umaczy prof. Bi-
dzi+ski, opieraj%c si$ na w!asnych do-
'wiadczeniach. Nie bez znaczenia jest 
tak&e odpowiednie wyposa&enie ga-
binetu ginekologicznego – w"para-
wan, wzierniki w"ró&nych rozmiarach, 
spódniczki ginekologiczne.

Rola lekarzy POZ
W"opinii dr. Jerzego Giermka, sze-

fa Centralnego O'rodka Koordynu-
j%cego programy wczesnego wykry-
wania raka piersi oraz pro#laktyki 
i"wczesnego wykrywania raka szyj-
ki macicy, wnioski z"badania prze-
prowadzonego przez zespó! prof. 
Aleksandry ,uszczy+skiej powin-
ny przede wszystkim stanowi( prze-
s!anie do lekarzy podstawowej opie-
ki zdrowotnej, maj%cych najcz$stszy 
kontakt z"pacjentami – &eby ich edu-
kowali, dopytywali i"nak!aniali do 
zrobienia bada+ pro#laktycznych.

– Wielu moich kolegów leka-
rzy powie, &e !atwo mi si$ m%drzy(, 
a"oni nie maj% czasu na rozmowy 
z"pacjentami. Za drzwiami ich ga-

binetów stoi t!um, musz% wype!nia( 
mnóstwo dokumentów. To wszyst-
ko prawda, ale je'li nie znajdziemy 
dla pacjenta czasu i"nie b$dziemy po-
tra#li nawi%za( z"nim kontaktu, to 
bardzo trudno nam b$dzie przeko-
na( go do naszych idei. Musimy zdo-
by( jego zaufanie, &eby uwierzy!, &e to,  
co robi lekarz, robi dla niego – mówi 
dr Giermek.

Trzeba zdoby' zaufanie 
pacjenta, &eby uwierzy!, 
i& to, co robi lekarz,  
robi dla niego.
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Wyniki badania nie zaskoczy!y 
go, ale utwierdzi!y w"przekonaniu, &e 
w"edukacji i"promocji programu trzeba 
raz na zawsze zapomnie( o"straszeniu 
pacjentów. – Musimy im pokazywa( 
dobre strony i"korzy'ci z"bada+, prze-
konywa( ich, &e wykonuje si$ je po to, 
by mie( pewno'(, &e jest si$ zdrowym 
– powiedzia! nam dr Jerzy Giermek.

P r o f i l a k t y k a

Co roku na raka szyjki macicy zapa-
da w"Polsce oko!o 3300 kobiet, a"umie-
ra z"jego powodu ponad 1700. Podczas 
II Forum Promocji Zdrowia Kobiet, 
31 maja w"Warszawie, powo!ano Pol-
sk% Koalicj$ na Rzecz Walki z"Rakiem 
Szyjki Macicy. Celem  jej dzia!ania jest 
obni&enie obu niekorzystnych wska*ni-
ków o"po!ow$ do 2020 r. ⦿

W"edukacji i"promocji 
pro%laktyki trzeba raz  
na zawsze zapomnie'  
o"straszeniu pacjentów.

je'li dzi$ki szczepieniom 
zmniejszy si$ umieral-
no'( na raka szyjki ma-
cicy w'ród kobiet, to b$-
dzie to sukces. Na razie 
statystyki s% przera&aj%-
ce. W"Polsce umiera rocz-
nie na t$ chorob$ prawie 
dwa tysi%ce pa+, podczas 
gdy w"Finlandii tylko kil-
kana'cie.

Czy szczepionka mo!e za-
st"pi# badanie cytolo-
giczne?
Nie, oba sposoby pro#lak-
tyki powinny si$ uzupe!-
nia(. Szczepionka jest tyl-
ko dla kobiet, które jeszcze 
nie rozpocz$!y wspó!&y-
cia. Cytologia jest profi-
laktyk% wtórn% i"powinna 
by( obowi%zkiem ka&dej 
kobiety, poniewa& wykry-
wa stany przedrakowe i"in-
ne choroby szyjki macicy.  
Kobieta decyduj%ca si$ na 
to badanie przechodzi jed-
nocze'nie edukacj$, ponie-
wa& przy okazji pobierania 
wymazu jest informowana 
o"zagro&eniach. Musi wie-
dzie(, &e jej zdrowie w"du-
&ej mierze zale&y od jej 
stylu &ycia. Im wi$cej part-
nerów seksualnych, tym 

wi$ksze ryzyko zaka&enia 
wirusem. Wierz$, &e przy 
okazji promocji szczepie+ 
przeciwko wirusowi bro-
dawczaka ludzkiego tak&e 
cytologia zyska na popu-
larno'ci. Leczenie stanów 
przedrakowych wykrytych 
dzi$ki cytologii jest tanie 
i"skuteczne.

Szczepienia przeciwko 
wirusowi HPV maj" wie-
lu przeciwników, równie! 
w$ród lekarzy. Czy jest 
co$, co mo!e budzi# kon-
trowersje?
Szczepienia te s% wpro-
wadzone dopiero od kil-
ku lat. Skuteczno'( szcze-
pionki zosta!a oceniona 
zaledwie na podstawie 
pi$cioletnich obserwacji, 
tymczasem &eby w"pe!ni 
oceni( jej dzia!anie, po-
trzeba 15, a"nawet 20 lat. 
My'l$, &e brak danych na 
ten temat budzi najwi$k-
sze kontrowersje. Oso-
bi'cie uwa&am, &e je'l i 
jest mo&liwo'( wyelimi-
nowania czynnika ryzy-
ka zachorowania na ra-
ka szyjki macicy, jakim 
jest wirus HPV, to trzeba 
z"niej skorzysta(. ⦿

Obecnie w profilakty-
ce raka szyjki macicy du-
!" wag% przywi"zuje si% 
do szczepie&. Czy to ma 
sens, skoro szczepion-
ka nie jest stuprocento-
wym zabezpieczeniem 
przed t" chorob"?
Wprawdzie jest wie -
le czynników wywo!uj%-
cych raka szyjki macicy, 
jednak zaka&enie wiru-
sem HPV odpowiada za 
70 proc. wszystkich za-
chorowa+ i"my'l$, &e jest 
to argument przemawia-
j%cy za propagowaniem 
szczepie+. Szczepionka 
jest skierowana przeciw-
ko czterem typom wirusa 
HPV, które s% podejrze-
wane o"inicjacj$ powsta-
wania inwazyjnych ko-
mórek nowotworowych, 
ale po zaszczepieniu or-
ganizm nabiera immu-
nogenno'ci na blisko sto 
podtypów tych wiru-
sów, poniewa& zachodzi 

tzw. odporno'( krzy&o-
wa. Szczepionka chroni 
wi$c równie& przed in-
nymi wirusami z"rodzi-
ny HPV, które rzadziej 
powoduj% nowotworze-
nie, ale potrafi% uprzy-
krzy( &ycie. Uwa&am, &e 
ka&da dziewczyna przed 
rozpocz$ciem kontaktów 
seksualnych powinna by( 
zaszczepiona.

Szczepionka kosztuje 
jednak ponad tysi"c  
z'otych.
Dla wielu rodzin jest to 
wydatek nie do ud*wi-
gni$cia. Dlatego w"ak-
cj$ propagowania szcze-
pie+  przeciwko HPV 
w!%czaj% si$ samorz%dy 
lokalne, prywatni spon-
sorzy, niektóre funda-
cje. W"tym szczepieniu 
s% trzy dawki. Jestem 
zdania, &e mo&na roz!o-
&y( ich koszty – za dwie 
dawki mog!yby p!aci( 
samorz%dy, a"reszt$ pa-
cjent wyk!ada!by z"w!a-
snej kieszeni. Jestem 
jednak realist% i"wiem, 
&e nigdy nie osi%gnie-
my stuprocentowej za-
szczepialno'ci. Jednak 

Szczepienia przeciwko wirusowi HPV

Z"Arturem Prusaczykiem, lekarzem  
ginekologiem z"NZOZ Centrum w"Siedlcach,  

rozmawia Lucyna Krysiak
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Szanse na rozwój 
Wspó!praca mi$dzy nauk% i"biznesem przynosi korzy-
'ci obu tym dziedzinom. Ochrona zdrowia jest bran-
&%, w"której taka zale&no'( jest szczególnie widoczna.  

D
ostrzega to tak&e Unia 
Europejska, która uzna-
!a, &e wzmocnienie takiej 
wspó!pracy b$dzie jed-

nym z"priorytetów funduszy euro-
pejskich w"latach 2007-13. Jednak 
aby by!o to mo&liwe, konieczne jest 
równie& odpowiednie przygotowa-
nie zaplecza naukowo-badawczego. 
Dlatego przeznaczono pul$ fundu-
szy unijnych m.in. na wyposa&enie 
o'rodków naukowych i"badawczych. 
Cz$'( tych 'rodków skierowano tak-
&e na bezpo'rednie wsparcie dla stu-
dentów, czy kadry naukowej, 
a"w"szczególno'ci dla pracowników 
jednostek realizuj%cych projekty ba-
dawcze przydatne dla gospodarki.

W!Programie Innowacyjna Go-

spodarka (POIG) zaplanowano 
dzia!ania zach$caj%ce m!odych lu-
dzi do podj$cia kariery naukowej 
oraz wsparcie kadr polskich uczel-
ni. Dzia!anie takie przeprowadzi 
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej 
w"formie ró&norodnych programów 
grantowych. Co wa&ne, do cz$'ci 
z"nich prowadzony jest jeszcze na-
bór wniosków.

Przyk!adem jest chocia&by program 
Ventures, adresowany do m!odszych 
naukowców (studentów, absolwen-
tów do 3 lat od uko+czenia studiów na 
etacie naukowo-dydaktycznym i"dok-
torantów). Wspiera on realizacj$ pro-
jektów badawczych z"ró&nych dzie-
dzin tematycznych, pod warunkiem 
udowodnienia ich przydatno'ci dla 

dzia!alno'ci gospodarczej (okres re-
alizacji projektu: 1-3 lata). Kierownik 
projektu uzyskuje imienne stypen-
dium (1,5-3 tys. z! miesi$cznie), a"pro-
jekt otrzymuje grant badawczy do 35 
tys. z! rocznie. W'ród laureatów pro-
gramu znajduj% si$ m.in. projekty ba-
dawcze z"dziedziny bio#zyki, onkolo-
gii czy biologii molekularnej. Kolejny 
nabór wniosków rozpoczyna si$ ju& 
30 sierpnia. Informacje o"programie 
i"wniosek aplikacyjny (wype!niany on-
-line) znale*( mo&na na stronie: www.
fnp.org.pl. Na tej stronie mo&na zna-
le*( tak&e informacje o"innych pro-
gramach grantowych prowadzonych 
przez fundacj$, m.in.: Program Team, 
POMOST, HOMING.

Z"kolei w"Programie Kapita" 
Ludzki (POKL) przewidziano mo&-
liwo'ci podnoszenia kwali#kacji 
przez pracowników naukowych oraz 
stypendia naukowe dla doktorantów 
i"sta&e dla pracowników przedsi$-
biorstw w"jednostkach naukowych. 
Wspierane s% tak&e inicjatywy aka-
demickie, np. zak!adanie #rm ty-
pu spin o- lub spin out. Przyk!a-
dem takiego projektu jest projekt pt. 
„Spó!ki spin o- i"spin out stymula-
torem rozwoju przedsi$biorczo'ci na 
Mazowszu” (wi$cej na: www.przed-
siebiorczoscakademicka.edu.pl).

Wi$cej informacji na temat mo&-
liwo'ci jakie daje Program Kapita! 
Ludzki mo&na uzyska( w"Punktach 
Informacyjnych Funduszy Europej-
skich dzia!aj%cych w"ca!ym kraju (ba-
za punktów jest dost$pna na stronie:  
www.funduszeeuropejskie.gov.pl).  ⦿

 
Nadzór merytoryczny Deloitte:
Magdalena Jab!o(ska 
Katarzyna Berbe'

* *

Jako!" pracy polskich naukowców 
i efektywno!" ich dzia#ania w du-
$ej mierze zale$y od zaplecza ba-
dawczego jakim dysponuj%. I tak, 
wzrost poziomu informatyzacji pla-
cówek naukowych mo!liwy by" przy 
dofinansowaniu z Programu Innowa-
cyjna Gospodarka (dzia"anie 2.3. PO-
IG). Przyk"adem efektywnego wyko-
rzystanie tego typu dofinansowania 
jest projekt Instytutu Fizjologii i Pa-

tologii S'uchu w którym stworzono 
zintegrowany system informatyczny 
wspomagaj#cy badania nad fizjologi# 
i s"uchu. Warto$# projektu wynios'a 
ponad 8 mln z'.
Z kolei dzia"anie 2.1. PO IG pozwa-
la dofinansowa$ wyposa!enie za-
plecza badawczego, czyli narz%dzi 
wykorzystywanych przez polskich na-
ukowców. Dzi%ki temu m.in. mo!liwe 
by"o powstanie Ma'opolskiego Cen-

trum Biotechnologii, w ramach któ-
rego b%dzie funkcjonowa"o 14 nowo-
czesnych laboratoriów badawczych. 
Powo"anie do !ycia tego Centrum 
pozwoli"o Uniwersytetowi Jagiello&-
skiemu uzyska$ dodatkowe fundusze 
na prowadzenie kompleksowych ba-
da& na ró!nych poziomach funkcjo-
nowania organizmu. Warto$# projek-
tu wyceniono na ponad 91 mln z'.

PRZYK!ADY DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW 
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L e k a r z e  r o d z i n n i

Z wiatrem i pod wiatr

LUCYNA KRYSIAK

Co czeka medycyn! rodzinn" w najbli#szym 
czasie i w dalszej przysz$o%ci?* *

O
miejscu medycyny ro-
dzinnej w&systemie opie-
ki zdrowotnej, jako%ci 
%wiadczonych us$ug 

przez lekarzy tej specjalno%ci i&per-
spektywach jej rozwoju debatowa-
no na odbywaj"cym si! w&dniach 
2-5 czerwca w&Miko$ajkach XI Kon-
gresie Medycyny Rodzinnej. Uczest-
niczy$o w&nim 1300 osób.

 Wyk!ady, warsztaty  
i"pokaz na #ywo
Kongres to przede wszystkim po-

ligon szkoleniowy. Dla jego uczest-
ników przygotowano blisko 100 
wyk$adów z&ró#nych dziedzin (kar-
diologia interwencyjna, diabetolo-
gia, antybiotykoterapia praktyczna 
i&inne) przeplatanych warsztatami 

i&prezentacjami. W&opinii lekarzy 
ich poziom by$ najwy#szy w&11-let-
niej historii kongresu. Sesje by$y po-
%wi!cone m.in. kontrowersjom wo-
kó$ stosowania witaminy D, nowym 
trendom w&terapii cukrzycy oraz 
szczepieniom.

Prof. Andrzej Radzikowski, kie-
rownik Kliniki Gastroenterologii 
i&'ywienia Dzieci Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego, mówi$ 
o&tym, co lekarze rodzinni powin-
ni wiedzie( o&pro)laktyce zaka#e* 
pneumokokowych, a&prof. Tadeusz 
Zielonka ze Szpitala Czerniakow-
skiego w&Warszawie o&pneumoko-
kach jako g$ównej przyczynie bak-
teryjnych zapale* p$uc. W&trakcie 
zaj!( warsztatowych omawiano te# 
projekt nowej, mi!dzynarodowej 
klasy)kacji stanu zdrowia ICF oraz 
transmitowano na #ywo przebieg 
przezskórnej angioplastyki wie*-
cowej u&pacjenta z&ostrym zespo$em 
wie*cowym, wykonywanej przez le-
karzy z&Centrum Kardiologii In-
wazyjnej, Elektroterapii i&Angiolo-
gii Szpitala %w. Rafa$a w&Krakowie. 
Prof. Dariusz Dudek, bezpo%rednio 
z&sali zabiegowej, mówi$ o&koniecz-
no%ci wspó$pracy lekarza rodzinne-
go i&specjalisty kardiologii inwazyj-
nej, k$ad"c nacisk na wskazania do 
zabiegów i&przygotowanie pacjenta.

Maciej Godycki-+wirko, pre-
zes Kolegium Lekarzy Rodzinnych 
w&Polsce (KLRwP), mówi$ o&zapo-
bieganiu b$!dom medycznym w&kon-
tek%cie rozwi"za* dotycz"cych 

Trzeba okre$li% rol&, 
zadania i sposób 
'nansowania internisty, 
pediatry oraz lekarza 
rodzinnego w POZ.
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Oko!o 1300 lekarzy przyjecha!o 
do Miko!ajek na jedenasty  
ju" Kongres Medycyny Rodzin-
nej. To doskona!a okazja, by po-
dyskutowa# o roli medycyny  
rodzinnej i perspektywach  
jej rozwoju.
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bezpiecze*stwa opieki medycznej 
w&Unii Europejskiej. Podkre%li$, #e 
mimo wspólnych zalece* dla wszyst-
kich krajów UE, wi!kszo%( z&nich 
ma charakter lokalny. W&Polsce 
obowi"zuje Deklaracja Warszaw-
ska, ale – zdaniem prezesa – „wi!cej 
w&niej intencji ni# dzia$ania”.

 Ta dymisja to cios  
dla $rodowiska
Uczestnicy kongresu interesowa-

li si! nie tylko sesjami tematyczny-
mi. Chcieli wiedzie(, co czeka medy-
cyn! rodzinn" w&najbli#szym czasie 
i&w&dalszej przysz$o%ci. Z&niepoko-
jem przyj!li informacj! o&odwo$a-
niu prof. Witolda Lukasa z&funkcji 
konsultanta krajowego w&dziedzi-
nie medycyny rodzinnej. – To cios 
dla naszego %rodowiska, poniewa# 
profesor wspó$tworzy$ medycyn! ro-
dzinn" i&najlepiej zna nasze proble-

my – zastrzeg$a Agnieszka Jankow-
ska-Zdu*czyk, wiceprezes KLRwP, 
podczas sesji podsumowuj"cej kon-
gres. Zapowiedzia$a wystosowanie 
listu do minister zdrowia Ewy Ko-
pacz z&poparciem dla prof. Lukasa.

Adam Windak, równie# wice-
prezes KLRwP, doda$, #e prof. Lu-
kas odgrywa$ kluczow" rol! m.in. 
w&pracach powo$anego przez mi-
nister zdrowia zespo$u ds. opraco-
wania zmian systemu podstawo-
wej opieki zdrowotnej. Zdaniem 
uczestnicz"cego w&sesji Konstante-
go Radziwi$$a, wiceprezesa Naczel-
nej Rady Lekarskiej, opracowanie 
projektu prawnych rozwi"za* do-
tycz"cych zw$aszcza modelu organi-
zacyjnego lecznictwa podstawowe-
go i&jego zada* jest konieczne i&ma 
strategiczne znaczenie dla medycy-
ny rodzinnej. Chodzi m.in. o&wypo-
sa#enie lekarza POZ w&narz!dzia do 
pe$nienia roli przewodnika po sys-

temie oraz doprecyzowanie zada* 
zespo$u POZ (lekarz, piel!gniarka, 
po$o#na, piel!gniarka %rodowiska 
nauczania i&wychowania) i&zasad 
wspó$pracy jego cz$onków. – Dzi!-
ki tym rozwi"zaniom lekarz rodzin-
ny stanie si! koordynatorem opieki 
zdrowotnej – powiedzia$ wicepre-
zes NRL.

Za du#o podopiecznych
W%ród postulatów ministerial-

nego zespo$u znalaz$ si! tak#e ten 
dotycz"cy okre%lenia roli, zada* 
i&sposobu )nansowania internisty, 
pediatry oraz lekarza rodzinnego 
w&POZ. Zespó$ chce wprowadzenia 
klasy)kacji porad (np. porada te-
lefoniczna, recepturowa), zde)nio-
wania zasad dost!pno%ci %wiadcze* 
oraz wprowadzenia elektronicz-
nych kart us$ug medycznych iden-
ty)kuj"cych uprawnienia pacjenta. 
Jeden z&postulatów mówi o&utwo-
rzeniu przyszpitalnych poradni kon-
sultacyjnych pediatrycznych i&in-
ternistycznych, umo#liwiaj"cych 
szybk" diagnostyk! i&konsultacje 
specjalistyczne, a&tak#e o&stworze-
niu mechanizmów gwarantuj"cych 
systematyczny wzrost nak$adów 
na lecznictwo podstawowe wraz 
z&uwzgl!dnieniem mniejszej liczby 
pacjentów przypadaj"cych na jedne-
go lekarza. Obecny limit okre%lony 
przez NFZ to 2750 podopiecznych, 
lekarze chc", aby ich liczba wynosi-
$a maksymalnie 2500. Zespó$ sygna-
lizuje równie# potrzeb! opracowania 
wska,ników jako%ci i&tworzenia reje-
strów b$!dów medycznych, które po-
zwala$yby t! jako%( oceni(.

Uczestnicy kongresu przyj!li 
now" wizj! funkcjonowania POZ 
z&mieszanymi uczuciami. Zdaniem 
wielu z&nich nie rozwi"zuje ona de)-
cytu kadr w%ród lekarzy rodzinnych, 
nie gwarantuje te# wzmocnienia ich 
pozycji na rynku us$ug medycznych.

Podczas XI Kongresu Medy-
cyny Rodzinnej wybrano preze-
sa elekta Kolegium Lekarzy Ro-
dzinnych w&Polsce. Zosta$ nim dr 
n. med. Tomasz Tomasik, prakty-
kuj"cy lekarz rodzinny, adiunkt 
w&Pracowni Medycyny Rodzin-
nej Uniwersytetu Jagiello*skiego 
– Collegium Medicum. ⦿
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narz&dzi, aby móc pe!ni% 
rol& przewodników  
po systemie.
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R a p o r t

Polska staro!"  
nie musi
by" smutna

LUCYNA KRYSIAK

Blisko 5 mln Polaków sko!czy"o 65 lat, a#1,3 mln 
ma ponad 80 lat. W#2060 r. b$dziemy jednym  

z#najstarszych spo"ecze!stw w#Europie.

* *

Z
najnowszych bada! wy-
nika, %e w#2020 r. ponad 
milion Polaków b$dzie 
mia"o 90 lat, a#w#2035 r. 

co czwarty mieszkaniec naszego 
kraju b$dzie mia" 65 lat i#wi$cej. Ju% 
teraz 800 tys. starszych osób wyma-
ga sta"ej opieki. Jaka jest i#jaka b$-
dzie w#przysz"o&ci polska staro&'?  
To jedno z#pyta!, na które gor(cz-
kowo poszukuj( odpowiedzi poli-
tycy, samorz(dowcy, spo"ecznicy, 
a#tak%e lekarze, na których spada 
ci$%ar leczenia schorze! towarzy-
sz(cych staro&ci.

Niski status seniorów
Polska rzeczywisto&', w#której 

%yj( osoby starsze, jest szara i#smut-
na. Wprawdzie zmieniaj( j( na lep-
sze ciesz(ce si$ coraz wi$kszym 
zainteresowaniem uniwersytety 
trzeciego wieku, jednak status pol-
skich seniorów na tle innych pa!stw 
europejskich wci(% jest bardzo ni-

Senacka Komisja 
Rodziny i!Polityki 
Spo"ecznej pracuje  
nad wprowadzeniem 
„czeku na staro#$”.

ski. Tymczasem dane demogra)cz-
ne wskazuj(, %e liczba osób star-
szych co roku b$dzie wzrasta', a#ich 
problemy b$d( si$ nawarstwia'.

Wies"awa Borczyk, prezes Ogól-
nopolskiej Federacji Stowarzysze! 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 
uwa%a, %e uczelnie te wprawdzie 
uwzgl$dniaj( potrzeby intelektualne 
i#zainteresowania starszego pokole-
nia, s( te% sposobem zapobiegania 
wycofywaniu si$ z#aktywnego %ycia, 
jednak w#&lad za t( dzia"alno&ci( 
nie idzie poprawa sytuacji socjalnej 
– lepszy dost$p do us"ug medycz-
nych, domów opieki d"ugotermi-
nowej czy pomocy materialnej.  

Prof. Danuta Duch-Krzystoszek 
z#Polskiej Akademii Nauk, przy-
taczaj(c najnowsze wyniki ba-
da!, podkre&la, %e pozycja spo-
"eczna osób starszych w#naszym 
spo"ecze!stwie jest bardzo niska 
prawdopodobnie dlatego, %e sta-
nowi( one obci(%enie dla bud%etu,  
co jest wynikiem niewydolnego sys-

temu )nansowania leczenia i#us"ug 
piel$gnacyjno-opieku!czych. – 
Osoby starsze postrzegane s( ja-
ko obywatele niskiej u%yteczno&ci 
ekonomicznej, poniewa% znajduj( 
si$ poza rynkiem pracy – t"umaczy  
prof. Duch-Krzystoszek.

Rocznie na opiek$ nad oso-
bami starszymi pa!stwo wydaje 
10-13 mld z", z#czego 5 mld z" na za-
si"ki piel$gnacyjne. Mimo tak du-
%ych nak"adów )nansowych, opieka 
nad pacjentami w#starszym wieku 
mocno kuleje. To efekt z"ej organi-

Pozycja spo"eczna osób 
starszych w!naszym 
spo"ecze%stwie  
jest bardzo niska.
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zacji opieki geriatrycznej. Pacjent 
geriatryczny to osoba, która uko!-
czy"a 60-65 lat, jest dotkni$ta na-
k"adaj(cymi si$ na siebie choroba-
mi typu in-aging (przebiegaj(cymi 
odmiennie i#nietypowo dla proce-
su starzenia) lub o*-aging, typowy-
mi dla staro&ci (ot$pienie, osteopo-
roza, upadki, zaburzenia funkcji 
zwieraczy, odle%yny). Do takiego 
pacjenta personel medyczny powi-
nien mie' holistyczne podej&cie, za-
równo w#diagnozowaniu, terapii,  
jak i#piel$gnacji.

Wed"ug standardów &wiatowych 
na 120 tys. mieszka!ców powin-
ny przypada': przynajmniej je-
den oddzia" lub szpital geriatrycz-
ny, jedna poradnia geriatryczna 
oraz jeden geriatryczny o&rodek 
pobytu dziennego. Polsce daleko  
do tych standardów. Mamy zaled-
wie 120 geriatrów, a#i#tak maj( oni 
powa%ne k"opoty z#uzyskaniem 
kontraktu z#NFZ.

Potrzebne s& zmiany
Politycy, przedstawiciele samo-

rz(dów lokalnych i#eksperci alar-
muj(, %e zarówno pogl(dy na te-
mat staro&ci, jak i#systemy opieki 
nad lud+mi starszymi wymagaj( 
daleko id(cych zmian. Mieczys"aw  
Augustyn, przewodnicz(cy se-

nackiej Komisji Rodziny i#Poli-
tyki Spo"ecznej, uwa%a, %e nale%y 
wprowadzi' spójny system opieki 
i#zracjonalizowa' wydatki na ten 
cel. Przekonuje, %e trzeba odej&'  
od obligatoryjnego przyznawania 
dodatku piel$gnacyjnego wszyst-
kim, którzy sko!czyli 75 lat, gdy% 
tylko 15 proc. z#nich to osoby nie-
do"$%ne, wymagaj(ce opieki.

Senacka komisja pracuje nad 
wprowadzeniem „czeku na sta-
ro&'”, za który mo%na b$dzie ku-
pi' us"ugi opieku!czo-piel$gniar-
skie. W#ramach przygotowywanej 
ustawy o#pomocy osobom niesamo-
dzielnym b$d( obowi(zywa"y nowe, 
trzystopniowe kryteria orzekania 
o#niesamodzielno&ci. Stopie! I#obej-
mie osoby ca"kowicie niezdolne  
do samodzielnego %ycia, wymaga-
j(ce sta"ej, ca"odobowej opieki, sto-
pie! II – osoby wymagaj(ce opieki 
przez wi$kszo&' dnia, a#stopie! III – 
osoby potrzebuj(ce opieki dora+nie. 
Wysoko&' „czeku na staro&'” by"aby 
zale%na od stopnia niesamodzielno-
&ci. Przy I#stopniu by"oby to 1200 z", 
a#przy III stopniu – 800 z" miesi$cz-
nie. Czeki maj( równie% stworzy' 
rynek us"ug opieku!czych, na któ-
rym legaln( prac$ mo%e znale+'  
200 tys. osób (czeku nie b$dzie 
mo%na wymienia' na gotówk$). 
W#Niemczech podobna reforma 
stworzy"a 300 tys. miejsc pracy.

Beata Ma"ecka-Libera, wice-
przewodnicz(ca sejmowej Komisji 
Zdrowia, uwa%a, %e konieczna jest 
tak%e nowa polityka trzeciego wie-
ku oraz kszta"cenie kadr medycz-
nych i#opiekunów.

Wi'cej (yczliwo#ci
Europejski Urz(d Statystyczny 

(Eurostat) prognozuje, %e w#2060 r. 

Wiele osób z powodu 
wieku traci prac',  
cz'sto tu( przed 
emerytur&. Pracodawcy 
stawiaj& na m"odo#$. 

Dane demogra)czne 
wskazuj&, (e liczba osób 
starszych co roku b'dzie 
wzrasta$, a ich problemy 
b'd& si' nawarstwia$.

po"owa polskiego spo"ecze!stwa 
przekroczy 50 lat. B$dziemy jed-
nym z#najstarszych spo"ecze!stw 
w#Europie. W#&lad za tym zwi$k-
sz( si$ koszty opieki nad lud+mi 
starszymi. Wed"ug najnowszego ra-
portu, og"oszonego podczas odby-
waj(cego si$ w#maju w#Warszawie 
Forum III Wieku „Polska staro&'”, 
w#2050 r. w#krajach uprzemys"owio-
nych wzrosn( one a% trzykrotnie.

Iga Niewiadomska, prezes Fun-
dacji Nowe Perspektywy, uwa%a,  
%e aby sprosta' tym wyzwaniom, 
nale%y nie tylko poprawi' opie-
k$ nad osobami niedo"$%nymi,  
ale prze"ama' bariery i#zmieni' spo-
sób postrzegania osób starszych 
w#Polsce. Z#bada! wynika, %e naj-
bardziej przyjaznymi dla senio-
rów s( rodzina i#s(siedzi. Najmniej 
%yczliwie odnosz( si$ do nich eks-
pedientki, urz$dnicy, pracownicy 
&rodków transportu oraz lekarze 
i#piel$gniarki. Wielkie sieci handlo-
we chc( zmieni' t$ sytuacj$ i#planu-
j( szkolenia dla personelu z#obs"ugi 
osób w#podesz"ym wieku.

Prof. Piotr B"$dowski ze Szko-
"y G"ównej Handlowej w#Warsza-
wie uwa%a, %e jedn( z#form pomocy 
osobom starszym jest jak najd"u%-
sze zatrudnianie ich w#zak"adach 
pracy. Konieczne b$dzie równie% 
podwy%szenie wieku emerytalne-
go w#naszym kraju. B$dzie to jed-
nak wymaga"o nie tylko zmian usta-
wowych, ale i#nowego spojrzenia 
pracodawców na problem staro-
&ci. Powszechnie wiadomo, %e wie-
le osób z#powodu wieku traci prac$, 
cz$sto tu% przed emerytur(. Praco-
dawcy stawiaj( na m"odo&'. Czy b$-
d( w#stanie doceni' m(dro&' i#do-
&wiadczenie zawodowe seniorów, 
kiedy zostanie podwy%szony wiek 
emerytalny? ⦿
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BIULETYN
Nr 4 (135) Rok XXII  NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ Warszawa, VII 2011 

UCHWA!A Nr 5/11/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z"dnia 13 maja 2011 r.
zmieniaj!ca uchwa"# w$sprawie szczegó"owego  

trybu post#powania w$sprawach przyznawania prawa 
wykonywania zawodu lekarza i$lekarza dentysty oraz 

prowadzenia rejestru lekarzy i$lekarzy dentystów

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z!dnia 5 grudnia 1996 r. o!zawodach lekarza 
i!lekarza dentysty (Dz. U. z!2008 r. Nr 136, poz. 857, z!pó"n. zm.1) i!art. 5 pkt 3,  
4, 6 i!11 oraz art. 6 i!7 ustawy z!dnia 2 grudnia 2009 r. o!izbach lekarskich  
(Dz.U. Nr 219, poz. 1708) uchwala si#, co nast#puje:

§  1.
W!uchwale Nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z!dnia 3 wrze$nia 2010 r. 
w!sprawie szczegó %owego trybu post#powania w!sprawach przyznawania prawa 
wykonywania zawodu lekarza i!lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy 
i!lekarzy dentystów wprowadza si# nast#puj&ce zmiany :
1)  w!§ 20 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
 „5. Wykaz aktów prawnych, na podstawie których lekarz uzyskiwa%   
 specjalizacj# I!lub II stopnia lub tytu% specjalisty w!okresie 1951 r. do   
 2010 r. wraz z!wykazem czteroznakowych kodów specjalno$ci uzyskiwa 
 nych na podstawie tych aktów prawnych, stanowi za%&cznik Nr 4 do uchwa 
 %y.”;
2)  za%&cznik Nr 4 do zmienianej uchwa%y otrzymuje brzmienie okre$lone  
 w!za%&czniku do niniejszej uchwa%y. 

§  2.
Uchwa%a wchodzi w!'ycie z!dniem podj#cia.

SEKRETARZ PREZES 
Mariusz Janikowski Maciej Hamankiewicz

Za"!cznik do Uchwa"y NRL NR 5/11/VI z$dnia 13 maja 2011 r. – www. nil.org.pl

UCHWA!A Nr 6/11/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z"dnia 13 maja 2011 r. 
w$sprawie remontu biura Naczelnej Izby Lekarskiej

Na podstawie art. 114 ust. 1 i!3 ustawy z!dnia 2 grudnia 2009 roku o!izbach lekar-
skich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) uchwala si#, co nast#puje:

§  1.
Upowa'nia si# Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do przeprowadzenia remontu 
biura Naczelnej Izby Lekarskiej do kwoty 900.000 z% (s %ownie: dziewi#(set tysi#cy 
z%otych) brutto.

§  2.
Uchwa%a wchodzi w!'ycie z!dniem podj#cia.

SEKRETARZ PREZES 
Mariusz Janikowski Maciej Hamankiewicz

UCHWA!A Nr 7/11/VI
Naczelnej Rady Lekarskiej

z"dnia 13 maja 2011 r.
w$sprawie powo"ania Rady Fundacji Lekarze Lekarzom

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 8 ustawy z!dnia 2 grudnia 2009 r. o!izbach lekar-
skich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708) i!§ 18 pkt 1 Statutu Fundacji Lekarze Lekarzom 
w!Warszawie Naczelna Rada Lekarska postanawia, co nast#puje:

§  1.
Powo %uje si# Rad# Fundacji Lekarze Lekarzom z!siedzib& w!Warszawie w!sk%adzie:
1) Pani Zyta Ka"mierczak-Zagórska – Cz%onek Rady,
2) Pan Marek Jod%owski – Cz%onek Rady,
3) Pan Krzysztof Szuber – Cz%onek Rady.

§  2.
Uchwa%a wchodzi w!'ycie z!dniem podj#cia.

SEKRETARZ PREZES 
Mariusz Janikowski Maciej Hamankiewicz

UCHWA!A Nr 8/11/VI
Naczelnej Rady Lekarskiej

z"dnia 13 maja 2011 r. 
w$sprawie powo"ania Zarz!du Fundacji Lekarze Lekarzom

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 8 ustawy z!dnia 2 grudnia 2009 r. o!izbach lekar-
skich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708) i!§ 26 pkt 1 Statutu Fundacji Lekarze Lekarzom 
w!Warszawie Naczelna Rada Lekarska postanawia, co nast#puje:

§  1.
Powo %uje si# Zarz&d Fundacji Lekarze Lekarzom z!siedzib& w!Warszawie w!sk%a-
dzie:
4) Pan Mariusz Janikowski - Prezes Zarz&du,
5) Pan Leszek W. Dudzi)ski - Cz%onek Zarz&du,
6) Pan Pawe% Wróblewski - Cz%onek Zarz&du.

§  2.
Uchwa%a wchodzi w!'ycie z!dniem podj#cia.

SEKRETARZ PREZES 
Mariusz Janikowski Maciej Hamankiewicz

UCHWA!A Nr 9/11/VI
Naczelnej Rady Lekarskiej

z"dnia 13 maja 2011 r. 
w$sprawie nadania statutu Fundacji Lekarze Lekarzom

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

§  1.
Nadaje si# statut Fundacji Lekarze Lekarzom z!siedzib& w!Warszawie w!brzmieniu 
stanowi&cym za%&cznik do niniejszej uchwa%y.

§  2.
Uchwa%a wchodzi w!'ycie z!dniem podj#cia.

SEKRETARZ PREZES 
Mariusz Janikowski Maciej Hamankiewicz

Za"!cznik do Uchwa"y NRL NR 9/11/VI z$dnia 13 maja 2011 r. – www. nil.org.pl

Posiedzenie NRL – 13 maja 2011 roku
Redaktor naczelny: Mariusz Janikowski

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33,  
Nr 22, poz. 120, Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz. 641 i Nr 219, poz. 1706 i 1708 oraz z 2010 r. Nr 81,  
poz. 531 i Nr 107, poz. 679.
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UCHWA!A Nr 11/11/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z"dnia 13 maja 2011 r. 
zmieniaj!ca uchwa"# w$sprawie terminów posiedze% 

Naczelnej Rady Lekarskiej w$roku 2011

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

§ 1.
1. W!uchwale Nr 40/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z!dnia 17 grudnia 2010 r. 
w!sprawie terminów posiedze) Naczelnej Rady Lekarskiej w!roku 2011 w!§ 1 
zmienia si# termin posiedzenia z!dnia 7 pa"dziernika na dzie) 8 pa"dziernika 
2011 r. 
2. Ustala si#, 'e posiedzenie odb#dzie si# w!Ksi&'u w!zwi&zku z!V Polsko-Nie-
mieckim Sympozjum „Zrozumie( przesz%o$(. Kszta%towa( przysz%o$(”.

§ 2.
Uchwa%a wchodzi w!'ycie z!dniem podj#cia.

SEKRETARZ PREZES 
Mariusz Janikowski Maciej Hamankiewicz

UCHWA!A Nr 12/11/VI
Naczelnej Rady Lekarskiej

z"dnia 13 maja 2011 r. 
w$sprawie powo"ania Zespo"u ds. monitorowania sytuacji 

pracowniczej w$ochronie zdrowia

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 8 ustawy z!dnia 2 grudnia 2009 r. o!izbach lekar-
skich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708), co nast#puje:

§ 1.
Powo %uje si# zespó % ds. monitorowania sytuacji pracowniczej w!ochronie zdrowia 
w!sk%adzie:
7) Zbigniew Brzezin – Przewodnicz&cy
8) Mariusz Janikowski
9) Marek Jod%owski 
10) Julian Wróbel
11) Stefan Sobczy)ski
12) Tomasz Roma)czyk
13) Zdzis%aw Szramik

§  2.
Uchwa%a wchodzi w!'ycie z!dniem podj#cia.

SEKRETARZ PREZES 
Mariusz Janikowski Maciej Hamankiewicz

STANOWISKO Nr 9/11/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z"dnia 13 maja 2011 r. 
w$sprawie projektu ustawy o$zmianie ustawy o$systemie 
o&wiaty oraz ustawy o$&wiadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze &rodków publicznych

Naczelna Rada Lekarska po zapoznaniu si# z!projektem ustawy o!zmianie ustawy 
o!systemie o$wiaty oraz ustawy o!$wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze $rodków publicznych, nades %anym przez Szefa Kancelarii Sejmu przy pi$mie 
z!dnia 29 kwietnia 2011 r., znak: GMS-WP-173-85/11, zg%asza nast#puj&ce uwagi 
do ww. projektu:
Naczelna Rada Lekarska popiera dzia%ania zmierzaj&ce do zapewnienia opieki 
przedlekarskiej i!profilaktyki zdrowotnej, w!tym stomatologicznej, uczniom szkó % 
publicznych. Dzia%ania takie, zw%aszcza w!zakresie opieki stomatologicznej, s& 
zbie'ne z!zaleceniami zorganizowanej przez *wiatow& Organizacj# Zdrowia VII 
Mi#dzynarodowej Konferencji na Temat Promocji Zdrowia i!by%y postulowane przez 
samorz&d lekarski.
W!ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej na%o'enie na Narodowy Fundusz Zdrowia 
obowi&zku finansowania zada) w!zakresie profilaktyki zdrowotnej i!opieki przedle-
karskiej uczniów – przy braku zapewnienia na to zadanie dodatkowych $rodków – 
uzasadnia obawy, i' doprowadzi to do zmniejszenia poziomu finansowania $wiad-
cze) opieki zdrowotnej obj#tych obecnie koszykiem $wiadcze) gwarantowanych. 
Powy'sze powinno w!ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej sk%ania( do finansowania 
zada) przewidzianych w!projekcie z!bud'etu pa)stwa.
Projektodawca nie przedstawi% równie' projektu rozporz&dzenia Ministra Zdrowia, 
które powinno zosta( wydane na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy o!$wiadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze $rodków publicznych na skutek zmiany tego 

przepisu w!projektowanej ustawie, a!które powinno szczegó %owo precyzowa( 
realizacj# proponowanych w!opiniowanym projekcie rozwi&za).
W!zwi&zku z!konieczno$ci& odpowiedniego wyposa'enia tworzonych gabinetów 
profilaktyki zdrowotnej i!opieki przedlekarskiej w&tpliwo$ci budzi nadto zawarte 
w!uzasadnieniu projektu stwierdzenie, i' jego wej$cie w!'ycie nie spowoduje 
'adnych dodatkowych obci&'e) bud'etów jednostek samorz&du terytorialnego. 
Narodowy Fundusz Zdrowia w!zawieranych ze $wiadczeniodawcami umowach na 
udzielanie $wiadcze) opieki zdrowotnej finansowanych ze $rodków publicznych nie 
uwzgl#dnia poniesionych przez te podmioty wydatków na odpowiednie, wymagane 
przepisami prawa powszechnie obowi&zuj&cego oraz ogólnymi warunkami umów, 
wyposa'anie i!dostosowanie pomieszcze), w!których udzielane maj& by( $wiad-
czenia. Tym samym organizacja tj. utworzenie i!wyposa'enie gabinetów obci&'y 
finansowo szko %y lub ich organy za%o'ycielskie.
Jednocze$nie Naczelna Rada Lekarska pragnie podnie$(, i' wprowadzenie 
projektowanego rozwi&zania wymaga( b#dzie zapewnienia odpowiedniej liczby 
wykwalifikowanych pracowników medycznych, podczas gdy na rynku pracy ju' 
obecnie dostrzegalny jest niedobór lekarzy pediatrów oraz piel#gniarek.
Powy'sze uwagi wskazuj&, 'e cho( idea wyra'ona w!projekcie jest s %uszna,  
to sam projekt niedopracowany by%by trudny do wprowadzenia.

SEKRETARZ PREZES 
Mariusz Janikowski Maciej Hamankiewicz

STANOWISKO Nr 10/11/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z"dnia 13 maja 2011 r. 
w$sprawie projektu ustawy o$zmianie ustawy o$zawodach 

lekarza i$lekarza dentysty (przygotowanego przez 
Sejmow! Komisj# Nadzwyczajn! „Przyjazne Pa%stwo”)

Naczelna Rada Lekarska po zapoznaniu si# z!projektem ustawy o!zmianie ustawy 
o!zawodach lekarza i!lekarza dentysty, przygotowanym przez Sejmow& Komisj# 
Nadzwyczajn& „Przyjazne Pa)stwo”, nades %anym przez Szefa Kancelarii Sejmu 
przy pi$mie z!dnia 13 kwietnia 2011 r., znak: GMS-WP-171-72/11, popiera w!ca%o-
$ci nades %any projekt ustawy.

SEKRETARZ PREZES 
Mariusz Janikowski Maciej Hamankiewicz

STANOWISKO Nr 11/11/ VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z"dnia 13 maja 2011 r.
w$sprawie propozycji przej#cia przez samorz!d lekarski 

organizacji szkolenia w$zakresie umiej#tno&ci

1. Naczelna Rada Lekarska z!zainteresowaniem i!zadowoleniem przyjmuje 
propozycj# Ministerstwa Zdrowia zawart& w!pi$mie Podsekretarza Stanu w!Mi-
nisterstwie Zdrowia pana Andrzeja W%odarczyka (znak MZ-NSK-0762-27047-1/
AKO/11 z!dnia 8 kwietnia 2011 r.) przej#cia przez samorz&d lekarski organizacji 
szkolenia w!zakresie umiej#tno$ci. Realizacja ustawowego zadania izb tj. 
prowadzenie lub udzia% w!organizowaniu doskonalenia zawodowego lekarzy 
jest szczególnie istotna, bowiem przy braku pomocy ze strony Pa)stwa, lekarze 
maj& utrudniony dost#p do ró'nych form kszta%cenia podyplomowego, b&d" jest 
ono dla nich zbyt kosztowne.
2.  Naczelna Rada Lekarska uwa'a, 'e ustawa z!dnia 2 grudnia 2009 r. 
o!izbach lekarskich jednoznacznie okre$la zasady podzia%u terytorialnego 
okr#gowych izb lekarskich.
3.  Naczelna Rada Lekarska nie widzi mo'liwo$ci sfinansowania przej#cia 
szkolenia w!zakresie umiej#tno$ci ze sk%adek cz%onkowskich.

SEKRETARZ PREZES 
Mariusz Janikowski Maciej Hamankiewicz
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LIPIEC

15-17.07. 
Ogólnopolski  Tenisowy  

  

30.07. 

SIERPIE!

13.08.
II  Letnie  Mistrzostwa  Polski  

Lekarzy  w  Triathlonie  (1/2  

dystansu  olimpijskiego  –  

  

(41)  362  13  81

26-28.08. 
VII  Ogólnopolski  

WRZESIE!

XII  Mistrzostwa  Polski  

jedmar@ozzl.org.pl, 
  

rynce@logonet.com.pl

2-4.09. 

 Kula_ol@poczta.onet.pl, 

2-4.09. 
Ogólnopolski  Turniej  

Lekarzy  w  Tenisie  

601  511  361

3.09. 

Mistrzostwa  Polski  

Lekarzy  w  Kolarstwie  

Górskim  pod  patronatem  

  

8-11.09. 

606  340  275

17.09. 
X  Mistrzostwa  Polski  

Lekarzy  w  maratonie  MTB  

17-18.09., 
  

OIL  Kraków

18.09. 
XIV  Mistrzostwa  Polski  

wojciechlacki@poczta.onet.pl,
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24.09. 
X  Mistrzostwa  Lekarzy  

Pomorza  i  Kujaw  w  

  

skalek@poczta.onet.pl, 

zbigniew.kula@co.bydgoszcz.pl

PA"DIERNIK

Orkiestry  Lekarzy.  

Ogólnopolska  Impreza  

  

(61)  852  58  60

14-16.10. 
XVII  Mistrzostwa  Polski  

  

krzysztofmakuch@hipokrates.org,

skalek@poczta.onet.pl

15.10. 

 
X  Mistrzostwa  Polski  

16.10. 
X  Mistrzostwa  Polski  

wojciechlacki@poczta.onet.pl

23-28.10. 

  

  

LISTOPAD

10-13.11. 

  

501  113  211

19.11. 

XVII  Mistrzostwa  Polski  

  

  

GRUDZIE!

3.12.

Lekarzy  Pomorza  i  Kujaw    

zbigniew.kula@co.bydgoszcz.pl,

skalek@poczta.onet.pl
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Z a r z ! d z a n i e  i  m e d y c y n a

Przekszta!ci" albo zlikwidowa"

KATARZYNA STRZA!KOWSKA

Pocz!wszy od 1 lipca publiczne zak"ady opieki 
zdrowotnej b#d! zobowi!zane  

do przekszta"cania si# w spó"ki kapita"owe. 
Obowi!zek ten b#dzie jednak dotyczy" jedynie 

placówek, które maj! problemy $nansowe.

* *

cj! w% jednostki publiczne przy 
wspó"pracy z%prywatnymi, wierzy 
w%sukces przedsi#wzi#cia.

Kiedy Krzysztof K"os, dyrektor 
Wojewódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego im. L. Rydygiera w%Kra-
kowie, obejmowa" to stanowisko 
w%2005 r., szpital nie mia" zysku. 
Dzi#ki g"#bokiej restrukturyzacji, 
ustawie o%$nansach i%pomocy sa-
morz!du województwa uda"o si# 
uzyska& dodatni wynik $nansowy. 
Problemem sta" si# natomiast kre-
dyt bankowy, ale tzw. plan B by" 
okazj!, aby pozby& si# zad"u'enia. 

Od lipca ubieg"ego roku szpital jest 
zarz!dzany przez spó"k# prowadz!-
c! NZOZ, która przej#"a pracow-
ników i%osi!ga zysk. Dyrektor po-
pad" w%kon(ikt z%likwidatorem, nie 
jest ju' prezesem zarz!du spó"ki, 
ale podkre)la, 'e NZOZ z%formu-
"! spó"ki to by" strza" w%dziesi!tk#.

Janusz Krakowian, wicestarosta 
cz#stochowski, opowiada o%Szpi-
talu w%Blachowni Prywatnej Przy-
chodni Lekarskiej, niegdy) pu-
blicznym zak"adzie nale'!cym do 
starostwa. – Jako organ za"o'y-
cielski w%2009 r. mieli)my do wy-
boru: spó"k# powiatow! z%gmina-
mi, spó"k# pracownicz!, dzier'aw# 
i%sprzeda'. Wybrali)my dzier'a-
w#. Mimo powa'nego ograniczenia 

W Polsce dominuje 
pogl!d, "e prywatne 
#rmy mog! nas ubiera$, 
"ywi$, ale nie leczy$.

N
ZOZ Centrum Medyczne 
Enel-Med z%Warszawy 
przekszta"ci"o si# w%spó"-
k# akcyjn!, wchodzi na 

gie"d# i%chce z%niej pozyska& milio-
ny. – Dopuszczamy nowych w"a)ci-
cieli i%chcemy pokaza&, równie' 
prezesowi NFZ, 'e to )cie'ka dla 
ka'dego – podkre)la Adam Rozwa-
dowski, prezes zarz!du spó"ki 
i%przedstawiciel Ogólnopolskiego 
Zwi!zku Pracodawców Prywatnej 
S"u'by Zdrowia. Cho& sam zasta-
nawia si#, czy mo'na to nazwa& 
prywatyzacj!, czy raczej inwesty-
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Przekszta!ci" albo zlikwidowa"
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Na temat 
przekszta!-
ce" publicz-
nych placó-
wek ochrony 
zdrowia dys-
kutowano 
podczas  
Europejskie-
go Kongresu 
Gospodar-
czego, który 
odby! si#  
w maju  
w Katowi-
cach.

nie z%któr! je)li tego nie zrobi!, b#-
d! musieli zmieni& form# organi-
zacyjno-prawn! albo zlikwidowa& 
jednostk#.

Wiceprzewodnicz!ca sejmowej 
Komisji Zdrowia Beata Ma"ecka-
-Libera uspokaja, 'e przekszta"ce-
nia mog! si# odbywa& ze stupro-
centowym udzia"em samorz!du 
terytorialnego, a%rz!d 
daje szans# tym, któ-
rzy maj! problem $-
nansowy. Podkre)la, 
'e ustawa o%dzia"alno-
)ci leczniczej jest po 
to, aby pomóc w%ela-
stycznym i%efektyw-
nym zarz!dzaniu. 
Przekszta"cenie szpi-
tali w%spó"ki kapita-
"owe daje mo'liwo)& 
zawierania umów 
mi#dzy samorz!dami 
a%podmiotami pry-
watnymi, istotne b#-
dzie wi#c negocjo-
wanie ich warunków. – Dla mnie 
zdrowie to jeden z%najwa'niejszych 
czynników reguluj!cych post#p go-
spodarczy – mówi Beata Ma"ecka-
-Libera.

Boles"aw Piecha, przewodnicz!-
cy sejmowej Komisji Zdrowia, nie 

kontraktu, o%oko"o 18 proc., bie'!-
ca dzia"alno)& NZOZ si# bilansuje. 
Trwaj! prace remontowe i%inwesty-
cje, bez anga'owania )rodków pu-
blicznych. Nie rozumiem, dlaczego 
w%Polsce dominuje pogl!d, 'e pry-
watne $rmy mog! nas ubiera&, 'y-
wi&, a%nie mog! leczy&. Naczelny 
S!d Administracyjny wyda" orze-
czenie wskazuj!ce na brak przes"a-
nek, aby podmiot prywatny móg" 
zapewni& ci!g"o)& )wiadcze*. Na 
z"o'enie za'alenia mamy dwa la-
ta, ale zastanawiamy si#, czy jest 
to nasz problem. My likwidacj# ju' 
zako*czyli)my. Sp"acili)my d"ugi 
publicznego zak"adu. Problem by"-
by wtedy, gdyby)my nie zako*czy-
li likwidacji – dodaje wicestarosta.

Czy jest si% czego ba$?
Opowiadaj!cy o%przekszta"co-

nych podmiotach patrz! w%przy-
sz"o)& ja)niej od tych, których prze-
kszta"cenia dopiero czekaj!. Ci 
drudzy obawiaj! si#, 'e – zgodnie 
z%zapisem w%ustawie o%dzia"alno-
)ci leczniczej – jednostki publicz-
ne b#d! musia"y pokrywa& ujem-
ny wynik $nansowy we w"asnym 
zakresie. Martwi ich wchodz!ca 
niebawem w%'ycie regulacja, zgod-

OZZL b%dzie namawia& 
lekarzy, aby skorzystali  
z przekszta&ce' i walczyli 
o godne warunki  
swojej pracy.

 
Autorka jest rzecznikiem 
prasowym NIL

zgadza si# z%jej pogl!dem. – To, 'e ry-
nek jest najwa'niejszy, to mit. Czy 
kto) powierzy" rynkowi kapita" ludz-
ki, do którego zalicza si# zdrowie? Nie 
– mówi, dodaj!c, 'e rynkiem rz!dzi 
podstawowa zasada: cena generuje 
poda' i%popyt. – Jest bardzo du'o ta-
nich szpitali, a%nikt drzwiami i%okna-
mi tam nie wchodzi! Nie konkuruje 
si# cen!, tylko jako)ci! – podkre)la.

Dla lekarzy?
Przekszta"cenia to temat nie tylko 

dla mened'erów ochrony zdrowia, ale 
równie' dla personelu medycznego, 
któremu w%ich wyniku mog! si# zmie-

ni& si# forma zatrudnienia 
i%warunki pracy. Dysku-
sja na temat formy, czyli 
umów cywilnoprawnych 
i%umów o%prac# w)ród le-
karzy i%lekarzy dentystów 
trwa od lat, podobnie jak 
dyskusja o%oszcz#dno-
)ciach wprowadzanych 
dzi#ki redukcji persone-
lu medycznego i%admini-
stracji przy dotychczaso-
wych przekszta"ceniach. 
Wprowadzenie ustawy 
o%dzia"alno)ci leczniczej 
z%pewno)ci! t# dyskusj# 
zaostrzy. OZZL b#dzie 

namawia" lekarzy, aby skorzystali 
z%przekszta"ce*% i%walczyli o%godne 
warunki pracy. Samorz!d zawodowy 
b#dzie monitorowa" sytuacj# w%jed-
nostkach i%zadba, aby lekarze nie po-
zostali po takiej walce bez )rodków 
do 'ycia. ⦿



F i n a n s e  i  m e d y c y n a

Testowanie 
e-Recepty

MARIOLA MARKLOWSKA-DZIER!AK

Prototypowy system e-Recepta ma by! 
testowany do wrze"nia. Potem zostanie 
przekszta#cony w$program pilota%owy.

* *

C
entrum Systemów Infor-
macyjnych Ochrony 
Zdrowia (CSIOZ) zdecy-
dowa#o si& na wdro%enie 

prototypu systemu w$Lesznie i$po-
wiecie leszczy'skim. Uruchomiono 
go w$po#owie marca, jednak fak-
tyczna realizacja recept w$postaci 
elektronicznej nast(pi#a dopiero 
w$maju, po zainstalowaniu systemu 
w$uczestnicz(cych w$projekcie pla-
cówkach opieki zdrowotnej oraz 

i$Leszczy'skie Centrum Medycz-
ne „Ventritulus”) i$dwa gabinety 
lekarskie. Wkrótce liczba uczest-
ników eksperymentu powinna si& 
zwi&kszy!. – Po ostatnim spotka-
niu w$Lesznie ch&! przyst(pienia 
do programu wyrazi#y kolejne 22 
podmioty. Jeste"my w$trakcie roz-
mów z$nimi i$szkolenia pracowni-
ków – poinformowa# „GL” Kajetan 
Wojsyk, zast&pca dyrektora ds. in-
formatycznych Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

W!tpliwo"ci pozosta#y
Lekarze i$farmaceuci opowiada-

j( si& za wdro%eniem systemu elek-
tronicznej recepty. Doskonale zda-
j( sobie spraw&, ile korzy"ci mo%e 
przynie"!, równie% )nansowych. – 
Gdyby dzia#a# system elektronicz-
ny, mo%na by unikn(! wielu b#&dów 
b&d(cych konsekwencj( r&cznego 
wypisywania recept – podkre"la 
w$rozmowie z$„GL” Tadeusz B(be-
lek, prezes Wielkopolskiej Okr&go-
wej Izby Aptekarskiej.

Wraz z$uruchomieniem proto-
typu pojawi#o si& jednak wiele w(t-
pliwo"ci, g#ównie natury prawnej, 
które skutecznie zniech&ci#y leka-
rzy i$aptekarzy do jego testowania. 
Dlatego spo"ród oko#o 50-60 aptek 

Najwi$ksze obawy budz! 
brak nale%ytej ochrony 
danych osobowych oraz 
szczegó#owe informacje  
na temat leków 
wydawanych pacjentom.

przeszkoleniu pracuj(cych w$nich 
lekarzy i$farmaceutów.

W$ci(gu dwóch pierwszych ty-
godni maja pacjenci zrealizowali 
ponad 5 tys. recept w$postaci elek-
tronicznej. W$testowaniu prototy-
powego systemu e-Recepta uczest-
niczy 19 podmiotów 
– 15 aptek, dwie 
du%e przychod-
nie (NZOZ PK 
Serce Sp. z$o.o. 
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dzia#aj(cych na terenie Leszna i$po-
wiatu leszczy'skiego do projektu 
zg#osi#o si& zaledwie 15. Zaintere-
sowanie w"ród placówek ochrony 
zdrowia by#o jeszcze mniejsze.

– W$ustawie Prawo farmaceu-
tyczne zawarta jest precyzyjna in-
formacja na temat przekazywania 
danych umieszczonych na recep-
tach. Zgodnie z$art. 103 pkt 4a wo-
jewódzki inspektor farmaceutyczny 
mo%e cofn(! zezwolenie na prowa-
dzenie apteki, je"li dane te zostan( 
przekazane innemu podmiotowi 
ni% NFZ i$inspekcja farmaceutycz-
na. A$projekt e-Recepta wprowa-
dza trzeci podmiot, niewymienio-
ny w$ustawie – Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia 
– mówi Tadeusz B(belek.

Z$pro"b( o$wyja"nienie swoich 
w(tpliwo"ci Wielkopolska Okr&-
gowa Izba Aptekarska zwróci#a 
si& ju% pod koniec marca do G#ów-
nego Inspektora Farmaceutycz-
nego i$Wielkopolskiego Oddzia#u 
Wojewódzkiego NFZ. – Zapytali-
"my, czy aptekarze b&d( poci(ga-
ni do odpowiedzialno"ci za prze-
kazywanie danych CSIOZ – mówi 
prezes wielkopolskiej izby, doda-
j(c, %e NFZ nie odpowiedzia# wca-
le, a$GIF poinformowa# wymijaj(-
co, %e „przygl(da si& tej sprawie”. 
Podobne pytanie samorz(d apte-
karski zada# niedawno Wojewódz-
kiemu Inspektorowi Farmaceutycz-
nemu w$Poznaniu. Na nie równie% 
nie otrzyma# odpowiedzi.

– W$zwi(zku z$tym zalecili"my 
aptekarzom daleko id(c( ostro%no"! 
– mówi Tadeusz B(belek.

 Informatyzacja  
jest potrzebna
Przemys#aw Kozanecki, prze-

wodnicz(cy Delegatury Wielko-
polskiej Izby Lekarskiej w$Lesznie, 
nie ma najmniejszych w(tpliwo"ci, 
%e informatyzacja w$ochronie zdro-
wia jest konieczna i$nie uciekniemy 
przed ni(. Jednak jego opinia na te-
mat prototypowego systemu e-Re-
cepta wdra%anego w$Lesznie i$po-
wiecie leszczy'skim jest krytyczna. 
– Moje osobiste zdanie jest zbli%o-
ne do stanowiska prezesa B(bel-
ka – mówi Przemys#aw Kozanecki. 

Trudno mu zrozumie!, dlaczego za-
miast kupi! licencj& na tani, spraw-
dzony system dzia#aj(cy np. w$Wiel-
kiej Brytanii, „budujemy drzwi  
do lasu, które b&dziemy pó*niej wy-
#amywa! lub obchodzi!”.

– Dla mnie, lekarza, drukowanie 
recept to rzecz trywialna i$drugo-
rz&dna. Du%o wa%niejsza jest mo%-
liwo"! otrzymania zwrotnej infor-
macji, czy mi&dzy wypisywanymi 
przeze mnie lekami nie zachodz( 
niebezpieczne interakcje. Znam 
)zyczne mo%liwo"ci telekomuni-
kacyjne dla mojego miejsca pra-
cy w$terenie (wiejski POZ) i$jestem 
przekonany, %e wiele czasu up#ynie, 
zanim technicznie – bo informa-
tycznie to inna bajka, i$te% nie tak 
oczywista – system e-Recepty b&-
dzie w$stanie mi to zapewni! – mó-
wi szef Delegatury WIL w$Lesznie.

Czym", co budzi jego najwi&k-
sze obawy – poza brakiem nale-
%ytej ochrony danych osobowych,  
na co zwracaj( uwag& farmaceuci 
– s( szczegó#owe informacje na te-
mat leków wydawanych pacjentom. 
– Dane na temat tego, co aptekarz 
sprzedaje, komu, za ile i$w$jakiej 
ilo"ci, s( bardzo warto"ciowe pod 
wzgl&dem marketingowym. Istnie-
je ryzyko handlowania nimi – dzie-
li si& swoimi obawami Przemys#aw 
Kozanecki.

 Nikt nie mówi#,  
%e b$dzie #atwo
Zapytali"my Leszka Sikorskie-

go, dyrektora Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 
czy jest zadowolony z$dotychczaso-
wych efektów wdra%ania prototypu 
systemu. – Zawsze mo%na by! bar-
dziej zadowolonym, ale nikt nie mó-

wi#, %e to b&dzie #atwa praca – odpo-
wiedzia# dyr. Sikorski, dodaj(c, %e to 
dopiero pierwsza faza projektu, któ-
ry b&dzie jeszcze realizowany przez 
kilka miesi&cy. W$rozmowie z$„GL” 
przyzna#, %e w$miar& wdra%ania pro-
totypu systemu rodzi si& wiele pyta' 
i$w(tpliwo"ci. – To dobrze, %e wszy-
scy k#ad( du%y nacisk na ochron& 
danych osobowych i$wra%liwych. 
Zapewniam jednak, %e  nie ma obaw 
o$ich przetwarzanie. S(dz&, %e po 
ostatnich spotkaniach w$Lesznie 
i$Poznaniu uda#o nam si& rozwia! 
te w(tpliwo"ci. Na razie podstaw( 
wydawania leków jest recepta pa-
pierowa, elektroniczna funkcjonu-
je równolegle z$ni( – t#umaczy Le-
szek Sikorski.

Z$relacji dyr. Sikorskiego wyni-
ka, %e uczestnicy tych spotka' (oba 
zosta#y zorganizowane w$maju) byli 
zainteresowani udzia#em w$testowa-
niu prototypu systemu. Farmaceuci 
zamierzaj( go wykorzysta! jako na-
rz&dzie do realizacji opieki farma-
ceutycznej, natomiast lekarze ocze-
kuj(, %e b&dzie dla nich przyjazny 
i$pozwoli im zaoszcz&dzi! czas prze-
znaczony na ordynowanie leków. 

– Chc( mie! jednak pewno"!,  
%e zg#aszaj(cy si& do nich pacjenci 
s( ubezpieczeni – mówi dyr. Sikor-
ski. – Zapisali"my sobie te postula-
ty, poniewa% docelowo musz( zosta! 
uwzgl&dnione – dodaje.

Od prototypu do pilota%u
Testowanie prototypu systemu 

elektronicznego e-Recepta w$Lesz-
nie i$powiecie leszczy'skim potrwa 
do wrze"nia. Po zako'czeniu tego 
projektu, w$oparciu o$p#yn(ce z$je-
go realizacji wnioski, zostanie opra-
cowany program pilota%owy. Ma on 
by! realizowany w$szerszym zakre-
sie ni% prototyp, prawdopodobnie 
w$kilku miejscach w$Polsce. Gdzie 
konkretnie – tego jeszcze nie wia-
domo.

– Mamy nadziej&, %e po og#osze-
niu wyników testowania prototypu 
lekarze i$farmaceuci b&d( si& zg#a-
sza! sami – podsumowuje wicedy-
rektor CSIOZ Kajetan Wojsyk.

Wdro%enie systemu recepty elek-
tronicznej w$ca#ym kraju planowa-
ne jest w$2014 r.  ⦿

Lekarze oczekuj!, 
%e system pozwoli 
im zaoszcz$dzi& czas 
przeznaczony na 
ordynowanie leków.
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Prawo do odmowy pob rania krwi

JUSTYNA ZAJDEL

Sytuacje, w!których policja "#da 
od lekarza przeprowadzenia 

badania lub udzielenia innych 
$wiadcze% zdrowotnych 

dotycz# najcz&$ciej pacjentów 
podejrzewanych o!pope'nienie 
przest&pstwa drogowego pod 

wp'ywem alkoholu lub $rodków 
odurzaj#cych.

* *

badania laboratoryjnego 
(…) ustalenie obecno$ci 
$rodka dzia'aj#cego po-
dobnie do alkoholu nast&-
puje na podstawie badania 
krwi lub moczu – art. 127 
ust. 2 UPoRD.

W!praktyce pojawiaj# 
si& w#tpliwo$ci, czy oso-
ba, która ma zosta( pod-
dana zabiegowi pobrania 
krwi musi wyrazi( na nie-
go zgod& czy te" badanie 
mo"e zosta( przeprowa-
dzone mimo braku zgody 
lub w!przypadku wyra"e-
nia sprzeciwu. Kwesti& t& 
rozwi#zuje art. 126 ust. 3 
UPoRD, zgodnie z!którym 
badanie w!celu ustalenia 
zawarto$ci w!organizmie 
alkoholu mo"e by( przepro-
wadzone równie" w!razie 
braku zgody kieruj#cego, 
o!czym nale"y go uprze-
dzi(. Analogiczn# regula-

cj& zawiera art. 127 ust. 2 
UPoRD, w!my$l którego 
badanie w!celu ustalenia 
obecno$ci w!organizmie 
$rodka dzia'aj#cego podob-
nie do alkoholu mo"e by( 
przeprowadzone równie" 
w!razie braku zgody kie-
ruj#cego, o!czym nale"y go 
uprzedzi(. Oznacza to, "e 
w!przypadku, gdy kieruj#-
cy pojazdem podejrzewany 
jest o!spo"ycie alkoholu lub 
u"ycie $rodków odurzaj#-
cych, zabieg pobrania mo-
"e zosta( wykonany wbrew 
jego woli.

Analizuj#c kwestie do-
tycz#ce pobierania ma-
teria'u biologicznego od 

osób kieruj#cych pojazda-
mi w!stanie nietrze)wym 
nale"y podkre$li( znacze-
nie ustawy o!wychowaniu 
w!trze)wo$ci i!przeciwdzia-
'aniu alkoholizmowi (dalej 
UoPA). Zgodnie z!art. 47 
ust. 1 UoPA je"eli zacho-
dzi podejrzenie, "e prze-
st&pstwo lub wykroczenie 
zosta'o pope'nione po spo-
"yciu alkoholu, osoba po-
dejrzana mo"e by( podda-
na badaniu koniecznemu 
do ustalenia zawarto$ci 
alkoholu w!organizmie, 
w!szczególno$ci zabiegowi 
pobrania krwi. Przepis ten 
pozwala na pobranie krwi 
od kierowcy, co do które-
go zachodzi uzasadnione 
podejrzenie, "e pope'ni' 
wykroczenie lub przest&p-
stwo w!stanie po spo"yciu 
alkoholu lub w!stanie nie-
trze)wo$ci. W!takiej sytu-

acji krew mo"e zosta( po-
brana tak"e w!przypadku 
wyra"enia przez kierowc& 
wyra)nego sprzeciwu na 
wykonanie zabiegu. Zasa-
dy przeprowadzania zabie-
gów pobrania krwi u!osób 
podejrzewanych o!pope'-
nienie przest&pstwa lub 
wykroczenia drogowego 
w!celu okre$lenia st&"enia 
alkoholu w!krwi okre$la 
rozporz#dzenie ministra 
zdrowia i!opieki spo'ecz-
nej w!sprawie warunków 
i!sposobu dokonywania 
bada% na zawarto$( alko-
holu w!organizmie (dalej 
RwSWPB). Je"eli osoba, 
która ma zosta( podda-

Decyzj! o"odst#pieniu od wykonania 
zabiegu pobrania krwi podejmuje lekarz.

W
my$l ustawy pra-
wo o!ruchu dro-
gowym (dalej 
UPoRD) pod-

stawow# metod# zbadania 
zawarto$ci alkoholu w!or-
ganizmie jest pomiar st&"e-
nia alkoholu w!wydycha-
nym powietrzu. Zgodnie 
z!art. 126 ust. 1 UPoRD 
badanie w!celu ustalenia 
zawarto$ci w!organizmie 
alkoholu przeprowadza si& 
przy u"yciu urz#dze% elek-
tronicznych dokonuj#cych 
pomiaru st&"enia alkoholu 
w!wydychanym powietrzu. 
Je"eli stan osoby uniemo"-
liwia przeprowadzenie ba-
dania przy u"yciu urz#-
dze% elektronicznych, 
st&"enie alkoholu w!orga-
nizmie mo"na okre$li( po-
przez wykonanie badania 
krwi lub moczu – art. 126 
ust. 2 UPoRD. Brak mo"-
liwo$ci przeprowadzenia 
badania mo"e wynika( na 
przyk'ad ze stanu zdrowia 
kierowcy, stanu psychicz-
nego, upojenia alkoholo-
wego lub spo"ycia $rodków 
odurzaj#cych.

Analogiczne zasady od-
nosz# si& do bada% osób 
kieruj#cych pojazdami 
mechanicznymi w!stanie 
po u"yciu $rodków odu-
rzaj#cych. Zgodnie z!art. 
127 ust. 1 UPoRD bada-
nie w!celu ustalenia w!or-
ganizmie obecno$ci $rod-
ka dzia'aj#cego podobnie 
do alkoholu przeprowadza 
si& przy u"yciu metod nie-
wymagaj#cych badania la-
boratoryjnego. W!sytuacji, 
gdy (…) stan osoby podle-
gaj#cej badaniu uniemo"-
liwia jego przeprowadze-
nie metod# niewymagaj#c# 

 

Autorka jest adiunktem  
w!Zak"adzie Prawa  
Medycznego UM w!#odzi
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na zabiegowi pobrania 
krwi stawia *zyczny opór, 
mo"liwe jest zastosowanie 
przymusu bezpo$redniego. 
Zastosowanie przymusu 
koniecznego do wykona-
nia zabiegu (na przyk'ad 
unieruchomienia) jest obo-
wi#zkiem organu zlecaj#-
cego przeprowadzenie po-
brania (np. policji, która 
doprowadza kierowc& do 
szpitala). W!publicznych 
i!resortowych zak'adach 
opieki zdrowotnej oraz 
izbach wytrze)wie% zabieg 
pobrania krwi mo"e wy-
kona( lekarz lub na zlece-
nie lekarza personel piel&-
gniarski. W!niepublicznych 
zak'adach opieki zdrowot-
nej oraz poza placówka-
mi medycznymi (np. w!ra-
mach prywatnej praktyki 
lekarskiej) zabieg pobra-
nia krwi od osoby, co do 
której istnieje uzasadnio-
ne podejrzenie, "e pope'ni-
'a przest&pstwo po spo"y-
ciu alkoholu mo"e wykona( 
wy'#cznie lekarz. Je$li po-
branie krwi mo"e spowo-
dowa( zagro"enie "ycia lub 
zdrowia, uprawniony pod-
miot powinien podj#( decy-
zj& o!odst#pieniu od zabie-
gu (par. 5 ust. 5 RwSWPB). 
Zagro"enie "ycia lub zdro-
wia mo"e wynika( ze stanu 
zdrowia pacjenta (na przy-
k'ad z!powodu skazy krwo-
tocznej), a!tak"e mo"e mie( 
zwi#zek z!jego zachowa-
niem, które uniemo"liwia 

lub istotnie utrudnia wy-
konanie zabiegu. Decyzj& 
o!odst#pieniu od wykona-
nia zabiegu pobrania krwi 
podejmuje lekarz, ocenia-
j#c stan zdrowia pacjenta 
i!mo"liwo$( bezpiecznego 
wykonania zabiegu z!zasto-
sowaniem przymusu bez-
po$redniego.

Zarówno w!przypad-
ku wykonania zabiegu po-
brania, jak i!w!przypadku 
odst#pienia od wykonania 
zabiegu lekarz ma obowi#-
zek sporz#dzi( protokó'.

UWAGA! Zabieg po-
brania krwi nie mo"e zo-
sta( wykonany przymu-
sowo u!osób, które s# 
podejrzewane o!pope'nie-
nie innego wykroczenia 
lub przest&pstwa ni" prze-
st&pstwo drogowe pope'-
nione przez osob& b&d#-
c# pod wp'ywem alkoholu 
lub $rodka dzia'aj#cego 
podobnie do alkoholu.

W!przypadku pope'nie-
nia innego przest&pstwa 
ni" przest&pstwo drogowe, 
pobranie krwi mo"e zosta( 
wykonane wbrew woli oso-
by, która pope'ni'a prze-
st&pstwo jedynie wówczas, 
gdy taka osoba ma status 
podejrzanego lub skar"o-
nego. Poni"ej zamieszczo-
no de*nicje osoby podej-
rzanej i!oskar"onej.

Podejrzany – za podej-
rzanego uwa"a si& osob&, 
co do której wydano po-
stanowienie o!przedstawie-

niu zarzutów albo której 
bez wydania takiego posta-
nowienia postawiono za-
rzut w!zwi#zku z!przyst#-
pieniem do przes'uchania 
w!charakterze podejrza-
nego – art. 71 par. 1 k.p.k.

Oskar$ony – za oskar-
"onego uwa"a si& osob&, 
przeciwko której wnie-
siono oskar"enie do s#du, 
a!tak"e osob&, co do któ-
rej prokurator z'o"y' wnio-
sek o!warunkowe umorze-
nie post&powania – art. 71 
par. 2 k.p.k.

Lekarz ma prawo od-
mówi( wykonania zabie-
gu pobrania krwi u!osób 
doprowadzonych przez 
policj& w!nast&puj#cych 
sytuacjach:

  pacjent b&d#cy pod 
wp'ywem alkoholu lub 
narkotyków podejrze-
wany jest o!pope'nienie 
wykroczenia lub prze-

st&pstwa innego ni" wy-
kroczenie lub przest&p-
stwo drogowe i!wyra"a 
sprzeciw na pobranie 
krwi,
  stan zdrowia pacjenta 
podejrzewanego o!po-
pe'nienie wykrocze-
nia lub przest&pstwa 
drogowego uniemo"li-
wia przymusowe prze-
prowadzenie zabiegu 
pobrania krwi w!ce-
lu okre$lenia st&"enia 
alkoholu lub $rodków 
odurzaj#cych,
  zachowanie pacjenta 
podejrzewanego o!po-
pe'nienie wykroczenia 
lub przest&pstwa dro-
gowego uniemo"liwia 
lub utrudnia przymu-
sowe przeprowadzenie 
zabiegu pobrania krwi 
w!celu okre$lenia st&"e-
nia alkoholu lub $rod-
ków odurzaj#cych. ⦿

W"przypadku wykonania zabiegu pobrania 
oraz w"przypadku odst#pienia  
od wykonania zabiegu lekarz ma obowi#zek 
sporz#dzi$ protokó%.

R E K L A M A

Prawo do odmowy pob rania krwi



F e l i e t o n

Podró!e ma"e i du!e

KRYSTYNA KNYPL

Pozostawanie w !"czno#ci i w zgodzie  
z powo!aniem zapewniaj" nam liczne gad$ety. * *

W
yczerpani codzienn" pra-
c", debatami nad przy-
sz!o#ci" zawodu lekarza, 
nie#wietlanymi perspek-
tywami naszych praktyk 

postanawiamy na jaki# czas rzuci% to 
wszystko i&odpocz"%. Sezon zwany kie-
dy# ogórkowym, odzwierciedlaj"cy do-
mnieman" nud' okresu wakacyjnego, 
to dzi# historyczne poj'cie.

Flashpacker, czyli kto?
Sposób sp'dzania urlopu zmie-

ni! si' diametralnie w&ci"gu minio-
nego dwudziestolecia. Praktycznie 
nikt nie mo$e sobie pozwoli% na za-
mkni'cie gabinetu czy przychodni na 
ca!e wakacje, starannie wi'c planu-
jemy gra(k obowi"zków i&decyduje-
my si' wyskoczy% na ra-
czej krótszy ni$ d!u$szy 
wypoczynek. Cho% teo-
retycznie mo$emy wy-
biera% mi'dzy w'dkowa-
niem na Madagaskarze 
a&trekkingiem w&Nepa-
lu, to jednak nie da si' 
ca!kowicie oderwa% od 
spraw codziennych to-
cz"cych si' tu i&teraz. Na 
szcz'#cie pozostawanie 
w&!"czno#ci i&w&zgodzie 
z&powo!aniem zapew-
niaj" nam liczne gad$e-
ty elektroniczne. Powsta-
!a nawet nowa (lozo(a podró$owania 
zwana )ashpackingiem, zgodnie z&któ-
r" najwa$niejsze jest posiadanie od-
powiednich zestawów nowoczesnych 
„zabawek”.

Jedna z&de(nicji nowego sposobu 
podró$owania mówi, $e je$eli „zabaw-
ki” elektroniczne, które bezwzgl'd-

gaw'dk'! Nie da si' napisa% artyku!u, 
ksi"$ki, symfonii, ba, nawet prostej 
piosenki, prowadz"c nieprzerwane 
$ycie towarzyskie. Wszelka twórczo#% 
wymaga samotno#ci. Czuj" to wszy-
scy twórcy, mali i&duzi.

Flashpacker jest troch' starszy od 
spotkanego na drodze backpackera, 
ale w&sprawie wieku nie mo$na niczego 
przes"dza%, w&podró$y bowiem rów-
nie dobrze mo$na spotka% 80-letnie-
go backpackera, jak i&20-letniego )ash-
packera. Na marginesie nie sposób nie 
zacytowa% tu pewnego stwierdzenia na 
temat wieku: To tylko kwestia decyzji.

Oba typy podró$nicze wybieraj" 
te same trasy, ch'tnie kieruj"c si' na 
Bali lub do Bangkoku, Brazylii czy 
Argentyny. Cho% co do wyboru trasy 
mam pewne w"tpliwo#ci, czy istotnie 
musi to by% egzotyczny kierunek po-
dró$y. Pojecha!am jaki# czas temu do 
Bydgoszczy w&zwi"zku z&wyg!asza-
nym tam wyk!adem. Miasto, przez 
sw" odmienno#% architektoniczn" od 
centralnej Polski, okaza!o si' cieka-
wym plenerem fotogra(cznym. Mia-
!am chwilami wra$enie, $e jestem za 
granic", tym bardziej $e co rusz mu-
sia!am pyta% o&drog'. W&miejscowej 
galerii handlowej kupi!am fajne upo-
minki dla rodziny, a&powróciwszy do 
hotelu zaj'!am si' pisaniem i&przeno-
szeniem zrobionych zdj'% z&aparatu do 
laptopa. W&krajowej podró$y oddawa-
!am si' wi'c podobnym zaj'ciom, jak 
podczas zagranicznych woja$y. Od-
kry!am, $e w&)ashpackingu chodzi 
tak naprawd' o&to, aby móc pobawi% 
si' swoimi elektronicznymi zabawka-
mi poza domem! W&de(niowaniu )a-

Praktycznie nikt nie mo!e 
sobie pozwoli"  
na zamkni#cie gabinetu 
czy przychodni na ca$e 
wakacje.

 Autorka jest doktorem  
nauk medycznych, internist! 
– hipertensjologiem

nie musisz mie% ze sob", wa$" wi'cej 
ni$ ubrania zabrane w&podró$, to je-
ste# )ashpackerem. Je#li zawsze zabie-
rasz laptop, telefon komórkowy, iPod, 
aparat fotogra(czny, kamer' wideo, 
dodatkow" pami'% USB, s!uchawki, 
a&twój sprz't ma rozpoznawalne mar-
ki, przy tym podró$ujesz raczej samo-
lotem ni$ innymi #rodkami lokomocji, 
zawsze zatrzymujesz si' tylko w&hotelu 
zapewniaj"cym sta!y dost'p do inter-
netu, to zachodzi powa$ne podejrze-
nie, $e jeste# )ashpackerem.

Mi!o#nicy elektronicznych gad$e-
tów s" przywi"zani do swoich zaba-
wek i&dbaj" o&nie. W&czasie wakacji za-
gro$enie utrat" którego# z&elementów 
wyposa$enia jest wi'ksze ni$ na co 
dzie*, dlatego trzeba zachowa% czuj-
no#% i&bezustannie pilnowa% sprz'tu. 

Dobrym rozwi"zaniem 
jest stosowanie zabez-
piecze* z&serii packsa-
fe. Co do telefonów ko-
mórkowych, to nowsze 
modele s" wyposa$one 
w&program pozwalaj"cy 
na zlokalizowanie utra-
conej lub zagubionej ko-
mórki, zablokowanie jej, 
a&nawet wykasowanie da-
nych w&niej zapisanych. 
Warto pozna% zasady ta-
kiej ochrony.

Wyposa$enie w&no-
woczesny sprz't elek-

troniczny to tylko zewn'trzny objaw, 
a&najwa$niejsze jest niewidoczne dla 
oczu. Flashpacker jest niezale$ny, sa-
modzielny, unika z&góry ustalonych 
tras i&cz'sto podró$uje w&pojedynk'. 
Ka$dy, kto zrobi! cho% jedno dobre 
zdj'cie wie, $e nie da si' udanie foto-
grafowa%, prowadz"c towarzysk" po-
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shpackera podkre#la si' jeszcze dwie 
kwestie: powinien on mie% nieco wi'-
cej pieni'dzy (co nie oznacza, $e jest 
bogaczem lub utracjuszem) oraz mniej 
czasu ni$ backpacker.

Jest wiele sposobów podró$owa-
nia i&prawdopodobnie ka$dy podró$ny 
ma swój w!asny styl. Wi'kszo#% wybie-
ra podró$e grupowe, zorganizowane 
przez wyspecjalizowane biura i&takie 
osoby nazywa!abym raczej turystami 
ni$ podró$nikami. Podró$nicy mog" 
si' !"czy% w&grupy, ale od turystów od-
ró$nia ich indywidualno#% trasy.

Aspekty medyczne
Cz'sto jeste#my proszeni o&opini' 

i&porad' przed podró$". Nierzadko 
jest tak, i$ pacjent ma dawno wykupio-
ne egzotyczne wczasy, walizki s" wa-
$one na lotnisku, a&w&ostatniej chwili 
potrzebne jest tylko lekarskie b!ogos!a-
wie*stwo na drog'. Nie nale$y ulega% 
presji i&wydawa% akceptuj"cych opinii 
pod naciskiem okoliczno#ci, w&dzisiej-
szych bowiem nieprzyjaznych naszej 
profesji czasach mo$e to mie% nieko-
rzystny ci"g dalszy.

Zazwyczaj nie mamy odpowied-
nio du$o czasu zarówno do namys!u, 
jak i&uzupe!nienia wiadomo#ci w&kwe-
stiach zdrowotnych zwi"zanych z&nie-
typow" podró$". Zdarzaj" si' jednak 
osoby zasi'gaj"ce porady z&wyprzedze-
niem. Jedna z&moich pacjentek zwróci-
!a si' z&pro#b" o&porad' w&sprawie pla-
nowanego za kilka miesi'cy wyjazdu 
do Tybetu. Zebra!am dok!adny wy-
wiad, podczas którego dowiedzia!am 
si', $e przeby!a przed dwoma laty cho-
rob' wysoko#ciow" podczas wyprawy 
do Cusco. Bardzo z!a tolerancja wy-
soko#ci by!a powodem poszukiwania 
opinii na temat bezpiecze*stwa ewen-
tualnej ponownej podró$y. Poprosi-

ZAGADKA WAKACYJNA 

Wakacyjny charakter tego numeru 
sk!oni! mnie do rozci"gni#cia nie-
formalnej atmosfery równie$ na 
publikowan" zwykle w tym miej-
scu rubryk# „Rozszyfruj recep-
t#”. Przedstawiam wi#c napis, ja-
ki sfotografowa!am w czasie jednej 
z moich wypraw. Chmara serc wokó" 
s"owa, które nale#y odgadn!$, wprowa-
dza patrz!cego w%dobry nastrój oraz su-
geruje, #e s"owo to jest zwi!zane z%ma-
nifestacj! uczu$. Prezentowane do tej 
pory zagadki zwykle by"y zwi!zane 
z%medycyn!, co u"atwia"o rozszyfrowa-
nie dzi&ki znajomo'ci fachowej termino-
logii. Zamieszczony swego czasu wier-
szyk o%poradach sto"owych te# jest do'$ 
znany. Tym razem nie dysponujemy ta-
kimi dodatkowymi pomocami, mo#emy 
jedynie przeprowadzi$ dok"adn! ana-
liz& grafologiczn! poszczególnych li-
ter. Zwykle wiem, jakie jest prawid"o-
we rozwi!zanie zagadki, tym razem jest 
inaczej – sama jestem ciekawa tre'ci 
napisu. Przygl!da"am si& temu s"owu 
do'$ d"ugo, mam kilka pomys"ów, ale 
nie jestem pewna, na który si& zdecydo-
wa$. W%historii rubryki nie zdarzy"o si& 
jeszcze, #eby zagadka pozosta"a nieroz-
wi!zana, wierz& wi&c, #e i%tym razem 
kto' dostarczy twardych i%przekonuj!-
cych argumentów na poparcie swojego 
wyniku. Poniewa# odgadni&cie napisu 
nie wymaga wiedzy medycznej, zapro-
'cie swoich najbli#szych do pomocy. Li-
cz& na Wasze umiej&tno'ci!
Kolejn! laureatk! zostaje dr Katarzy-
na Beniowska – gratuluj& i%czekam na 
e-mail z%adresem pocztowym, na który 
prze'lemy nagrod& ksi!#kow!. 
Rozwi!za( wakacyjnej zagadki oczeku-
j& pod adresem krystyna.knypl@com-
pi.net.pl

Zgodnie z now% 
&lozo&% podró!owania 
najwa!niejsze jest 
posiadanie odpowiednich 
zestawów nowoczesnych 
„zabawek”.
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!am pacjentk' o&zg!oszenie si' za kilka 
dni, a&sama w&tym czasie uzupe!ni!am 
wiedz' w&zakresie medycyny podró$y. 
D!u$sze poszukiwania w&internecie 
zaowocowa!y dotarciem do opraco-
wania, z&którego dowiedzia!am si', $e 
przebycie choroby wysoko#ciowej jest 
powa$nym czynnikiem zwi'kszaj"-
cym ryzyko jej ponownego pojawienia 
si' przy nast'pnej podró$y. Pacjentka 
powiadomiona o&takiej perspektywie 
zrezygnowa!a z&wyprawy.

Inna okoliczno#% podró$nicza to 
zagro$enie powik!aniami zakrzepo-
wo-zatorowymi. Niedawno ukaza!o 
si' bardzo dobre opracowanie prof. 
J.R. Bartholomewa i&wsp. na !amach 
„Cleveland Medical Journal of Me-
dicine” (2011,78,2,111), podsumowu-
j"ce wszystkie aspekty zagro$enia ty-
mi powik!aniami. Poza oczywistymi, 
o&których wszyscy wiemy (zaburzenia 
uk!adu krzepni'cia, choroba zakrze-
powo-zatorowa w&wywiadzie, d!u$-
sze unieruchomienie, przebyty zabieg 
chirurgiczny) s" te$ takie czynniki ry-
zyka, które uchodz" naszej uwadze. 
Prof. J.R. Bartholomew i&wsp. wymie-
niaj" starszy wiek (podwy$szone ryzy-
ko zaczyna si' po czterdziestce i&sys-
tematycznie wzrasta), BMI > 30 kg/
m+, stosowanie doustnej antykoncep-
cji hormonalnej, a&tak$e wzrost poni-
$ej 165 lub powy$ej 185 cm, ponadto 
czas trwania pojedynczego lotu d!u$-
szy ni$ 8-10 godzin, liczne loty, z&któ-
rych przynajmniej jeden trwa co naj-
mniej 4 godziny, liczne krótkie loty 
w&ci"gu jednego dnia lub co najmniej 
trzy loty w&ci"gu tygodnia.

A'jednak podró!ujemy
Podró$e to marzenia, ol#nienia, 

wspomnienia – atrakcyjna i&koloro-
wa strona medalu. Jest te$ druga stro-
na, mniej barwna i&zwi"zany z&ni" 
niepokój, zagro$enie niebezpiecze*-
stwem oraz niepewno#%, jaka towarzy-
szy ka$demu podró$nikowi. A&jednak 
w&wyobra,ni wszystkich wyruszaj"-
cych w&podró$ przewa$aj" te atrakcyj-
ne, optymistyczne barwy, bo lotniska 
p'kaj" w&szwach, a&ka$dego dnia nad 
ziemi" przelatuje kilkaset samolotów.

Na koniec $yczenia. Dróg wy-
!"cznie szcz'#liwych, a&powrotów 
bezpiecznych, bo przecie$ nie ma 
jak w&domu! ⦿
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W
ernisa!, który odby" si# 
w$ s"oneczn% niedziel#  
29 maja, zaprezentowa" 
150 prac 44 autorów z$ca-

"ej Polski oraz dwóch kole!anek z$za-
granicy – z$Mediolanu i$Kopenha-
gi. Obrazy wykonane by"y w$ró!nych 
technikach malarskich i$przedstawia-
"y ró!n% tematyk#. Jak zwykle, wy-
stawa cieszy"a si# du!ym zaintere-
sowaniem, na jej otwarcie przyby"o 
ponad 200 osób, w&ród nich autorzy 
z$ró!nych stron (najliczniej stawi"a si# 
Warszawa). Otworzy" j%, witaj%c ar-
tystów i$go&ci, kierownik "ódzkiego 
Klubu Lekarza Andrzej 'wi#s, w$to-
warzystwie wiceprezesa ORL Les"a-
wa Pypcia. 

W$hallu wita"y go&ci urocze rysun-
ki tuszem Stefana Welbela z$Warsza-
wy, miniatury kwiatów Mieczys"awa 
Filipczaka ze Zgierza oraz delikatne 
pastele Gra!yny Szukalskiej z$Pozna-
nia. Dwie sale zosta"y ciasno wype"-
nione sztalugami z$pi#knymi obra-
zami. Trudno by"o uwierzy(, !e ich 
twórcy to amatorzy. Tematyka dzie" 
by"a ró!norodna, dominowa"y pej-
za!e, kwiaty, portrety i$architektu-
ra, mniej licznie prezentowano dzie"a 
abstrakcyjne. W&ród pejza!y wyró!-
ni"abym „Nad czarn%” W"odzimierza 
Cera)skiego i$„Park w$Sichowie” Zo-
*i Buchowskiej-Musia". Malownicze 
morskie pejza!e wysz"y spod p#dz-
la Justyny Kowalskiej z$Kopenhagi. 

Spotkanie  
ze sztuk! 

pi"kna i barw

ALICJA NARUSZEWICZ-PETRENKO

+ód, sta"a si# stolic% polskiego malarstwa 
lekarzy. Od 9 lat w$pi#knej siedzibie Okr#gowej 

Izby Lekarskiej co roku organizowana jest 
Ogólnopolska Wystawa Malarstwa Lekarzy.

* *

Z$przyjemno&ci% ogl%da"am pejza-
!e Anny Boszko, Jolanty Gradus czy 
„+azienki Królewskie” Reginy Ant-
czak-Rutkowskiej, a$tak!e urokliwy 
„Zmierzch” Inezy Koz"owskiej-Ro-
galskiej. Obrazy przedstawiaj%ce ar-
chitektur# to „Dawna Piotrkowska” 
i$„Dawny zau"ek” Jadwigi Ward#c-
kiej-Borysiewicz. Dzie"a Zbigniewa 

Maciejewskiego to pe"ne ekspresji 
„Duch lasu” i$„Blask nieba”. Ruiny 
zamków Krystyny Skupie) budzi-
"y re-eksje nad przemijaniem i$up"y-
wem czasu. 

Tematem wielu obrazów by-
"y kwiaty. Pi#kne „Irysy” Edwarda 
Dyrkacza, przypominaj%ce malar-
stwo van Gogha, „Mój ogród” Ma"-
gorzaty Stach, pe"ne uroku „Petunie” 
i$„Wiosenne Kwiaty” Wiktorii Mikul-
skiej. Podoba" mi si# pe"en ekspresji 
„Irys” Anny Grzybowskiej oraz fan-
tazje kwiatowe El!biety 'liwy. Inna 
tematyka to „Cyganka” Mieczys"a-
wa Siecha, iskrz%ce si# „Madonny” 

Jolanty Kusza)skiej-Szmudy, pastele 
„Nostalgia” i$„Szepty nocy” Agniesz-
ki Tomczak-Ward#gi. Portrety wed"ug 
znanych, cenionych malarzy prezento-
wa"a Wi#ces"awa Poprawska. Trudno 
nie wspomnie( o$pi#knym portrecie 
„Oczy Matki” Reginy Antczak-Rut-
kowskiej. Oczarowa" mnie b"#kitny 
tetraptyk Jolanty Ka-i)skiej-Wasiak. 
Lubi# obrazy, w$których autor przed-
stawia nie tylko to, co widzi, ale tak!e 

Wzorem lat ubieg!ych, 
oceny wystawionych prac 
dokona!a publiczno"#  
w formie plebiscytu.

FO T. :  S ! AW O M I R  G R Z A N E K
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to, co czuje. W$pastelu Zo*i Drami)-
skiej-Machowskiej „Portret namalo-
wany przez !on#” rozpoznali&my zna-
nego i$lubianego aktora.

Wzorem lat ubieg"ych, oceny wy-
stawionych prac dokona"a publiczno&( 
w$formie plebiscytu. Laureatem w$ka-
tegorii ogólnopolskiej (z$pomini#ciem 
artystów z$+odzi) zosta" Tadeusz Wol-
ski z$Warszawy, autor trzech pi#knych 
aktów oraz portretu „Iwona”. Drugie 
miejsce przypad"o Janinie Mandys-
-Gatti z$Mediolanu za pi#kny tryptyk 
po&wi#cony makom. W$kategorii "ódz-
kich autorów zwyci#!y"y prace Alicji 
Naruszewicz-Petrenko, obrazy abs-
trakcyjne „Ulotno&(” i$„Labirynt nie-
pokoju” oraz „Dok%d…” i$„.ycie – po-
dró! ku…”, efekt re-eksji nad !yciem 
i$przemijaniem. Drug% nagrod# otrzy-
ma"a Ma"gorzata Majewska-Kawi)-
ska za drgaj%ce barwami i$&wiat"em 
pejza!e miejskie „Bratys"awa” i$„Am-
sterdam VI”. Prezentowane na wysta-
wie obrazy przedstawia"y ró!ny po-
ziom artystyczny, ale zarówno prace 
dojrza"e, a$by"y one w$przewa!aj%cej 
wi#kszo&ci, jak i$obrazy naiwne dawa"y 
mo!liwo&( rozmi"owania si# w$malar-
stwie. Doroczne wystawy organizowa-
ne przez "ódzk% OIL daj% maluj%cym 
lekarzom mo!liwo&( zaprezentowania 
szerokiemu gronu „owoców” swojej pa-
sji, &wiadcz%cej o$wra!liwo&ci na pi#k-
no otaczaj%cego &wiata.  ⦿

J
ury pod przewodnictwem 
Justyny Szklarczyk-Lauer, 
dziekan Wydzia"u Projek-

towego Akademii Sztuk Pi#knych 
w$Katowicach, spo&ród 261 nades"a-
nych zdj#( 75 autorów, lekarzy z$ca-
"ej Polski, wybra"o 20 najlepszych 
prac, które zosta"y nagrodzone 
w$trzech kategoriach: „Oczy widz%, 
serce czuje”, „Cz"owiek w$obiekty-
wie” i „Istota szczegó"u”.

Jury przyzna"o tak!e swoj% na-
grod# specjaln% dla najlepszego 
zdj#cia w$konkursie. Otrzyma"a j% 
dr Daria Dziechci)ska z$Gliwic za 
prac# pt. „Zapatrzona”.

Fundatorami nagród byli: organi-
zator konkursu 'l%ska Izba Lekar-
ska, Naczelna Izba Lekarska, bur-
mistrz Miko"owa i$Elektrownia PKE 
S.A. Jaworzno 3. Nagrody w$imieniu 
organizatora konkursu wr#cza" lau-
reatom prezes Okr#gowej Rady Le-
karskiej w$Katowicach Jacek Koza-

Okiem Eskulapa

ANNA ZADORA-!WIDEREK

W$Domu Lekarza w$Katowicach odby" si#  
3 czerwca uroczysty *na" og"oszonego przez 'l%sk% 

Izb# Lekarsk% II Ogólnopolskiego Konkursu  
Fotogra*cznego „Okiem Eskulapa”.

kiewicz wraz z$Jackiem T#tnowskim, 
przewodnicz%cym Komisji Kultury, 
Sportu i$Rekreacji NRL, Adamem 
Zawiszowskim, wiceburmistrzem 
Miko"owa oraz Zbigniewem +ab-
no, przedstawicielem Elektrowni Ja-
worzno 3.

Fina" u&wietnili swoimi wyst#pa-
mi lekarze muzykuj%cy, cz"onkowie 
Komisji ds. Kultury ORL w$Katowi-
cach: El!bieta Janowska-Drong, Li-
dia Netczuk i$Grzegorz Góral. ⦿

Laureaci  i organizatorzy II Ogólnopol-
skiego Konkursu Fotograficznego  
„Okiem Eskulapa”.

Nagroda specjalna
„Zapatrzona”,  
Daria Dziechci!ska z Gliwic 
Kategoria  
„Oczy widz!, serce czuje”
I miejsce: Tryptyk, Maciej 
Hamankiewicz z B"dzina 
II miejsce: Bez tytu#u, 
Waldemar Krzywania 
z W"growa
III miejsce: „Jestem”, 
Eugeniusz Januszek 
z Chorzowa
Równorz"dne wyró#nienia

 „Widzia#em. Wzruszony 
wysy#am”, Jan A. Sagan  
z K"dzierzyna-Ko$la 

 „Norwegia 1 i 2”, Justyna  
Kotas-Strzoda z Katowic

 „Jaka to melodia”,  
Wojciech Rokicki z Zabrza
Kategoria  
„Cz$owiek w obiektywie”
I miejsce: „Tryptyk”, Daria 
Dziechci!ska z Gliwic
II miejsce: „Kana#”,  
Jaros#aw Wo$niak (Kraków, 
Katowice) 
III miejsce: „Lizbona”,  
Wojciech Wróbel z Katowic  
Równorz"dne wyró#nienia

 „Mam problem”,  
Krystyna Skupie! z Rybnika 

 „Spojrzenie”,  
Stanis#aw Mysiak z Katowic 

 „M"%czyzna z Pienzy”, 
Agnieszka Piotrowska 
z Katowic

 „Wobec wielko&ci”, Adrian 
Kowalik z Bierunia 
Kategoria  
„Istota szczegó$u”
I miejsce: Tryptyk, Jacek 
Stypu#a z Kielc
II miejsce: Tryptyk „Lawa”, 
Krystyna Skupie! z Rybnika 
III miejsce: Dyptyk „Lustrzane 
obrazy”, Jan A. Sagan 
z K"dzierzyna-Ko$la
Równorz"dne wyró#nienia

 Bez tytu#u, Waldemar 
Krzywania z W"growa

 Tryptyk „Przy brzegu”, 
Zygmunt Nied$wied$ ze 
Szczecina

 Tryptyk „Paj"czyna”, Jerzy 
Grzegorzewski z P#ocka

LAUREACI KONKURSU
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KATARZYNA STRZA"KOWSKA

J
ak ci polscy lekarze mo-
g% pi#knie leczy( ludzi, 
skoro tak pi#knie &pie-
waj%! – zachwyca" si# dy-

rektor artystyczny Festiwalu S"awo-
mir Pietras.

Si"y g"osów – pod dyrekcj% Ry-
szarda Handke – po"%czyli lekarze 
z$izb lekarskich z: Olsztyna – chór 
„Medici pro Musica”, Szczecina – 
chór „Remedium”, Warszawy – chór 
„Medicantus” i$Katowic – chór „CA-
MES”. Partie solowe wykonali: Ma-
ria Rozynek – sopran, Marta Pan*l 
– mezzosopran, Kornel Maciejow-
ski – tenor, Eryk Rymanowski – bas.

Lekarzom-chórzystom towarzy-
szy"y Orkiestra Kameralna Leka-
rzy „Operacja Muzyka” z$Poznania 
oraz Orkiestra Kameralna Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycznego.

Przedstawicieli &rodowiska le-
karskiego w$imieniu organizatorów, 
w$tym Naczelnej Izby Lekarskiej 
i$'l%skiej Izby Lekarskiej, powita" 
ks. kan. Jaros"aw Wolski. Serdecznie 
przywita" m.in. pose" Beat# Ma"ec-
k%-Liber#, prezesa Polskiego Towa-
rzystwa Lekarskiego – prof. Jerzego 
Woy-Wojciechowskiego, wicepreze-
sa PTL Jerzego Dosiaka, wicepre-
zesa Okr#gowej Rady Lekarskiej 
w$Warszawie – Krzysztofa Maku-
cha, przewodnicz%cego Komisji Spor-
tu i$Kultury NRL – Jacka T#tnow-
skiego i$Komisji ds. Kultury ORL 
w$Katowicach – Grzegorza Górala.

Prezes 'l%skiej Izby Lekarskiej 
Jacek Kozakiewicz dzi#kowa" leka-
rzom-artystom za to, !e dali pe"ny 

Wielka muzyka  
lekarskich chórów

Owacjami na stoj%co zako)czy"o si# 
wspólne wykonanie „Missa Sancti 

Nicolai in G” Józefa Haydna  
przez chóry lekarzy na Festiwalu 

„Ave Maria” w$Czeladzi.

*

wyraz wi#zi, któr% jest sztuka i$me-
dycyna. – Ta operacja muzyka by-
"a szczególnie udana – podkre&li", 
wr#czaj%c pami%tkowe dyplomy. 
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej 
Maciej Hamankiewicz podzi#ko-
wa" przyby"ym z$ró!nych stron le-
karzom-chórzystom, podkre&laj%c 
znaczenie takiego spotkania w$in-
tegrowaniu &rodowiska lekarskiego 
i$cytuj%c wiersz Tymona Zaborow-
skiego (1799-1828):

„Medici pro Musica”,  Olsztyn – dzia#a 
od 20 lat pod patronatem Warmi!sko-Ma-
zurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie. Sku-
pia 30 lekarzy ró%nych specjalno&ci. Dyry-
gent: Ma#gorzata Wawruk. Koncertowa# 
w Szwecji, Niemczech, W#oszech, na Li-
twie. W ubieg#ym roku na Mi"dzynarodo-
wym Festiwalu Pie&ni Adwentowej w Pra-
dze zdoby# „Srebrne pasmo”.  
„Remedium”, Szczecin – powsta# w 1998 
r., od roku 1999 pod auspicjami Okr"gowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie i liczy 20 leka-
rzy ró%nych specjalno&ci. Dyrygent: prof. 
Ryszard Handke. Bra# udzia# w koncertach 
w Poznaniu i Olsztynie oraz w Bremie, Ber-
linie i Wilnie. W 2003 r. nagra# swoj' pierw-
sz' samodzieln' p#yt", w 2007 r. nagra# 
p#yt" wspólnie z Chórem Pomorskiej Aka-
demii Medycznej.  
„Medicantus”, Warszawa – chór Okr"go-
wej Izby Lekarskiej w Warszawie, powsta# 
jesieni' 2009 r. Dyrygent: Beata Herma. 
W styczniu 2010 r. zdoby# II nagrod" pod-

czas festiwalu „Kol"dowe Serce Mazowsza”.  
„CAMES” (Cantus Medici ex Silesia), Ka-
towice – chór (l'skiej Izby Lekarskiej, po-
wsta# jesieni' 2009 r. Dyrygent: Dorota 
Dzie#ak-Szczepan. W lutym 2011 r. nagra# 
p#yt" z wykonaniem hymnu (l'skiej Izby 
Lekarskiej.  
Orkiestra Kameralna Lekarzy „Operacja 
Muzyka” – powsta#a w 2006 r. i dzia#a przy 
Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej w Pozna-
niu. Skupia kilkunastu lekarzy ró%nych spe-
cjalno&ci i studentów medycyny. Dyrygent: 
Dobrochna Martenka. Koncertowali w kra-
ju i za granic', równie% z Europejsk' i (wia-
tow' Orkiestr' Lekarzy. 
Orkiestra Kameralna Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego – powsta-
#a w 2007 r., w oparciu o studencki kwin-
tet smyczkowy, wzbogacany brzmieniem 
fortepianu. Obecnie zespó# powi"kszono 
o sekcj" d"t' i oprócz utworów kameral-
nych gra muzyk" symfoniczn'. Dyrygent: 
Beata Herman.

CHÓRY LEKARSKIE

O!Muzyko! z"udzeniu i!duszy, i!zmys"ów
Nie – ty nie jeste# tworem #miertelnych 
umys"ów,
Dzie"em Boga na ziemi albo cz"eka w!niebie
Raz cz"owiek, graj$c, tob$ na#laduje siebie,
Znowu #piewaj$c, ciebie na#laduje sob$;
Ty# jest jego pociech$, ty# jego ozdob$,
Czy nut% sk"ada, czy zatapia si% w!nucie –
Czucie Muzyk% wznosi, a!Muzyka czu-
cie.     ⦿

Autorka jest rzecznikiem praso-
wym NIL
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G   !ównym organizatorem 
spotkania by! prezes za-
rz"du Fundacji Lekar-
skiej Pro-Seniore Andrzej 

Surowiecki, przy wspó!udziale pre-
zesa ORL w#Warszawie Mieczys!awa 
Szatanka i#wiceprezesa Krzysztofa 
Makucha. W#pikniku uczestniczyli 
przedstawiciele nast$puj"cych samo-
rz"dów zawodów zaufania publicz-
nego: lekarskiego (OIL w#Warsza-
wie i#w#P!ocku oraz Wojskowej Izby 
Lekarskiej), aptekarskiego, piel$-
gniarek i#po!o%nych, architektów, 
adwokatów, radców prawnych, in-
%ynierów budownictwa i#komor-

ników. W#trakcie imprezy prezes 
warszawskiej ORL Mieczys!aw Sza-
tanek przekaza! bu!aw$ symbolizu-
j"c" przewodnictwo stowarzyszeniu 
samorz"dów dziekanowi Okr$gowej 
Rady Adwokackiej w#Warszawie 
Ziemis!awowi Gintowtowi. Medale 
im. dr. Jerzego Moskwy, pierwszego 
prezesa ORL w#Warszawie, otrzy-
mali: mgr in%. Mieczys!aw Grodz-
ki, dr Andrzej Surowiecki oraz szef 
Klubu Lekarza w#Warszawie dr Ta-
deusz Pawlikowski.

Pi$kna, s!oneczna, wr$cz upalna 
pogoda towarzyszy!a spotkaniu to-
warzyskiemu, jakim by! piknik, ale 

RYSZARD GOLA!SKI

*

Rodzinny piknik 
integracyjny

Prezes warszawskiej ORL – Mieczys!aw Szatanek – przekaza! bu!aw" 
symbolizuj#c# przewodnictwo stowarzyszeniu samorz#dów dziekanowi 
Okr"gowej Rady Adwokackiej w Warszawie Ziemis!awowi Gintowtowi.

Dla najm!od-
szych przy-
gotowano 
najwi"cej 
atrakcji.  
Na zdj"ciu 
najwy$sza  
w Polsce 
pneumatycz-
na %ciana 
wspinaczko-
wa.

Upalna pogoda towarzyszy!a  
zawodom sportowym, licznym 
koncertom i zabawom na %wie-
$ym powietrzu. Na zdj"ciu za-
ci"ty mecz turnieju siatkówki.

W Starej Mi!osnej, w miejscu stacjonowania 
Szwadronu Kawalerii Kompanii Honorowej 

Wojska Polskiego, 4 czerwca odby! si$  
II Rodzinny Piknik Integracyjny samorz"dów 

zawodów zaufania publicznego.

S p o r t  i  m e d y c y n a
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GRZEGORZ KRZY"ANOWSKI 

N   a#swój zlot uczestnicy Do-
ctoRRiders wybrali Stare 
Sady k. Miko!ajek. Jego or-

ganizatorami w#dniach 12-15 maja 
byli Tomek Widawski-Longus i#Ja-
cek Owczarczyk-Smutny, wspierani 
przez Warmi&sko-Mazursk" Izb$ Le-
karsk", za co Ani Lelli i#Markowi Za-
b!ockiemu serdecznie dzi$kuj$.

Dzie& dojazdowy by! do'( do-
bry, ale nazajutrz pada! deszcz i#by-
!o tylko 10 st. C. Nie przeszkodzi-
!o nam to jednak ruszy( w#tras$. 
Wspieraj"c akcj$ Mazury – Cud Na-
tury, pojechali'my do Gi%ycka na 
spotkanie z#pani" burmistrz Jolan-
t" Piotrowsk", zwiedzili'my port 
jachtowy EkoMarina, dalej Boyen, 
XIX-wieczn" twierdz$ – !yk histo-
rii i#wspania!a grochówka. Powrót, 
przesiadka na statki i#fantastyczna 
zabawa w#Miko!ajkach przy d)wi$-

kach doskona!ych kapel; jedna z!o-
%ona z#lekarzy, druga Komp – da-
li czadu. Nast$pny dzie& to kolejna 
mazurska trasa. Wilczy Szaniec, 
K$trzyn, *wi$ta Lipka – bazyli-
ka i#grany dla nas koncert organo-
wy (jak one brzmi"!) wprawi!y nas 
w#nastrój zadumy i#melancholii. Po-
wrót do Robert’s Port Hotel z#para-
d" w#Mr"gowie, prowadzon" przez 
policj$ i#miejscowy klub motocyklo-
wy V Boyen. Wieczorem przyj$li'my 
kolejnych cz!onków i#sympatyków, 
rozdali'my nagrody. Niedzielny po-
wrót, cho( w#fatalnych warunkach, 
by! bezkolizyjny – brawo!

Ca!y czas towarzyszy!a nam pra-
sa i#telewizja, która kr$ci!a reporta% 
o#drugiej pasji lekarzy, jak" s" mo-
tocykle. Dla mnie najwi$kszym „raj-
dersem” by! czteroletni Kubu', który 
z#wielkim zadowoleniem i#bez cienia 

*

Na mazurskich trasach
Z niecierpliwo'ci" czeka!em na 
otwarcie tegorocznego sezonu 

motocyklowego. 

zm$czenia przeby! ca!" tras$ w#ko-
szu motocykla taty.

Kolejny raz wy'mienicie spraw-
dzili si$ organizatorzy, tym razem 
Longus i#Smutny. Zakwaterowa-
nie, dobór tras, kapeli i#ca!a oprawa 
zlotu by!y zapi$te na przys!owiowy 
ostatni guzik. WIELKIE DZI+KI! 
Zloty to doskona!a okazja do inte-
gracji naszego 'rodowiska.

– To wielki zaszczyt by( z#wa-
mi. Jeste'cie jedyni, niepowtarzal-
ni i#tworzycie klimat, jakiego nie ma 
na %adnych zlotach – powiedzia! Wal-
di, President Klubu Motocyklowe-
go Lotor z#Gda&ska, nasz przyjaciel 
i#sympatyk.

PS Serdeczne podzi$kowania 
dla dr Doroty i#ca!ego personelu  
SOR-u#w#szpitalu w#Gi%ycku. Lekarz 
lekarzowi PRZYJACIELEM – tak 
trzyma(! ⦿
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tak%e zawodom sportowym, licznym 
koncertom oraz zabawom na 'wie-
%ym powietrzu. Mi!o'nicy muzy-
ki szantowej mieli okazj$ pos!ucha( 
'wietnego zespo!u „Kliper” z#Rado-
mia. Egzotycznie i#interesuj"co wy-
st"pi!a w$gierska orkiestra „Rajko”. 
Dzieci z#zainteresowaniem przygl"-
da!y si$ zespo!owi „Iwona Biedrona 
Show”. Ogl"dali'my tak%e zespó! 
DHL w#strojach piratów oraz wyst$p 
Marleny Drozdowskiej. Ostatnim ar-
tystycznym akcentem pikniku by! 
'wietny koncert Golec uOrkiestra. 

W#turnieju siatkarskim zwyci$-
%y!a dru%yna in%ynierów budownic-
twa, drugie miejsce zaj$li lekarze, 
trzecie piel$gniarze, czwarte rad-
cy prawni. 

Najbardziej zadowolonymi, wr$cz 
szcz$'liwymi, uczestnikami pikni-
ku by!y dzieci. Dla nich te% przygo-

towano najwi$cej atrakcji: najwy%-
sz" w#Polsce pneumatyczn" 'cian$ 
wspinaczkow", miasteczko surviva-
lowe, ekspozycj$ sprz$tu bojowego, 
zorbing, czyli pokonywanie !"ki we 
wn$trzu ogromnej, pneumatycznej 
kuli oraz mo%liwo'( zdalnego stero-
wania modelami samochodów. Nie 
brakowa!o te% amatorów przeja%d%-
ki na kucykach.

Nie sposób wymieni( wszystkich 
atrakcji, które przygotowali organi-
zatorzy dla licznie przyby!ych uczest-
ników pikniku. Pomys! na integra-
cj$, 'wietn" wspóln" zabaw$ i#rodzaj 
rodzinnego festynu z#pewno'ci" si$ 
sprawdzi!. 

Organizatorom serdecznie gra-
tuluj$, inne izby zach$cam do przy-
gotowywania podobnych wydarze&, 
a#od siebie mog$ doda(: do zobacze-
nia za rok, przyjad$ z#wnukiem. ⦿

Dzieci bardzo ch"tnie korzy-
sta!y z zorbingu, pokonuj#c 
!#k" we wn"trzu ogromnej, 
pneumatycznej kuli.



  W W W . G A Z E T A L E K A R S K A . P L     
 6362  

 N R  7  ( 2 4 7 )  L I P I E C  2 0 1 1  

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ LEKARZY  
W TENISIE ZIEMNYM

OKR#GOWA IZBA LEKARSKA W ZIELONEJ GÓRZE 

,-./012345 6 WOS1R 6 D-2,07,615  
6 801/9: 2-4 6-25'01/ ;-. (,8 <1=>73 8, 0158215?1). 

Z.@,A2501/: JB25C S/C1/0, >5?. 7,D. 601511361;  
B13-, OIL, >5?. (68) 320 79 00, 509#396#025.

"EGLARSKIE WYJAZDY 
SEKCJA "EGLARSKA GDA!SKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
4/7 9, -,73 2/<-/A2/ ?57/-2E 1 19: -,8210E 0/ 
>E.,801,65 6E4/28E F5.?/-A715. W 6/7/945 

6E-3A2EDE 8, N,-65.11. M,F?16,'G 25;-/01/ A>/F3 
8, A>,<01 F5.?/-A719:. S2925.B@E 0/:  

666.2/.?5..3D58.583.<? (Z/7@/87/: N,65 -54AE), 
5-D/1?: 2/.?5@.3D58.583.<?, >5?. 661 61 04 61.

%ej 45. roku %ycia. W#kategorii open 
i#mikst rywalizowano w#grupach, na-
tomiast#w#kategoriach pa& i#+45 ka%dy 
z#ka%dym. Pierwsz" dam" mistrzostw 
zosta!a El%bieta Buszkiewicz-Nowak, 
rezydentka z#chorób wewn$trznych Kli-
niki Pulmonologii UM w#Poznaniu, 
zdobywczyni dwóch z!otych medali – 
w#kategorii pa& z#Izabel" Kuciel-Po-
lczak, sta%ystk" medycyny z#D"browy 
Górniczej oraz w#kategorii mikst z#Ra-
fa!em Pustelnikiem, specjalist" ortope-
dii z#Centrum Ortopedycznego w#Ro-
thenburgu (Saksonia). Rafa! wyrówna! 
rekord Eli, dok!adaj"c z!oto w#presti%o-
wym turnieju open w#parze z#Micha!em 
Le'nikowskim, internist" Szpitala PAX 
w#Polanicy-Zdrój. Tym samym obroni! 
zesz!oroczny tytu!.

W#kategorii +45 lat z!oto zdobyli gó-
rale %ywieccy – broni"cy tytu!u Grze-
gorz Sapeta (onkolog z#Bielska-Bia!ej) 
z#Krzysztofem Makuchem rezyduj"cym 
w#Warszawie. Zwyci$%yli po emocjo-
nuj"cym Hnale z#odwiecznymi rywala-
mi Iódzkiej Izby Lekarskiej (4. miej-

*

Siatkarskie  
pojedynki na wietrze

Wiatr, tak po%"dany  
przez %eglarzy,  

w wielu dyscyplinach 
sportu jest istotn" 

przeszkod". Mogli si$  
o tym przekona( 

uczestnicy V Mistrzostw 
Polski Lekarzy  

w Siatkówce Pla%owej  
w Niechorzu.
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I   mpreza by!a okazj" do re-
wan%u za niedawne Mi-
strzostwa w#Siatkówce 
Halowej w#Poznaniu i#tra-

dycyjnie zgromadzi!a ca!e rodziny 
lekarskie, których cz$'( przyjecha-
!a ju% ponad tydzie& wcze'niej.

Rywalizacja odbywa!a si$ w#czte-
rech kategoriach: pa&, open panów, 
par mikstowych oraz panów powy-

KRZYSZTOF MAKUCH sce na Mistrzostwach *wiata Medyków 
w#2010 r.): Markiem Druchem, zast$pc" 
ordynatora interny z#Pabianic i#Andrze-
jem Redlickim, ordynatorem Stacji Dia-
liz Hrmy Eurodial w#Wieluniu, naczel-
nym fotografem zawodów sportowych. 

Najwa%niejsza by!a jednak rodzin-
na atmosfera. Chwa!a organizatorom 
za wspania!" organizacj$ imprezy, wzo-
rowe s$dziowanie i#go'cinno'( Dworku 
Prawdzic. Na dodatek sprzyja!a nam 
wyj"tkowo upalna jak na czerwiec aura, 
umo%liwiaj"c k"piel w#Ba!tyku.  

Organizatorem zawodów, które od-
by!y si$ w#dniach 9-12 czerwca, by!a 
OIL w#Szczecinie. Wspomaga! j"#ani-
mator „pla%ówki” w#Niechorzu Maciej 
Mro%ewski, wspierany przez szczeci&-
skich siatkarzy – Macieja Lewandow-
skiego i#Cezarego Sieranta. 

Na pocz"tku lipca w#Las Palmas Mi-
strzostwa *wiata Medyków, gdzie na-
si lekarze broni( b$d" z!ota z#„pla%ów-
ki” i#srebra w#siatkówce halowej, a#we 
wrze'niu igrzyska lekarskie w#Zakopa-
nem i#kolejna okazja do rewan%u.  ⦿
POZOSTA!E WYNIKI ZAWODÓW NA STRONIE 
WWW.NIL.ORG
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Mistrzowskim rozgryw-
kom w siatkówce pla$o-
wej sprzyja!a wyj#tko-
wo pi"kna pogoda.
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K o m u n i k a t y

KOMUNIKAT DOLNO!L"SKIEJ IZBY  
LEKARSKIEJ WE WROC#AWIU 

!"#$%&!'( „PROGRAMU MULTIPIN AEGON L)*&+&”. 
P%)#',- K).(/&0*' '"K).(12!, *+2%3- 4(#'(0'5 2007 %.  
3& $)6%(70'8+!(, SKOK I39 L(*&%#*'8: 3&8'510;.' 
*%(7-+ 0& 3&*<$ <#=<1 )>(%)!&0-8: $%3(3 AEGON  
T)!&%3-#+!) U9(3$'(83(? 0& @-8'( S.A"3& $)6%(70'8-
+!(, W&%#3&!#*'(1) S(%!'#< F'0&0#)!(1) )"$'.0- 
*)0+&*+ 3"7%. J&8*'(, C:)7)%#*',, +(.. 694"716"550.

VII OGÓLNOPOLSKI MOTOCYKLOWY 
ZLOT LEKARZY „DOCTORRIDERS” 2011 

)79;73'( #'; !"70'&8: 26-28.08.9%. !"O6%)7*< „DRESSO” 
(!!!.7%(##).$.) !"S<.(4)!'( *. P')+%*)!& T%-9. I0>)%-
,&84(, 31=)#3(0'& 0& 3.)+ )%&3 %(3(%!&84& 0)8.(12! 
$)7 &7%(#(,: OIL !"A)73', <.. C3(%!)0& 3, 93-005 A27B 
E./9'(+& S&7<%&, (-,&'.: 7)8+)%%'7(%#@)$.$., (.&.#&7<-
%&@:'$)*%&+(#.)%1, !!!.)'...)73.$., .'0* D)8+)RR'-
7(%#. W"31=)#3(0'< $%)#3; !$'#&C: ',';, 0&3!'#*), 0% .(-
1'+-,&84', 7&+; <%)73(0'&, &7%(# 3&,'(#3*&0'&, ,'(4#8( 
$%&8-, #$(84&.'3&84;, +(.(>)0 '",&'. *)0+&*+)!-, ,&%-
*; ,)+)8-*.&, %)* $%)7<*84' )%&3 7&0( )#)9- +)!&-
%3-#358(4. O%1&0'3&+)% 3&$(!0'&: !-/-!'(0'( 3.)+)-
!(, !'(83)%0( #$)+*&0'&, *)0*<%#-, *)08(%+, )8:%)0;. 
O6%)7(* 7-#$)0<4( $)*)4&,' 2-, 3- '"4-)#)9)!-,' )%&3 
7),*&,' ,'0',<, 2+3 (,)/.'!( 3+4). T(%,'0 %(4(#+%&84' 
<83(#+0'*2! 3.)+<: 26.08.9%. )7 1)73. 12.00. O%1&0'3&-
+)%3-: M)+)8-*.)!- K.<9 L(*&%3- D)8+)RR'7(%#. 

Z g ! "bokim #alem i  smutkiem pr zyj" l i$my 
wiadomo$%  o  $mierci  Naszego Wspania !ego 

Kolegi  i  Pr zyjaciela 

!p. prof. dr. hab. n. med.  
Jacka Pucha"y 

Rodzinie i najbli!szym sk"adamy g"#bokie wyrazy wspó"czucia  
Zarz$d oraz cz"onkowie Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparze%

SPROSTOWANIE
W"&%+-*<.( „P%3-#3=)68'5 4(#+ )0*).)1'& #$(%#)0&-
.'3)!&0&” &<+)%#+!& L<8-0- K%-#'&*, )$<9.'*)!&-

0-, !"0%. 6 (246) „G&3(+- L(*&%#*'(4” 3"83(%!8& 2011 %. 
30&.&3=& #'; '0>)%,&84& 0'($%&!73'!&. N'( 4(#+ 9)!'(, 
$%&!75 +!'(%73(0'(, /( 0& 31)7; 0& .(83(0'( !"%&,&8: 
+3!. 8:(,')+(%&$'' 0'(#+&07&%7)!(4 !"P),)%#*',  

O773'&.( NFZ 83(*& #'; $2= %)*<. W"%3(83-!'#+)68' 
+&*'( 31)7- !-7&4( #'; 0& P),)%3< „)7 %;*'”. P%&10; 
$)0&7+) $)'0>)%,)!&C, /( /&70& 3( 3127 !-7&0-8: 

$%3(3 P),)%#*' O773'&= W)4(!273*' NFZ  
!"IV *!&%+&.( <9'(1=(1) %)*< 0'( 3)#+&=& 3&*!(#+')-

0)!&0& $%3(3 M'0'#+(%#+!) Z7%)!'&.
 

MARIUSZ SZYMA!SKI, %3(830'* $%&#)!- P),)%#*'(1)  
O773'&=< W)4(!273*'(1) NFZ !"G7&?#*<

9.00-9.10 O+!&%8'( *)0>(%(084' 
'"$)!'+&0'( – $%(3(# ORL DIL  
J&0<&%- L(!&07)!#*'
9.10-9.20 W-#+5$'(0'( $%(3(#& 
NRL M&8'(4& H&,&0*'(!'83&
9.20-9.45 J&0 L(8:'8*' – O,2!'(-
0'( &0*'(+- $%3($%)!&73)0(4 
!6%27 .(*&%3- (,(%-+2! I %(0-
8'#+2! D!';+)*%3-#*'(4 I39-  
L(*&%#*'(4
9.45-10.15 $%)>. M&%'&00&  
J&0')0, 7% 0. ,(7. A10'(#3*&  
J&0')0-S&7)!#*& – N'(!-7).-
0)6C *%5/(0'& <")#29 !"$)7(-
#3=-, !'(*<
10.15-10.35 $%)>. B(&+& W)-
/&*)!#*&-K&$=)0, 7% 0. ,(7. 
E./9'(+& J&#*<.#*&-N'(73'(.& 
– N&78'60'(0'( +;+0'83( <")#29 
#+&%#3-8:
10.35 – 11.00 7% 0. ,(7. J&0<#3 
S'(.#*' – C:)%)9& 0'(7)*%!'(0-
0& #(%8& !"#+&%#3-, !'(*<
11.00-11.30 P%3(%!& 0& *&!; 
'":(%9&+;
11.30-11.45 $%)>. S+&0'#=&! B'(?, 
7% 0. ,(7. S=&!),'% O*=& – N&4-
!&/0'(4#3( #8:)%3(0'& .&%-01)-
.)1'830( !"#+&%#3-, !'(*<
11.45-12.10 7% 0. ,(7. J23(> G&!;-
7& – C:)%)9- #+&!2! *%;1)#=<-
$& !"#+&%#3-, !'(*<
12.10-12.35 7% 0. ,(7. K%3-#3+)> 
B&%+)#3, .(*. J&8(* P&.<8: – W--

9%&0( 3&1&70'(0'& 3"1&#+%).)1'' 
1(%'&+%-830(4
12.35-13.00 7% 0. ,(7. A.'84&  
D;9'8*& – Z&C,&, 4&#*%&, 3!--
%)70'(0'( $.&,*' /2=+(4 !"#+&%-
#3-, !'(*<
13.10-14.00 P%3(%!& )9'&7)!&
14.00-14.25 7% :&9. 0. ,(7.  
W'(#=&! K%-83*& – W-9%&-
0( #8:)%3(0'& :($&+).)1'830( 
<")#29 #+&%#3-8:
14.25-14.50 7% E./9'(+& P.57(% – 
D($%(#4& <")#29 #+&%#3-8:
14.50-15.15 7% 0. ,(7. G%&/-0& 
W'+83&*-M&48:(% – C<*%3-8& II 
+-$< '")+-=)6C !"#+&%#3-, !'(*<
15.15-15.40 7% 0. ,(7. K%3-#3+)> 
B'7&# – W-9%&0( #8:)%3(0'&  
0(>%).)1'830( !"#+&%#3-, !'(*<
15.40-16.00 7% J&0 L(8:'8*' – 
C:)%)9- S+(>&0& @(%),#*'(1)
16.00-17.00 P%)1%&, &%+-#+-83-
0-, !"+-,:
– M'0'*&9&%(+ J&0& L(8:'8*'(1)
– A%'( )$(%)!( M&8'(4& W248'8-
*'(1).
W"83&#'( *)0>(%(084' !":).< 
,,S3*.&0(1) D),<” $%(3(0+)!&-
0& 9;73'( !-#+&!& >)+)1%&>'83-
0& ,,K&0&7& 3&8:)70'& '"A.&#*&” 
!")9'(*+-!'( M&8'(4& Z&%;9-
#*'(1).  
W'(83)%(, 3&$%&#3&,-  
0& 9'(#'&7; 6!';+)*%3-#*5.

SCHORZENIA WIEKU PODESZ#EGO  
LEKARZY EMERYTÓW I RENCISTÓW

O*%;1)!& R&7& L(*&%#*& D!';+)*%3-#*'(4 I39- L(*&%#*'(4 '"4(4 Z(-
#$2= 7#. L(*&%3- E,(%-+2! '"R(08'#+2! 3&$%&#3&45 0& *)0>(%(084; 
#3*).(0')!5 $)6!';8)05 #8:)%3(0'), !'(*< $)7(#3=(1) .(*&%3- 
(,(%-+2! '"%(08'#+2!, )%1&0'3)!&05 $)7 $&+%)0&+(, $%(3(#& N&-
83(.0(4 R&7- L(*&%#*'(4 M&8'(4& H&,&0*'(!'83& 16 !%3(60'& 9%. 

($'5+(*) !"C(0+%<, E7<*&8-40-, „S3*.&0- D),” !"C'(*)+&8: 
*. K'(.8, !"#(%8< G2% D!';+)*%3-#*'8:. W"70'< 0&#+;$0-,, +4. 
17 !%3(60'&, $%)$)0<4(,- !-8'(83*' 0& A-#'8; '"D!';+- K%3-/. 

G!&%&0+<4(,- !-#)*' $)3'), *)0>(%(084' )%&3 &+%&*8-40( #$;73(-
0'( 83&#<E P%)#',- )"$%3(#-=&0'( 31=)#3(? 7) 31 .'$8& 9%., 3"3&30&-
83(0'(, *+) 8:8( #*)%3-#+&C 3"0)8.(1< 3: 15/16, 16/17 .<9 17/18 !%3(-
60'&, 0& &7%(#: #(*%(+&%'&+@#'..&$#0(+.$. .<9 <.. W)4#*& P).#*'(1) 
52, 25-389 K'(.8(, 3"7)$'#*'(, ,,K)0>(%(084& C'(*)+-”. M)/.'!& 4(#+ 
%(3(%!&84& 0)8.(12! !":)+(.&8:, $(0#4)0&+&8: .<9 1)#$)7&%-

#+!&8: &1%)+<%-#+-830-8: !"3%2/0'8)!&0(4 8(0'(.
U!&1&E U83(#+0'8+!) !"*)0>(%(084' )%&3 !"',$%(3&8: +)!&%3--
#358-8: 4(#+ 9(3$=&+0(. U83(#+0'8- $)*%-!&45 +-.*) *)#3+- 0)8-
.(12!. W#3(.*'( '0>)%,&84( 0& +(,&+ *)0>(%(084' ,)/0& <3-#*&C 

!"D!';+)*%3-#*'(4 I39'( L(*&%#*'(4, +(.. (41) 362 13 81.  
O%1&0'3&+)%: 7% J&0 L(8:'8*'.
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»  Patrzymy na siebie d!u-
go. Na pocz"tku wydaje 
si#, $e ustawiono przed na-
mi du$e lustro, czyhaj"ce 
na nasze reakcje, by w%odbi-
ciu pokaza&, jak si# zacho-
wujemy. Po chwili widzi-
my jednak, $e zwierciad!a 
nie ma i%przegl"damy si# 
w%twarzach innych, podda-
ni wzajemnej ocenie. Sytu-
acja jest trudna, ale do'& 
szybko okazuje si#, $e tam-
ci s" w%podobnej rozterce, 
a%w'ród nich znajduje si# 
nie jedna, ale nawet kilka 
znajomych osób, do których 
mo$na pomacha&, krzyk-
n"& przez teatraln" ramp#, 
a%nawet podej'& i%wymieni& 
si# biletowanymi miejscami.

»  Dlaczego znale(li'my si# po 
dwóch stronach sceny? Czy 
dokonano podzia!u publicz-
no'ci 'wiadomie czy loso-
wo? Czy w%$yciu nie jest 
tak, $e ró$ne punkty wi-
dzenia zale$" od roli, ja-
ka przypada nam w%udziale 
w%wyniku czasami dziwne-
go zbiegu okoliczno'ci i%po-
wi"za) osobistych? Dla-
czego, obserwuj"c polityk# 
zdrowotn", mamy tak ró$-
ne spojrzenia i%nie potra-
*my odnale(& wspólnych 
mianowników, mijamy si# 
i%nie patrzymy sobie prosto 
w%oczy?

»  W%moim domu mówie-
nie o%dwóch ró$nych spra-
wach jednocze'nie nazywa-
my „rozmow" równoleg!"”. 
Interlokutorzy sprawia-

j" wra$enie dyskusji, sporu, 
wymiany pogl"dów, a%na sa-
mym ko)cu debaty ze zdzi-
wieniem przyjmuj" do wia-
domo'ci, $e ka$dy zosta! 
przy swoim zdaniu, bo tak 
naprawd# s!ucha! wy!"cz-
nie siebie. Codziennie jeste-
'my 'wiadkami podobnego 
zjawiska na !amach prasy, 
w%radiu i%telewizji oraz pod-
czas wymiany informacji na 
internetowych forach. Ka$dy 
jest najm"drzejszy na 'wie-
cie i%nikt nikomu dobrowol-
nie nie przyzna racji, nie po-
chyli si# nad racjonalno'ci" 
pomys!u konkurenta, z%za-
sady skre'laj"c mo$liwo'& 
wspó!pracy. Wyci"gni#te r#-
ce do zgody nie napotykaj" 
zapatrzonych w%siebie oczu, 
które uciekaj" na boki.

»  Od dwudziestu dwóch lat 
na przeciwleg!ych widow-
niach zasiadaj" lekarze, 
którzy decyduj" o%orga-
nizacji ochrony zdrowia 
w%Polsce. Czasem po pra-
wej stronie, czasem po le-
wej. S" tacy, którzy si# 
ju$ kilka razy przesia-
dali, dobieraj"c sobie co-
raz to nowe towarzystwo 
do wspólnego ogl"du to-
cz"cego si# dramatu sce-
nicznego. Najbarwniejsze 
ich pomys!y na recenzj# 
spektaklu s" zawsze w%to-
ku kampanii wyborczych. 
Najcz#'ciej s" to rozwi"-
zania proste i%przynosz"ce 
(zgodnie z%ulotk") natych-
miastow" popraw# sta-
nu cia!a i%ducha obywateli 
Rzeczypospolitej.

»  I%nagle kurtyna ponownie 
opada. Widzowie si# roz-
dzielaj". Nie ma zwier-
ciade! oczu i%ka$dy zabie-
ra swój program do domu, 
wrzuca go do szu+ady i%re-
alizuje zupe!nie inne pomy-
s!y, albo stwierdza, $e prze-
cie$ nic nie mo$na zmieni& 
w%jednej chwili: potrzeb-
ny jest czas, nowe mecha-
nizmy, edukacja spo!eczna 
i%zerwanie z%dotychczaso-
wymi przyzwyczajeniami 
'rodowiska, elastyczno'&, 
umiej#tno'& pozyskania no-
wych (róde! *nansowania, 
uszczelnienie systemu, no-
we otwarcie i%starych za-
mkni#cie.

»  A%czas p!ynie: pi#tna'cie mi-
nut, dwa kwadranse, godzi-
na, dwadzie'cia dwa lata.  ⦿

Alosza Awdiejew opowiada podczas koncertów o!dziwnym teatrze 
w!Odessie. Przychodzisz, siadasz przed kurtyn" i!czekasz: pi#tna$cie minut, 
dwa kwadranse, godzin#. Wreszcie kto$ zniecierpliwiony zagl"da za zas%on# 
i!odkrywa zamiast dekoracji wyczekuj"c" na spektakl drug" cz#$& widowni.

EPI K RYZ A (12)

Prosto w oczy
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Obja!nienia 73 
hase" podano 
w#przypadkowej 
kolejno!ci. 
W#diagramie 
ujawniono 
wszystkie litery: 
B, $ i#J. Na 
ponumerowanych 
polach ukryto 
53 litery has"a, 
które stanowi 
rozwi%zanie. Nale&y 
je przes"a' na 
karcie pocztowej 
na adres redakcji 
do 10 sierpnia br. 
W!ród autorów 
prawid"owych 
rozwi%za( 
rozlosujemy 
nagrody ksi%&kowe 
(prosimy o#podanie 
specjalizacji).
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