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Do dzi! pami"tam, jakie wra-
#enie zrobi$y na mnie pierwsze 
kontakty ze szpitalami w kra-
jach Europy Zachodniej. Kie-
dy pracowa!em w nich pod koniec 
studiów i na pocz"tku mojej dro-
gi zawodowej, ró#ni!y si$ znacznie 
od tych, które zna!em w rodzin-
nym mie%cie. Jednak nie ich wy-
gl"d i wyposa#enie by!y dla mnie 
najwa#niejsze, dominuj"c" ró#ni-
c" by! spokój, w jakim pracowa-
li lekarze, piel$gniarki i bardzo 
liczny personel pomocniczy oraz 
to, #e niczego w tych szpitalach 
nie brakowa!o i wszystko by!o na 
swoim miejscu.

Min$!o wiele lat, Polska bardzo si$ 
zmieni!a, zmieni!y si$ te# niektóre 
polskie szpitale, ale w wielu z nich 
nadal mo#emy zobaczy& !ó#ka sto-
j"ce na korytarzach oraz biegaj"cy 
i mówi"cy podniesionym g!osem per-
sonel. Wielu rzeczy brakuje, ale nie 
dlatego, #e tak jak przed laty s" niedo-
st$pne. Po prostu nie ma na nie pie-
ni$dzy, rosn" d!ugi wobec dostaw-
ców. Tak po#"danego przeze mnie 
spokoju nie ma tak#e ze wzgl$du na 
ci"g!e zmiany przepisów.
1 lipca by! kolejnym szczególnie 
wa#nym dniem. W poradniach 
zacz$!y obowi"zywa& nowe za-
sady rozliczania ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej w posta-

ci tzw. Jednorodnych Grup Pa-
cjentów (JGP). Wiele osób uwa-
#a, #e znacz"co zwi$kszy si$ przez 
to ilo%& papierkowej roboty, któ-
r" musi wykona& lekarz, przez 
co b$dzie mia! jeszcze mniej cza-
su dla pacjenta. Niepewne s" tak-
#e skutki finansowe nowej regula-
cji. Jedni wyliczaj", #e przychody 
zmniejsz" si$ o kilkana%cie pro-
cent, drudzy radz", by poczeka& 
z szacunkami, bo rozliczanie we-
d!ug JGP wielu szpitalom zapew-
ni!o dodatkowe fundusze.
W #ycie wesz!y niektóre przepi-
sy ustawy o dzia!alno%ci leczni-
czej. Pierwsze szpitale zaczyna-

j" w oparciu o nie przekszta!ca& 
si$ w spó!ki prawa handlowego. 
Cz$%& naszego %rodowiska wi"-
za!a z tymi zmianami nadzieje na 
podwy#szenie lekarskich wyna-
grodze'. Tymczasem z informa-
cji, które docieraj" do mnie wyni-
ka, #e Kole#anki i Koledzy nie s" 
przygotowani do rozmów z zarz"-
dem nowej spó!ki o warunkach 
zatrudnienia i wynagrodzenia. 
Przemianom towarzyszy cz$-
sto obawa o utrat$ miejsca pracy. 
Trudno w takiej sytuacji my%le& 
o stawianiu #"da' p!acowych. 

Ryszard Gola!ski
naczelny@gazetalekarska.pl

Przemianom towarzyszy cz!sto obawa 
o utrat! miejsca pracy. Trudno w takiej 
sytuacji my"le# o stawianiu $%da& 
p'acowych.

Wielka 
niewiadoma

Siedemdziesi%t lat temu  
na Wzgórzach Wuleckich  
we Lwowie hitlerowcy zamordowali 
kilkudziesi!ciu lwowskich 
profesorów. W"ród nich by'o 
kilkunastu lekarzy, ordynatorów  
i kierowników klinik Uniwersytetu 
Jana Kazimierza.  
19 czerwca br. w krypcie Katedry 
Chrystusa Króla w Katowicach 
ods'oni!to pami%tkow% tablic!  
ku ich czci.
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Za ka!dym razem, kie-
dy zbli!a si" wrze-
sie#, zaczynam my-
$le% o tych wszystkich, 
którzy wybieraj& 
si" do szkó', w pa(-
dzierniku – na stu-
dia, w tym na wy-
dzia'y lekarskie 
i lekarsko-dentystycz-
ne. I rokrocznie mam 
nieodparte wra!enie, 
!e studentów uniwer-
sytetów medycznych 
jest ma'o, zbyt ma-
'o. Dr"# na my$l o tym, 
kto b#dzie nas leczy% 
w przysz%o$ci. Jaka b#-
dzie jako$& tego lecze-
nia? Zgodnie ze zmia-
nami wprowadzonymi 
przez rz'd, ju" od pa(-
dziernika 2012 r. studia 
rozpoczn' studenci,  dla 
których nie przewiduje 
si# sta"u. Dla nich przy-
gotowywany jest obec-
nie nowy program stu-
diów, gdzie praktyka 
ma wej$& pomi#dzy teo-
ri#, wci$ni#ta w te same 
sze$& lat edukacji. Za-
stanawiam si#, jaki b#-
dzie skutek zmniejsza-
nia limitów na studia, 
patrz wypuszczania co-
raz mniejszej liczby ab-
solwentów medycyny, 
przy jednoczesnym eks-
perymentowaniu z pro-
gramem studiów? Pisz# 
„eksperymentowaniu”, 
bo wiem ju" teraz trud-
no jest m%odemu cz%o-
wiekowi znale(& miejsce 
w szpitalu, "eby odby& 

praktyk# zawodow'. 
A co dopiero przyj#cie 
grupy studentów bez ja-
kiegokolwiek prawa do 
wykonywania zawodu. 
Komu b#dzie na tym za-
le"a%o, aby ich przyj'&? 
Szpitalom przekszta%co-
nym w spó%ki? Na pew-
no nie.

~
Pozosta#my przy te-
macie studiów, ale tym 
razem nielekarskich. 
Maj&c na uwadze obec-
ne prace Rady G'ównej 
Szkolnictwa Wy!sze-
go nad standardami 
kszta'cenia, Prezydium 
NRL sprzeciwi%o si# do-
tychczasowym zapisom 
rozporz'dzenia ministra 
edukacji i szkolnictwa 
wy"szego, przewiduj'-
cym nabywanie przez 
studentów kierunku ko-
smetologia umiej#tno$ci 
rozpoznawania stanów 
przednowotworowych 
i nowotworowych skó-
ry. Taki zapis doprowa-
dzi% bowiem do umiesz-
czania w programach 
studiów nielekarskich... 
leczenia. Tymczasem le-
czy& mog' wy%'cznie le-
karze i lekarze denty-
$ci. Podobna rzecz dzieje 
si# w ratownictwie me-
dycznym. Ratownik me-
dyczny ma uprawnienia 
do podj#cia decyzji o od-
st'pieniu od reanima-
cji! Czyli stwierdza zgon. 
Pytam: jakim prawem? 

~
Ostatnie zarz&dzenie 
prezesa NFZ w spra-
wie ambulatoryjnej 
opieki specjalistycz-
nej pozbawi'o mnie 
z'udze#, !e fundusz 
skonsultuje z nami co-
kolwiek przed wpro-
wadzeniem szeregu 
nowo$ci. Oczywi$cie 
mam $wiadomo$&, "e 
NFZ skorzysta% po raz 
kolejny z bystro$ci i in-
teligencji naszego $ro-
dowiska, ale mam wra-
"enie, "e tym razem 
bardzo si# pospieszy% 
i nawet najlepszy specja-
lista nie zd'"y% si# jesz-
cze zorientowa&, w któ-
rych szczegó%ach tkwi 
diabe%. 

~
Dwa lata temu euta-
nazj" popiera'a pra-
wie po'owa Polaków. 
W 2010 r. niemiecki 
S&d Najwy!szy unie-
winni' adwokata, który 
doradzi' klientce udzie-
lenie „pomocy w umie-
raniu”. Na pocz'tku lip-
ca tego roku og%oszono 
wyniki sonda"u Insty-
tutu Socjologii Czeskiej 
Akademii Nauk, z któ-
rych wynika, "e ponad 
60 proc. Czechów doma-
ga si# przywrócenia euta-
nazji. Wydawa%oby si#, "e 
prawo do eutanazji b#dzie 
u nas i u naszych s'sia-
dów ulega%o liberalizacji 
wobec nacisków spo%ecz-
nych. Nic bardziej mylne-
go. W naszym kodeksie 
mamy jasno zapisane, "e 
lekarzowi nie wolno stoso-
wa& eutanazji, ani poma-
ga& choremu w pope%nie-
niu samobójstwa. Wed%ug 
czeskiego prawa eutana-
zja to morderstwo i nic 
nie wskazuje na to, "eby 

kto$ chcia% to zmienia&. 
W Niemczech w czerwcu 
tego roku Zjazd Lekarzy 
nada% nowe uprawnienie 
samorz'dowi lekarskie-
mu – wszelka pomoc 
w pope%nieniu przez pa-
cjenta samobójstwa, pole-
gaj'ca jedynie na instruk-
ta"u b'd( dostarczeniu 
$mierciono$nej substan-
cji, b#dzie karana przez 
samorz'd lekarski pozba-
wieniem prawa wykony-
wania zawodu.  To poka-
zuje, "e pewne warto$ci 
obroni' si# same. Zasta-
nówmy si# nad tym w co-
dziennej pracy.

~
Na ostatniej przed wa-
kacjami Naczelnej Ra-
dzie Lekarskiej zajmo-
wali$my si" – w$ród 
wielu innych  spraw – 
zmianami protoko'u 
dodatkowego do Kon-
wencji o Prawach Cz'o-
wieka i Biomedycynie, 
dotycz&cego transplan-
tacji narz&dów i tkanek 
pochodzenia ludzkiego. 
Temat sprawozdawa' 
Jacek Czarkowski, szef 
O$rodka ds. Bioetyki 
NRL. Pisz# o tym, gdy" 
na tym samym posiedze-
niu wybrali$my dokto-
ra Czarkowskiego prze-
wodnicz'cym na kolejn', 
drug' kadencj#. Gratulu-
j# jemu, a tak"e osobom 
po raz pierwszy wybra-
nym do Rady o$rodka: 
Krystynowi Sosadzie 
z Katowic i Eugeniuszo-
wi Ma%afiejowi z )odzi. 
Gratuluj# równie" wice-
prezesowi NRL Romual-
dowi Krajewskiemu, któ-
ry zosta% cz%onkiem nowo 
utworzonego Komitetu 
Bioetyki Polskiej Akade-
mii Nauk.  

Maciej Hamankiewicz

OKIEM  
PREZESA
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Pod  opiek! farmaceuty

I
de! opieki farmaceu-
tycznej jest usprawnie-
nie leczenia, poprawa 
jego efektywno"ci i#bez-

piecze$stwa oraz racjonalizacja 
wydatków. Aby uda%o si& osi!gn!' 
ten cel, trzeba zbudowa' pomost 
wspó%pracy pomi&dzy farmaceut! 
a#lekarzem. 

Wielu pacjentów przyjmuje le-
ki na wiele schorze$, przepisywane 
przez lekarzy ró(nych specjalno"ci, 
nie zawsze ich o#tym informuj!c. 
Farmaceuta mo(e by' koordynato-

rem terapii i#opiekunem pacjenta. 
Na podstawie za%o(onej w#aptece 
karty choroby mo(e doradza', edu-
kowa', wspiera' i#kontrolowa' te-
rapi&, a#w#razie potrzeby sugerowa' 
przeprowadzenie dodatkowych ba-
da$ i#kontakt z#lekarzem specjalist!. 

W#obliczu zmian, jakie b&d! za-
chodzi%y w#ochronie zdrowia, ap-
teka stanie si& "wiadczeniodawc! 
us%ug kontraktowanych przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia w#ramach 

Ka!dego roku aptek" 
odwiedza 90 procent 
Polaków, a wi"c znacznie 
wi"cej ni! przychodni".

89 proc. Polaków nigdy 
nie s%ysza%o o opiece 
farmaceutycznej. 
Tymczasem w wielu 
krajach jest to przedmiot, 
który od wielu lat jest 
wyk%adany na uczelniach 
medycznych.
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Punkt widzenia farmaceuty szych nak%adach finansowych, uni-
ka stosowania niepotrzebnych lub 
niewskazanych leków OTC oraz ma 
szans& uzyska' popraw& wiedzy 
i#umiej&tno"ci zwi!zanych z#w%a-
sn! chorob! (np. nauczy' si& po-
miaru glikemii).
Jak! korzy"# mog! odnie"# farma-
ceuci z wprowadzenia opieki far-
maceutycznej?
Obecnie jedyn! korzy"ci! z#opieki 
farmaceutycznej jest poprawa wize-
runku farmaceuty w#spo%ecze$stwie, 
wskazanie go jako osoby wykszta%co-
nej i#kompetentnej w#zakresie stoso-
wania leków oraz#podniesienie jego 
satysfakcji zawodowej. Farmaceu-
ci nie spodziewaj! si& teraz (adnych 
profitów finansowych, ale licz! na 
zwi&kszenie lojalno"ci pacjentów 
i#ich przywi!zania do apteki. 
Czego farmaceuci obawiaj! si$, 
my"l!c o opiece farmaceutycznej?
Trudno"ci i#obawy zwi!zane z#opie-
k! farmaceutyczn! , to przede 
wszystkim konieczno"' przecho-
wywania danych wra(liwych pacjen-
tów, co wymaga uzyskania zgody 
GIODO oraz poniesienia wydat-
ków na przygotowanie i#wyposa-
(enie pomieszczenia do spotka$ 
z#pacjentem. Obawy wzbudza tak(e 
brak jasnego rozdzielenia kompe-
tencji lekarzy i#farmaceutów. Far-
maceuci nie chc!, aby ich dzia%ania 
by%y postrzegane jako zaw%aszcza-
nie, ale wspomaganie lekarzy.
Co najbardziej hamuje rozwój 
opieki farmaceutycznej w Polsce?
Na ca%ym "wiecie organizacje le-
karzy i#farmaceutów zacie"niaj! 
wspó%prac&, opracowuj!c wspól-
ne zalecenia i#wytyczne w#zakresie 

efektów zdrowotnych, okre"la si& 
mianem problemu lekowego (drug 
related problem, DRP). W#procesie 
opieki farmaceutycznej farmaceu-
ta skupia si& na wykrywaniu, usta-
laniu przyczyn i#rozwi!zywaniu ta-
kich problemów.
Jak! korzy"# mog! odnie"# pa-
cjenci z wprowadzenia opieki far-
maceutycznej?
Dzia%ania farmaceuty w#ramach 

opieki w#Polsce obej-
muj!  g %ównie edu-
kacj& pacjenta w#za-
kresie prawid%owego 
przygotowania, poda-
nia i#przechowywania 
leku oraz wspó%prac& 
z#lekarzem w#celu roz-
wi!zywania problemów 
lekowych. W#przypad-
ku leków wydawanych 
na recept&, do lekarza 
nale(y ostateczna decy-
zja o#zmianie substan-
cji, postaci czy dawki 
leku. Farmaceuta mo(e 

natomiast zadba' o#to, aby pacjent 
nie stosowa% przeciwwskazanych 
u#niego lub niepotrzebnych leków 
OTC, czy tak modnych ostatnio 
suplementów diety.
Pacjent obj&ty opiek! farmaceu-
tyczn! zwi&ksza wi&c swoje szan-
se na uzyskanie optymalnego efek-
tu farmakoterapii w#najkrótszym 
mo(liwym czasie i#przy najmniej-
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Agnieszka Skowron

 Autorka jest dr. n. farm. 
Kieruje Pracowni! Farma-
koepidemiologii i Farma-
koekonomiki CM UJ 

Co to jest opieka farmaceutycz-
na i czy jest potrzebna w Polsce?
Idea opieki farmaceutycznej na-
rodzi%a si& w#latach 70. XX wieku, 
a#jej intensywny rozwój rozpo-
cz!% si& w#latach 90. Wtedy za-
cz&to o#niej mówi' i#pisa' tak(e 
w#Polsce, a#od kilku lat jest na-
uczana na wydzia%ach farmaceu-
tycznych polskich uczelni me-
dycznych. W#2008 r. w#ustawie 
o#izbach aptekar-
skich zapisano, (e 
prowadzenie opie-
ki farmaceutycz-
nej mo(e by' for-
m! wykonywania 
zawodu farmaceu-
ty. Zdefiniowano j! 
jako proces, w#któ-
rym farmaceuta, 
wspó%pracuj!c z#pa-
cjentem i#lekarzem, 
a#w#razie potrzeby 
z#przedstawiciela-
mi innych zawodów 
medycznych, czuwa 
nad prawid%owym przebiegiem 
farmakoterapii w#celu uzyskania 
okre"lonych jej efektów, popra-
wiaj!cych jako"' (ycia pacjenta. 
Podanie leku nie zawsze jednak 
przynosi oczekiwany efekt. Zda-
rzenie lub okoliczno"ci dotycz!ce 
farmakoterapii, które rzeczywi-
"cie lub potencjalnie przeszka-
dzaj! w#uzyskaniu po(!danych 

"wiadcze$ )nansowanych ze "rod-
ków publicznych.
Konieczne s# zmiany

Podstawow! rol! apteki jest dys-
pensowanie leków. Jednak coraz cz&-
"ciej wizyta w#niej zast&puje wizy-
t& lekarsk!. Ka(dego roku aptek& 
odwiedza 90 proc. Polaków, a#wi&c 
znacznie wi&cej ni( przychodni&. We 
W%oszech, Portugalii i#Szwajcarii ap-
teka jest placówk! ochrony zdrowia, 

a#aptekarz – *ród%em informacji nie 
tylko na temat leków, ale i#zachowa$ 
prozdrowotnych. Osoby przewlekle 
chore i#wypisane ze szpitala maj! 
w#aptece zapewnion! dalsz! opiek&. 
W#aptekach wykonuje si&  nieinwa-
zyjne badania diagnostyczne: pomiar 
ci"nienia t&tniczego, poziomu cukru, 
testy ci!(owe. W#Niemczech nikt nie 
uzyska pozwolenia na otwarcie ap-
teki, je"li nie posiada wydzielonego 
miejsca przeznaczonego na rozmo-

W Niemczech nikt  
nie uzyska pozwolenia  
na otwarcie apteki,  
je$li nie ma wydzielonego 
miejsca na rozmowy  
z pacjentami.
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u(ytkowania leków przez pacjen-
tów. Wydaje si& wi&c, (e posze-
rzenie i#zacie"nienie wspó%pracy 
pomi&dzy lekarzami i#farmaceuta-
mi pozwoli%oby na racjonalizacj& 
stosowania leków przez pacjen-
tów, zmniejszy%o ilo"' problemów 
i#b%&dów lekowych, a#w#przysz%o-
"ci doprowadzi%o do poprawy 
wska*ników zdrowotno"ci pol-
skiego spo%ecze$stwa. Rozwini&-
cie takiej wspó%pracy pozwoli%oby 
przekona' lekarzy, (e rol! farma-
ceutów w#systemie zdrowotnym 
jest wspomaganie lekarzy w#mo-
nitorowaniu zachowa$ pacjentów 
zwi!zanych z#lekiem. Zw%aszcza 
(e farmaceuta jest ostatnim ogni-
wem w#systemie dystrybucji le-
ków, a#co za tym idzie, ma szan-
s& wykry' i#rozwi!za' problemy 
lekowe, zanim ich skutki ujaw-
ni! si& w#procesie terapii.
Jak opieka farmaceutyczna ma 
si$ do wprowadzanego w%a"nie 
w Polsce systemu elektronicz-
nego konta pacjenta i e-recept?
Doskona%ym punktem wyj"cia 
do wdra(ania opieki farmaceu-
tycznej mo(e sta' si& system e-re-
cept, je"li dostarczy informacji 
o#zleconych i#wykupionych przez 
pacjenta lekach. Farmaceuta, 
"ledz!c histori& farmakoterapii, 
b&dzie móg% zapobiec chocia(by 
zjawisku nieprzestrzegania zale-
ce$ terapeutycznych. Warto by%o-
by przy tej okazji rozpocz!' pra-
c& nad zintegrowaniem systemu 
e-recept z#systemami dokumen-
tacji farmaceutycznej, co u%atwi 
wymian& informacji mi&dzy le-
karzami i#farmaceutami.  ⦿

wy z#pacjentami. Do tego, aby polska 
apteka mog%a zapewnia' opiek& far-
maceutyczn! pacjentom, konieczne 
s! zmiany, i#to zarówno dotycz!ce jej 
wizerunku, jak i w#systemie kszta%ce-
nia przysz%ych farmaceutów.
Wi"cej zaj"% praktycznych

Nauczanie farmacji opierano do-
t!d g%ównie na naukach chemicz-
nych, obecnie punkt ci&(ko"ci 
powoli przesuwa si& w#kierun-
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dencja wzrostu zatrudnienia "red-
niego personelu aptecznego kosztem 
farmaceutów, poniewa(#opieka far-
maceutyczna mo(liwa jest tylko 
z#udzia%em absolwentów wy(szych 
uczelni medycznych. Polska jest je-
dynym krajem UE, gdzie ponad po-
%owa personelu aptecznego nie ma 
studiów wy(szych. 
Nie s# przygotowani

Absolwenci farmacji obawia-
j! si& pe%nienia roli opiekuna far-

maceutycznego. Sygnalizuj! ,  
(e obecny system kszta%cenia nie 
da% im dostatecznego przygoto-
wania w#zakresie farmakotera-
pii, dzia%a$ niepo(!danych leków, 
opieki farmaceutycznej, a#tak(e  
partnerskiej wspó%pracy z#leka-
rzami. Wed%ug nich studia farma-
ceutyczne prze%adowane s! przed-
miotami, które nie przydaj! si& 
w#praktyce aptecznej. Za najmniej 
przydatne uwa(aj! przedmio-
ty chemiczne, nale(!ce do gru-

Punkt widzenia lekarza jakie z#opieki farmaceutycznej mog! 
odnie"' pacjenci.
Jak! korzy"# mog! odnie"# lekarze 
z wprowadzenia opieki farmaceu-
tycznej?
Wbrew pozorom, opieka farmaceu-
tyczna mo(e przynie"' lekarzom 
konkretne korzy"ci. Obecnie s! oni 
najcz&"ciej ca%kowicie nie"wiadomi, 
jakie pacjenci przyjmuj! leki OTC 
i#suplementy diety, a#ma to cz&sto 
istotny wp%yw na wyniki prowadzo-
nego przez nich leczenia. W"ród nich 
s! bowiem leki o#silnym dzia%aniu, 

jak cho'by niesterydo-
we leki przeciwzapalne, 
które nie tylko mog! 
prowadzi' do znanych 
dzia%a$ niepo(!danych, 
ale tak(e do istotnych 
interakcji (np. z#leka-
mi przeciwcukrzycowy-
mi!). Farmaceuta mo(e 
tu by' swoist! „ostat-
ni! lini! obrony” przed 
zastosowaniem leków, 
które t& terapi& mog! 
istotnie zaburzy'. Do-
datkowa korzy"' wy-
nika z#tego, (e ulotki 
umieszczane w#opako-

waniach leków maj! cz&sto w#Polsce 
dzia%anie zniech&caj!ce pacjenta do 
leczenia. Je"li pacjent napotka w#nich 
informacje o#licznych, potencjalnie 
niebezpiecznych dzia%aniach niepo-
(!danych, mo(e zniech&ci' si& do le-
czenia do tego stopnia, (e go w#ogóle 
nie rozpocznie. I#tu rola farmaceuty, 
który j&zyk nieprzyjaznych ulotek le-
kowych mo(e „przet%umaczy'” pa-
cjentowi na zrozumia%y j&zyk polski. 

Przemys"aw Kardas 

 Autor jest dr. hab. med., 
prof. nadzw. UM. Kieruje  
I Zak"adem Medycyny  
Rodzinnej Uniwersytetu  
Medycznego w #odzi 

Polskie spo%ecze$stwo starzeje si&, 
przybywa osób choruj!cych na cho-
roby przewlek%e. W#efekcie coraz 
liczniejsza grupa ludzi musi mie-
rzy' si& z#problemami, wynikaj!-
cymi z#konieczno"ci wieloletniego 
leczenia nierzadko wieloma leka-
mi. Trudno si& dziwi', 
(e wielu pacjentów gu-
bi si& i#nie kontynuuje 
leczenia zgodnie z#za-
leceniami. Agresywny 
marketing )rm farma-
ceutycznych sprawia, (e 
niejeden pacjent rezy-
gnuje ze wzgl&dów )-
nansowych z#wykupie-
nia najwa(niejszych dla 
(ycia leków (np. kr!-
(eniowych), natomiast 
decyduje si& na zakup 
reklamowanego prepa-
ratu wielowitaminowe-
go. Dodatkowa pomoc, 
jak! mog! takiemu pacjentowi za-
oferowa' farmaceuci, jest zatem nie 
do przecenienia. Dodajmy do te-
go mo(liwo"' indywidualnej nauki 
stosowania leku (a#takich umiej&t-
no"ci wymaga coraz wi&cej leków, 
by wspomnie' cho'by rozmaite for-
my leków wziewnych), czy zadbania 
o#systematyczno"' leczenia i#prze-
strzeganie zalece$ terapeutycznych, 
a#pojawi si& obraz realnych korzy"ci, 

Co to jest opieka farmaceutycz-
na i czy jest potrzebna w Polsce?
Dobrze rozumiana opieka far-
maceutyczna to dodatkowa po-
moc farmaceuty w#planowaniu 
i#realizacji farmakoterapii przez 
pacjentów. Bior!c pod uwag& 
fakt, (e Polacy nale(! do nacji 
konsumuj!cych najwi&cej le-
ków w#Europie, a#wydatki na 
refundacj& leków poch%aniaj! 
niema%y procent bud(etu Na-
rodowego Funduszu Zdrowia, 
ta dodatkowa pomoc wydaje si& 
w#pe%ni uzasadniona. Tym bar-
dziej (e obecnie (aden lekarz 
nie ma pe%nej wiedzy o#wszyst-
kich lekach przepisywanych 
pacjentowi przez ró(nych spe-
cjalistów. Je"li do%o(y' do tego 
coraz wi&ksz! liczb& leków do-
st&pnych bez recepty oraz pa-
raleków i#suplementów diety, 
obraz staje si& jeszcze bardziej 
zagmatwany. W#tej sytuacji by-
%oby dobrze, (eby pacjent móg% 
skorzysta' z#kompetentnej po-
mocy farmaceuty, którego – tak 
jak lekarza – obowi!zuj! normy 
etyczne. Nie jest on wy%!cznie 
sprzedawc!, którego jedynym 
celem jest zysk.
Jak! korzy"# mog! odnie"# pa-
cjenci z wprowadzenia opieki far-
maceutycznej?

ku opieki farmaceutycznej i#zindy-
widualizowanej farmakoterapii. 
Dzisiejszy absolwent wydzia%u far-
maceutycznego nie jest ju( apteka-
rzem-sprzedawc! leków, ale apte-
karzem-doradc! w#farmakoterapii. 
Chce wiedzie' wi&cej na temat far-
macji praktycznej, uwa(a, (e wi&cej 
uwagi powinno si& po"wi&ca' prak-
tykom zawodowym (zarówno wa-
kacyjnym, jak i#tym po studiach, na 
sta(u) oraz rozwija' wzorcowe apte-
ki szkoleniowe. Niepokoj!ca jest ten-
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py przedmiotów podstawowych,  
natomiast za najbardziej przydatne 
takie przedmioty jak: postaci leków, 
podstawy technologii, receptura, 
podstawy farmakologii, farmako-
ekonomika,  )zjologia i#anatomia, 
a#wi&c te, które s! niezb&dne w#opie-
ce farmaceutycznej. Nie widz! uza-
sadnienia dla utrzymywania egza-
minów z#chemii analitycznej czy 
biochemii. Opiek& farmaceutyczn! 
wi!(! wi&c z#daleko id!cymi zmia-
nami w#kszta%ceniu. ⦿

Studia farmaceutyczne 
prze&adowane s# 
przedmiotami, które  
nie przydaj# si"  
w praktyce aptecznej.

Czego lekarze obawiaj! si$, my-
"l!c o opiece farmaceutycznej?
Obawiaj! si& dwóch rzeczy. Przede 
wszystkim ich niepokój budzi fakt, 
(e kto" – nawet je"li ma to by' far-
maceuta – b&dzie na swój sposób re-
cenzowa% ich prac&. Mówi!c wprost, 
nie chc!, (eby kto" skomentowa% ich 
recept& w#stylu „Co za nieuk to panu 
przepisa%!”. A#o#taki komentarz nie-
trudno, je"li we*mie si& pod uwag&, 
(e niejeden pacjent, z#racji swoich 
licznych schorze$, musi przyjmo-
wa' wiele leków, które mog! prze-
cie( wchodzi' ze sob! w#jakie" inte-
rakcje. Drugie, potencjalne *ród%o 
obaw lekarzy, to kwestie )nansowe. 
W#niektórych krajach Europy opie-
ka farmaceutyczna op%acana jest ze 
"rodków systemu opieki zdrowot-
nej. Gdyby takie rozwi!zania przy-
j!% NFZ, lekarze mogliby to ode-
bra' jako zabieranie im funduszy 
na korzy"' farmaceutów.
Co najbardziej hamuje rozwój 
opieki farmaceutycznej w Polsce?
Dobra wola licznych farmaceu-
tów nie wystarczy w#sytuacji, gdy 
opiece farmaceutycznej nie sprzy-
ja prawodawstwo. Kolejn! istot-
n! barier! jest brak w#wielu ap-
tekach warunków lokalowych do 
tego, by w#niekr&puj!cy dla pa-
cjenta sposób farmaceuta móg% 
z#nim prowadzi' dyskusj&. Opie-
ce farmaceutycznej nie sprzyjaj! 
równie( rozwi!zania finansowe – 
wiele aptek woli obni(y' ceny wy-
branych preparatów, ni( oferowa' 
swoim pacjentom dodatkow! us%u-
g&, za któr! ani pacjent, ani NFZ 
nie chc! obecnie p%aci'.

Jak opieka farmaceutyczna ma 
si$ do wprowadzanego w%a"nie 
w Polsce systemu elektronicz-
nego konta pacjenta i e-recept?
W#zwi!zku z#du(! liczb! aptek 
w#Polsce, pacjenci rzadko ko-
rzystaj! wy%!cznie z#jednej, na-
wet je"li jest to apteka najbli(sza 
miejscu ich zamieszkania. Doty-
czy to zw%aszcza pacjentów, któ-
rzy musz! wykupi' wi&ksz! ilo"' 
leków. Porównuj! ceny w#wielu 
aptekach i#cz&"' recept realizuj! 
w#jednej, a#cz&"' w#innej. W#ta-
kiej sytuacji nawet najlepsze ch&-
ci farmaceuty nie wystarcz!, aby 
sprawnie prowadzi' opiek& far-
maceutyczn!, je"li nie zostanie 
wprowadzony jednolity system 
elektronicznego konta pacjen-
ta, umo(liwiaj!cy za jego zgod! 
podgl!d recept wypisanych przez 
wszystkich lekarzy oraz zrealizo-
wanych we wszystkich aptekach. 
To równie( pozwoli farmaceucie 
unikn!' (mudnego wype%niania 
karty pacjenta, poczynaj!c na 
standardowych informacjach 
demograficznych, a#skupi' si& 
na meritum opieki farmaceu-
tycznej. Korzystny efekt mo(e 
da' równie( powszechne wyko-
rzystanie e-recept, które przy-
spiesz! wydawanie leków z#ap-
teki i#pozwol! unikn!' wielu 
niepotrzebnych pomy%ek. Nie 
od dzi" wiadomo, (e charakter 
pisma lekarskiego pozostawia 
wiele do (yczenia, czego zresz-
t! dowodz! liczne przyk%ady pu-
blikowane na %amach „Gazety 
Lekarskiej”.  ⦿



DR HAB. N. FARM. 
KAZIMIERA H. BODEK, 
KIEROWNIK ZAK!ADU 
FARMACJI APTECZNEJ 
KATEDRY FARMACJI 
STOSOWANEJ UM W"!ODZI

Do!wiadczenia wielu kra-
jów w prowadzeniu opieki 
farmaceutycznej potwier-
dzaj" znacz"cy wp#yw far-
maceuty zarówno na po-
praw$ bezpiecze%stwa, jak 
i skuteczno!ci farmakote-
rapii. Wykazano istnienie wy-
ra!nych korzy"ci z prowadze-
nia opieki farmaceutycznej. 
Dlatego opracowanie za-
sad jej funkcjonowania oraz 
ocena mo#liwo"ci wdra#ania 
w Polsce jest ostatnio bardzo 
szeroko omawianym zagad-
nieniem, g$ównie w "rodo-
wisku farmaceutów. Za$o#e-
nia opieki farmaceutycznej 
obejmuj% konieczno"& sta$e-
go kontaktu z lekarzem, któ-
ry ma mo#liwo"& modyfikacji 
farmakoterapii na podsta-
wie analizy i wskazówek far-
maceuty. Prawid$owy pro-
ces opieki farmaceutycznej 
sprowadza si' do wytworze-
nia partnerskiej wspó$pra-
cy mi'dzy pacjentem, far-
maceut% i lekarzem. Jest to 
najwi'ksze wyzwanie, maj%-
ce na celu zmian' atmosfery 
konkurencji panuj%cej od lat 
mi'dzy "rodowiskami lekar-
skim i farmaceutycznym. Pró-
by wprowadzenia opieki far-
maceutycznej w Polsce trwaj% 
ju# kilka lat i ci%gle napoty-
kaj% wiele przeszkód. Wi'k-
szo"& z nich wynika z niech'ci 
"rodowiska farmaceutyczne-

go do zmian. Wprowadzenie 
tej us$ugi do apteki wymaga 
bowiem dodatkowych szko-
le(, zmiany sposobu pracy, 
zapewnienia osobnego po-
mieszczenia do spotka( z pa-
cjentami. Wielu farmaceutów 
uwa#a te#, #e opieka farma-
ceutyczna pogorszy ich rela-
cje z lekarzami, którzy mog% 
uzna& to za ingerencj' w tera-
pi' pacjenta i podwa#anie ich 
kompetencji. Badania wza-
jemnych relacji mi'dzy zawo-
dami medycznymi wskaza$y 
na dominuj%c% rol' lekarza, co 
wp$ywa na brak mo#liwo"ci 
podj'cia partnerskiej wspó$-
pracy mi'dzy lekarzem i far-
maceut% dla dobra pacjenta. 
Inne badania wskazuj% z kolei, 
#e lekarze nie do ko(ca wie-
dz%, czego mog% oczekiwa& 
po wspó$pracy z farmaceuta-
mi. Wed$ug autorów wi'ksz% 
"wiadomo"& potrzeby wspó$-
dzia$ania wykazuje m$od-
sze pokolenie lekarzy i farma-
ceutów. Dlatego niezwykle 
wa#n% rol' w kszta$towa-
niu w$a"ciwych relacji mi'dzy 
przedstawicielami zawodów 
medycznych odgrywa od-
powiednia edukacja, która 
na przestrzeni lat ulega wielu 
zmianom, równie# w zakresie 
wyznaczania kompetencji po-
szczególnych zawodów. 
Nadal nierozwi%zanym po-
zostaje problem poufno-
"ci zebranych danych, ich 
przechowywania oraz sys-
tematycznego uzupe$nia-
nia. Obecny stan prawny nie 
okre"la jednoznacznie zasad 
zbierania informacji o stanie 
zdrowia pacjenta, st%d rozwi%-
zaniem by$by odpowied-
ni zapis w ustawie, okre"la-
j%cy opiek' farmaceutyczn% 
jako us$ug' medyczn%. Kwe-
stia gromadzenia informa-
cji o stanie zdrowia pacjenta 
jest bardzo skomplikowa-
nym procesem. Wymaga on 

uproszczenia, aby opieka far-
maceutyczna mog$a by& sku-
teczna i rozpowszechniona. 
Uwa#am za s$uszne podj'cie 
stara( o wprowadzenie jed-
nolitego systemu elektronicz-
nego konta pacjenta, jak rów-
nie# rozpocz'cie pracy nad 
zintegrowaniem systemu e-
-recept z systemem doku-
mentacji farmaceutycznej, co 
u$atwi$oby wymian' informa-
cji mi'dzy lekarzami i farma-
ceutami.

~

DR N. MED. KONSTANTY 
RADZIWI!!, LEKARZ 
RODZINNY Z"WARSZAWY

Daleko nam do powszech-
nej zgody, czym jest opie-
ka farmaceutyczna. Zapis 
ustawy o izbach aptekar-
skich jest nieprecyzyjny, 
a praktyczne jego rozumie-
nie bardzo ró&ne. Przyk$a-
dowo, na stronach „Aptekarza 
Polskiego” (pismo NIA) mo#-
na znale!& propozycje szko-
le( w zakresie opieki farma-
ceutycznej w cukrzycy, astmie 
i POChP. Jest tam mowa o na-
bywaniu przez farmaceutów 
umiej'tno"ci monitorowania 
stanu zdrowia pacjenta oraz 
wykrywania i rozwi%zywania 
problemów lekowych. Mo#-
na by zada& pytanie o miej-
sce i sposób podejmowa-
nia takich dzia$a( w aptekach. 
Zasady wykonywania zawo-
du lekarza wymagaj% od nie-
go przeprowadzenia badania 
podmiotowego, przedmio-
towego i ewentualnie bada( 
dodatkowych (wszystko we-
d$ug rozbudowanych algo-
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rytmów), zanim podejmie on 
decyzj' o leczeniu. Czy zada-
nie pytania przez lad' aptecz-
n%, ewentualnie pomiar glikemii 
czy PEF w warunkach dalekich 
od wymaganych od gabinetu 
lekarskiego wystarczy, aby za-
leci& odpowiednie post'po-
wanie? Pytania o korzy"ci, jakie 
z wprowadzania opieki farma-
ceutycznej mog% wynie"& leka-
rze i farmaceuci, nale#y zast%pi& 
pytaniem, czy podejmowanie 
si' samodzielnego (cho& ogra-
niczonego) diagnozowania i le-
czenia przez farmaceut' w ap-
tece poprawi jako"& leczenia 
i bezpiecze(stwo chorych oraz 
czy wp$ynie korzystnie na uzna-
ne wska!niki zdrowia? A je"li tak, 
to jakiej opieki farmaceutycznej 
nale#a$oby oczekiwa&? Na pew-
no nale#y dzia$a& na rzecz bli#-
szej wspó$pracy lekarza i farma-
ceuty w zakresie dost'pno"ci 
okre"lonych preparatów, dawek 
i dawkowania przepisanych le-
ków oraz mo#liwych interak-
cji mi'dzy nimi. Mi'dzy aptek% 
i gabinetem lekarskim powinna 
istnie& „gor%ca linia”, umo#liwia-
j%ca natychmiastow% konsulta-
cj'. Z ca$% pewno"ci% znakomi-
ta wi'kszo"& aptekarzy posiada 
ogromn% wiedz' na temat le-
ków. Wiedza ta jest gwarantem 
bezpiecze(stwa farmakotera-
pii w lecznictwie otwartym. Ist-
nieje jednak obawa, #e doda-
nie farmaceuty do krótszej lub 
d$u#szej listy lekarzy zlecaj%-
cych farmakoterapi' jednemu 
pacjentowi, nie poprawi jej ja-
ko"ci. Nowoczesne rozwi%za-
nia z zakresu e-zdrowia, takie 
jak internetowe konto pacjenta 
lub elektroniczna recepta (wraz 
z dost'pnym dla lekarza on-line 
systemem wsparcia ordynacji) 
pozwol% zmniejszy& ryzyko b$'-
dów, jednak z ca$% pewno"ci% 
profesjonalny i odpowiedzialny 
farmaceuta w aptece pozosta-
nie niezb'dnym uczestnikiem 
bezpiecznego procesu farma-
koterapii. Na koniec refleksja na-
tury bardziej ogólnej: widoczne 

od pewnego czasu próby „za-
w$aszczania” pól tradycyjnie za-
strze#onych dla lekarzy przez 
inne zawody medyczne nie za-
gra#aj% samym lekarzom, ale 
chorym. Wydaje si', #e s$usz-
niejsze ni# administracyjne 
przekazywanie lekarskich pól 
odpowiedzialno"ci innym za-
wodom, by$oby lepsze opisanie 
obszarów koniecznej wspó$pra-
cy. Dla dobra chorych.

~

PROF. JACEK SP!AWI#SKI, 
NARODOWY INSTYTUT 
LEKÓW
Na !wiecie opieka farma-
ceutyczna jest znana i stoso-
wana od 20 lat, w Polsce od 
niedawna. Mo&na wi$c po-
wiedzie', &e dla Polaków 
oznacza nowe podej!cie do 
leczenia, mimo &e mamy do-
st$p do tych samych leków 
i tych samych metod tera-
peutycznych, co ca#y !wiat. 
Dotyczy to zarówno opie-
ki farmaceutycznej w apte-
kach, jak i szpitalach, w których 
np. w USA farmaceuta klinicz-
ny uczestniczy w  obchodzie le-
karskim i wspó$decyduje z ka-
dr% medyczn% o doborze leków 
i ich dawkach. W obecnych cza-
sach, kiedy mamy do czynienia 
z pacjentami, u których cz'sto 
wspó$istnieje kilka chorób – np. 
alergia, cukrzyca, mia#d#yca – 
bezpieczna, skuteczna terapia 
wymaga dog$'bnej znajomo-
"ci farmakokinetyki leków, któ-
ra nie jest lekarzom tak dobrze 
znana. Lekarz ma si' skupi& na 
diagnozie i wytyczeniu meto-
dy leczenia. O interakcjach mi'-
dzy lekami podawanymi cho-
remu na ró#ne, wspó$istniej%ce 
ze sob% schorzenia, czasie pó$-

trwania leków, eliminacji, wi'-
cej wie farmaceuta. Kiedy chory 
przychodzi do apteki z recep-
tami od ró#nych specjalistów, 
farmaceuta mo#e przyjrze& si' 
dawkowaniu leków, zastanowi& 
nad reakcjami niepo#%danymi 
i – w razie podejrze(, #e lecze-
nie nie jest w pe$ni bezpiecz-
ne i skuteczne – zaproponowa& 
modyfikacj' leczenia. Wymaga 
to jednak "cis$ej wspó$pracy far-
maceuty z lekarzem. Obawiam 
si', #e w naszym kraju lekarze 
nie s% jeszcze w pe$ni przeko-
nani, a tak#e przyzwyczajeni do 
takiego stylu pracy i by& mo#e 
na pocz%tku b'd% niech'tnym 
okiem patrze& na opiek' farma-
ceutyczn%, widz%c w niej ch'& 
zbytniego ingerowania w te-
rapi'. Jednak z do"wiadcze( 
pa(stw, w których opieka far-
maceutyczna jest bardzo rozwi-
ni'ta, takich jak Nowa Zelandia, 
wynika, #e ten model leczenia 
jest bardziej bezpieczny dla pa-
cjenta, mniej obci%#aj%cy finan-
sowo i zdecydowanie bardziej 
satysfakcjonuj%cy dla lekarza, 
który osi%ga lepsze wyniki. 
Najwi'ksze znaczenie opieka far-
maceutyczna w aptece ma w le-
czeniu ludzi starszych, przewle-
kle chorych, którzy potrzebuj% 
nie tylko porady lekarskiej i wypi-
sania recept, ale rozmowy i do-
radztwa. Dobra opieka farma-
ceutyczna musi spowodowa&, 
#e pacjent b'dzie lepiej leczo-
ny. Lekarz nie musi zna& wszyst-
kich dzia$a( niepo#%danych le-
ków. Farmaceucie, który ma 
przed oczami kilka recept na kil-
kana"cie leków, od razu zapala 
si' w g$owie czerwone "wiate$-
ko, czy taki pakiet jest bezpiecz-
ny dla chorego. Je#eli lekarzo-
wi zale#y na zdrowiu pacjenta, 
a my"l', #e zale#y, cho&by ze 
wzgl'dów etycznych i finanso-
wych, to ze wspó$pracy z farma-
ceut% wyniesie oczywiste korzy-
"ci. Sukcesy w leczeniu zawsze 
przek$adaj% si' na opini' w"ród 
chorych i lekarzy oraz na status 
zawodowy lecz%cego.            ⦿
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 Skuteczno!" kliniczna  
i bezpiecze#stwo   

Z Wojciechem Matusewiczem, 
prezesem Agencji Oceny 
Technologii Medycznych, 

rozmawiaj! Ryszard Gola"ski  
i Lucyna Krysiak

*

Wielu lekarzom nazwa AOTM nie-
wiele mówi, mimo !e pe"ni ona zna-
cz#c# rol$ w systemie lecznictwa. Co 
o pracy agencji powinien wiedzie% 
ka!dy lekarz?
Mamy stron# internetow! i$mo%e war-
to tam zajrze&, bo w$swojej dziedzi-
nie jeste'my liderem w$Europie (rod-
kowo-Wschodniej. Pierwsze agencje 
powsta)y 30 lat temu, i$to w$krajach 
bogatych, takich jak Holandia i$Szwe-
cja. Zacz#to dostrzega&, %e techno-
logie medyczne szybko si# rozwijaj! 
i$bud%ety nie nad!%aj! z$ich *nanso-
waniem. Dlatego uznano tam za ko-
nieczne utworzenie instytucji, która 
b#dzie podpowiada)a decydentom, czy 
procedury medyczne i$leki s! na tyle 
innowacyjne, skuteczne i$bezpieczne,  
%e warto je refundowa&. W$nast#p-
stwie tych dzia)a" powsta)a unijna 
dyrektywa tzw. przejrzysto'ci zasad 
podejmowania decyzji co do *nanso-
wania leków i$procedur medycznych.

To sugeruje, !e o wydawaniu opinii 
decyduj# finanse. Czy nie zachodzi 
tu sprzeczno&% interesów systemów 
ochrony zdrowia i pacjentów...?
Od tamtego czasu agencje ewolu-
owa)y. Wsz#dzie zmieni)y si# zasady 
rejestracji leków. Na pierwszy plan 
wy)oni)y si# aspekty kliniczne – sku-
teczno'& i$bezpiecze"stwo nowych 
technologii, cho& w$tle zawsze b#d! 
pieni!dze, których brakuje wszyst-
kim systemom. Tylko w$Europie jest 
13 agencji oceniaj!cych technologie 
medyczne, maj!cych formalny, usta-
wowy wp)yw na podejmowanie de-
cyzji dotycz!cych ich *nansowania 
ze 'rodków publicznych. W$Polsce 
proces ten rozpoczyna si# od Mini-
sterstwa Zdrowia, któremu AOTM 
podlega i$do którego – od  *rm far-
maceutycznych, konsultantów kra-
jowych i$prezesa NFZ – wp)ywaj! 
wnioski o$refundacj# nowych leków, F
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60 dni, poniewa% resort zdrowia 
wprowadza zmiany na listach czte-
ry razy w$roku. Terminy oceny in-
nych leków i$procedur medycznych 
s! 6-8-miesi#czne. Oczywi'cie, s! 
priorytety pilno'ci, ale tak napraw-
d# wszystko jest pilne. Mamy zbyt 
ma)y zespó), aby te terminy skróci&. 
Niektóre zlecenia przekazujemy eks-
pertom z$zewn!trz, zatrudnianym na 
podstawie umów cywilnoprawnych. 
Zw)aszcza te z)o%one lub dotycz!ce 
programów samorz!dowych. Prosz# 
te% wzi!& pod uwag# fakt, %e wnio-
ski – zanim tra*! do AOTM – naj-
pierw s! sk)adane w$Ministerstwie 
Zdrowia, gdzie s! omawiane i$mo-
dy*kowane, co trwa czasem kilka-
na'cie tygodni.

Jakie kompetencje ma AOTM? Czyjej 
kontroli podlega?
Pod k!tem *nansowym i$meryto-
rycznym kontroluje nas Ministerstwo 
Zdrowia. Przygotowywane b!d+ we-
ry*kowane przez AOTM raporty *rm 
farmaceutycznych przedstawiane s! 
na posiedzeniach Rady Konsultacyj-
nej, która jest cia)em apolitycznym, 
niezale%nym zarówno od agencji, jak 
i$od resortu. Ustawa „koszykowa” 
wprowadzi)a zasad#, zgodnie z$któ-
r! w$przypadku listy leków refundo-
wanych proces decyzyjny w$agencji 
ko"czy si# na stanowisku Rady Kon-
sultacyjnej. Jej opinia jest ostatecz-
na. W$Ministerstwie Zdrowia dzia-
)a zespó) gospodarki lekiem, który 
opiera si# na stanowisku Rady Kon-
sultacyjnej i$jego cz)onkowie decy-
duj!, czy lek b#dzie refundowany, 
czy nie. Przy programach zdrowot-
nych i$usuwaniu 'wiadcze" gwaran-
towanych, a$tak%e przy zmianie ich 
*nansowania wymagane s! stano-
wisko Rady Konsultacyjnej i$reko-
mendacja prezesa AOTM. Zazwyczaj 
oba dokumenty s! zbie%ne. Zdarza-
)o si# jednak, %e po zapoznaniu si# 
ze stanowiskiem rady wyda)em in-
n! opini#, która w$tych wypadkach 
jest ostateczna. Mówi# o$tym, aby 
uzmys)owi& lekarzom, %e oceniamy 
wnioski o$*nansowanie technologii 
medycznych ze 'rodków publicznych 
i$ta skrupulatno'& jest niezb#dna. 
Ponad 90 proc. naszych rekomen-
dacji jest uznawanych przez Mini-
sterstwo Zdrowia.  ⦿ 

czy procedur medycznych. Po rozpa-
trzeniu i$wst#pnej wery*kacji resort 
przesy)a je do agencji, która wysta-
wia swoj! pozytywn! lub negatyw-
n! opini#, po czym wracaj! do Mi-
nisterstwa Zdrowia. Dopiero na tej 
podstawie NFZ mo%e *nansowa& 
nowe leki lub procedury medyczne 
ze 'rodków publicznych.

Czy rekomendacja AOTM jest wi#-
!#ca?
Ostateczna decyzja o$refundacji 
nale%y do ministra zdrowia. W$ci!-
gu sze'ciu lat dzia)ania agencji wy-
dali'my 289 rekomendacji, w$tym  
144 na leki ubiegaj!ce si# o$refun-
dacj# w$ramach wykazu, 42 na leki 
innowacyjne, 81 na wysokospecjali-
styczne oraz 22 na wyroby medyczne 
i$procedury diagnostyczne. Ostatnio 
pojawi)o si# mnóstwo leków inno-
wacyjnych na tzw. choroby rzad-
kie, których zdiagnozowano oko)o 
5 tysi#cy. Tak naprawd# dzi' ka%da 
choroba onkologiczna jest chorob! 
rzadk! – rak p)uca, jelita grubego, 
piersi, poniewa% pacjentów typuje 
si# genetycznie. Si)! rzeczy leki te 
testuje si# na ma)ej populacji, ale je 
rejestrujemy, cho& w$leczeniu skut-
kuj! u$nielicznych chorych. Pacjen-
ci i$ich rodziny tego nie rozumiej! 
i$domagaj! si# wprowadzenia tych 
leków na listy ogólnie dost#pnych. 
S! to niewyobra%alnie drogie tera-
pie. Ich innowacyjno'& wykorzystu-
j! cz#sto producenci i$winduj! ceny. 
Dlatego z$producentami rozmawia 
si# dzi' inaczej – o$dzieleniu ryzyka, 
wspó)p)aceniu za pewne procedury, 
negocjacjach cenowych. W$przypad-
ku niepewnych technologii, ale bar-
dzo nowoczesnych, *rma daje 'rod-
ki na leczenie, a$je'li jest skuteczne, 
p)atnik je refunduje.

Czy s# naciski ze strony resortu, aby 
ze wzgl$dów finansowych bardziej 
restrykcyjnie traktowa% wnioski re-
fundacyjne?
Nie by)o i$nie ma %adnych nacisków. 
Oceniaj!c 'wiadczenia opieki zdro-
wotnej, opieramy si# na dowodach 
naukowych (EBM), zbieramy dane, 
robimy wyliczenia ekonomiczne, ob-
liczamy wska+niki inkrementalne 
i$ma to odzwierciedlenie w$naszych 
analizach, stanowiskach Rady Kon-

sultacyjnej i$rekomendacjach preze-
sa AOTM. Od 2009 r. AOTM jest 
agencj! niezale%n!, ustawowo zapi-
san!, posiada osobowo'& prawn!, ale 
spe)nia rol# doradcz!, opiniotwór-
cz! dla ministra zdrowia. Rz!dzi-
my si# w)asnymi zasadami, dla nas 
najwa%niejsza jest transparentno'& 
podejmowanych decyzji dotycz!-
cych leków i$procedur medycznych. 
Wydajemy te% opinie o$samorz!do-
wych programach zdrowotnych – 
w$2010 r. wydali'my 67 takich opinii 
– i$to jest dla nas problem. Agencja 
zatrudnia zaledwie 60 osób, ma bu-
d%et 10 milionów z)otych rocznie, 
a$jej opinie s! nieodp)atne – taki jest 
ustawowy wymóg.  Obecnie mamy 
oko)o 400 zlece" (cz#'& z$nich zosta-
)a ju% oceniona), a$termin wydania 
opinii jest trzymiesi#czny. Samo-
rz!dy maj! na programy zdrowotne  
2 miliardy z)otych, ale ró%nie je wy-
korzystuj!. Cz#sto nie potra*! na-
wet napisa& poprawnie programu, 
nie mówi!c ju% o$tym, %e nie maj! 
pomys)u, jak racjonalnie wyda& te 
pieni!dze. Co gorsze, nasza nega-
tywna opinia niczym nie skutkuje, 
cho& jest wymagana. Samorz!d mo-
%e realizowa& swój program.

Kto pracuje w AOTM?
Wi#kszo'& pracowników ma wy-
kszta)cenie medyczne, ale s! tak%e 
biotechnolodzy, biolodzy, ekono-
mi'ci. HTA to interdyscyplinarna 
dziedzina, dlatego kszta)cimy na-
szych pracowników w$renomowa-
nych o'rodkach na kursach zagra-
nicznych. Sk)adaj! o'wiadczenia, 
%e ich praca w$AOTM nie wchodzi 
w$kon,ikt interesów z$dzia)alno'ci! 
poza agencj!. O$ich wysokich kwa-
li*kacjach 'wiadczy fakt, %e cz#sto 
*rmy farmaceutyczne werbowa)y ich 
do pracy. Taki wykszta)cony facho-
wiec by) dla nich cennym nabytkiem. 
Obecnie rotacja jest znacznie mniej-
sza, *rmy farmaceutyczne zwalnia-
j! pracowników i$– paradoksalnie – 
szukaj! oni pracy w$AOTM.

Wspó"pracuj#cy z agencj# narzekaj#, 
!e zbyt d"ugo czeka si$ na wydanie re-
komendacji. Jakie s# terminy?
Na opini# dotycz!c! leków, które pre-
tenduj! do tego, by znale+& si# na li-
stach leków refundowanych, czeka si#   
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Z "notatn ika 
rzeczn ika prasowego

Sprzeciw wobec 
zarz!dzenia
Naczelna Rada Lekar-
ska skrytykowa!a za-
rz"dzenie prezesa NFZ 
w sprawie okre#lenia wa-
runków zawierania i re-
alizacji umów w rodza-
ju ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna, wyra$a-
j"c sprzeciw wobec trybu 
wprowadzania nowych 
zasad rozlicze% #wiad-
cze% opieki zdrowotnej. 
Jak zaznaczy!a NRL, wpro-
wadzenie systemu rozlicze" 
opartego na Jednorodnych 
Grupach Pacjentów w lecz-
nictwie zamkni#tym by!o 
zwi$zane z przeznaczeniem 
dodatkowych %rodków fi-
nansowych na realizacj# te-
go przedsi#wzi#cia oraz 
poprzedzone kilkumiesi#cz-
nymi konsultacjami i pilo-
ta&em. Analogiczne roz-
wi$zania powinny zatem 
– zdaniem Naczelnej Ra-
dy Lekarskiej – towarzyszy' 
zmianom wprowadzanym 
w ambulatoryjnej opiece 
specjalistycznej. 

W dzia"alno#ci 
leczniczej
1 lipca br. wesz!a w $ycie 
ustawa o dzia!alno#ci lecz-
niczej. Wprowadzi!a ona 
m.in. nowe zasady prowa-
dzenia praktyk lekarskich 
i nowy rodzaj praktyki – 
w przedsi#biorstwie pod-
miotu leczniczego – oraz 
nowe zasady ubezpieczenia 
OC dla lekarzy i lekarzy den-
tystów. Co istotne, termin 
dostosowania praktyk up!y-
wa 1 lipca 2012 roku, a ter-
min nowych zasad ubezpie-
czeniowych 1 stycznia 2012 
roku. Obie kwestie zosta-
!y szerzej omówione w tym 
numerze „Gazety Lekarskiej”, 
znajduj$ si# równie& w ko-
munikatach Komisji Legisla-
cyjnej NRL i Zespo!u Radców 
Prawnych NIL.

Konsultanci  
krajowi
W nawi"zaniu do donie-
sie% medialnych, pre-
zes NRL zwróci! si& do mi-
nistra zdrowia z pro#b" 
o podanie listy odwo!a-
nych konsultantów krajo-
wych oraz ewentualnych 
przyczyn ich odwo!ania.  
W odpowiedzi ministerstwo 
poda!o list# odwo!anych 
konsultantów w dziedzi-
nach: chirurgia plastyczna, 
kardiochirurgia, medycyna 
ratunkowa, otolaryngologia, 
patomorfologia, radiologia 
i diagnostyka obrazowa, re-
habilitacja medyczna, zdro-
wie publiczne, chirurgia na-
czyniowa, immunologia 
kliniczna, otolaryngologia 
dzieci#ca, analityka farma-
ceutyczna, epidemiologia, 
medycyna rodzinna i gene-
tyka kliniczna, nie podajac 
przyczyn ich odwo!ania. 

Wynagrodzenia 
 – prace zespo"u
Odby!o si& pierwsze posie-
dzenie zespo!u ds. monito-
rowania sytuacji pracow-
niczej w ochronie zdrowia 
i zosta! wydany pierwszy 
komunikat dotycz"cy dzia-
!a% w zwi"zku z przekszta!-
ceniem SPZOZ-ów w spó!ki 
handlowe oraz negocjo-
waniem warunków umów 
przez lekarzy i lekarzy den-
tystów. Zespó! uzna!, &e wy-
nagrodzenia zasadnicze np. 
lekarzy z drugim stopniem 
specjalizacji lub tytu!em spe-
cjalisty nie powinny by' ni&-
sze ni& trzykrotno%' %redniej 
krajowej. Uzna! równie&, &e le-
karzom-pracownikom powi-
nien przys!ugiwa' dodatek 
sta&owy na zasadach ta-
kich, jakie obowi$zuj$ obec-
nie w SPZOZ- ach, a ponadto 
ka&demu lekarzowi powinien 
przys!ugiwa' p!atny, corocz-
ny urlop szkoleniowy w wy-
miarze 14 dni roboczych. 

Pod nadzorem 
lekarza
Naczelny rzecznik odpo-
wiedzialno#ci zawodo-
wej wystosowa!a do mi-
nistra zdrowia zapytanie 
o interpretacj& ustawy 
o pa%stwowym ratownic-
twie medycznym. Zapyta-
nie dotyczy!o wykonywania 
przez ratownika medyczne-
go czynno%ci medycznych 
pod nadzorem lekarza syste-
mu w sytuacji, gdy lekarz nie 
ma bezpo%redniego kontak-
tu z pacjentem, a w szczegól-
no%ci, czy lekarz ma w takiej 
sytuacji prawo do odmowy 
zlecenia podania przez ra-
townika okre%lonych leków. 
„Nadzór ten wi$&e si# z bez-
po%redni$ obecno%ci$ le-
karza na miejscu zdarzenia” 
– czytamy w odpowiedzi mi-
nistra zdrowia. 

O#rodek Bioetyki 
 – druga kadencja
Naczelna Rada Lekarska 
powo!a!a 17 czerwca 2011 
roku Marka Czarkowskie-
go na stanowisko prze-
wodnicz"cego O#rodka 
Bioetyki NRL drugiej ka-
dencji.  Do Rady o%rodka 
w drugiej kadencji wybrani 
zostali: Zdzis!aw Annusewicz, 
Romuald Krajewski, Euge-
niusz Ma!afiej, Konstanty Ra-
dziwi!!, Krystyn Sosada. O%ro-
dek Bioetyki zosta! powo!any 
na podstawie uchwa!y 
Nr 4/07/V NRL z dnia 16 lute-
go 2007 roku. Dr Marek Czar-
kowski pe!ni! funkcj# prze-
wodnicz$cego od pocz$tku 
jego istnienia. 

Pe!na tre#' wszystkich opi-
sywanych dokumentów 
znajduje si& na stronie in-
ternetowej www.nil.org.pl 
k.strzalkowska@hipokrates.org 
Wi&cej informacji w Newsletterze NIL.
Uprzejmie informuj&, $e mo$liwo#' 
otrzymywania Newslettera NIL dro-
g" elektroniczn" nast&puje po zareje-
strowaniu si& na stronie internetowej 
www.nil.org.pl
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Dom europejskich lekarzy
W ko!cu czerwca pre-
zes i sekretarz generalny 
Europejskiej Unii Leka-
rzy Specjalistów (UEMS) 
podpisali umow" kup-
na siedziby UEMS. Po-
!o"ony w#pobli"u Parlamen-
tu Europejskiego budynek 
nale"a! wcze$niej do belgij-
skiego samorz%du notariu-
szy. Ma oko!o 800 m! po-
wierzchni u"ytkowej i#jest 
w#dobrym stanie. Po niewiel-
kich adaptacjach ju" za trzy-
-cztery miesi%ce przenio-
s% si& do niego biura UEMS 
i#innych organizacji euro-
pejskich lekarzy. Zaintere-
sowane wynajmowaniem 
powierzchni biurowej i#u!a-
twieniem komunikacji z#in-
nymi organizacjami s% tak"e 
niektóre krajowe organiza-

cje lekarzy, maj%ce swoje biu-
ra w#Brukseli. Wkrótce pod 
jednym dachem ulokuje si& 
du"e zgromadzenie europej-
skich organizacji lekarzy.

~
Potrzeba wspó!pracy licz-
nych organizacji lekarskich 
w#Europie jest oczywista, ale 
jej zasady s% ci%gle dyskuto-

wane. Obok wielkich organi-
zacji, w$ród których UEMS 
jest najstarsz% i#zdecydowa-
nie najwi&ksz%, istniej% orga-
nizacje niewielkie, reprezen-
tuj%ce mniejsze grupy (np. 
lekarzy zatrudnionych na 
umowach pracowniczych,  
lekarzy szpitalnych). Ka"da 
ma swoj% tradycj& i#obszar 
dzia!ania, chce zachowa' 
niezale"no$', a#wspó!pra-
cowa' z#innymi na zasadzie 
partnerskiej. Propozycje 
„jednej, silnej i#wszechobej-
muj%cej” organizacji euro-
pejskiej nie znajduj% popar-
cia wi&kszo$ci. 

~
Dzi&ki dzia!aniom UEMS, 
codzienne kontakty po-
mi&dzy organizacjami b&-

d% !atwiejsze w#domu euro-
pejskich lekarzy. Móg! on 
powsta' dzi&ki intensywnej 
i#wieloletniej pracy UEMS 
w#zakresie akredytacji do-
skonalenia zawodowego.  
Pomimo "e op!aty za akre-
dytacj& s% niewielkie, dzi&-
ki wzrastaj%cej liczbie or-
ganizatorów zdarze( 
edukacyjnych, którzy ubie-
gaj% si& o#akredytacj& eu-
ropejsk%, uda!o si& zaosz-
cz&dzi' $rodki i#uzyska' 
zdolno$' kredytow% na za-
kup nieruchomo$ci. Ze 
sk!adek wp!acanych przez 
cz!onków nie by!oby to ni-
gdy mo"liwe ani w#UEMS, 
ani w#"adnej innej organi-
zacji europejskiej. Wspó!-
praca europejskich leka-
rzy b&dzie teraz !atwiejsza 
i#bardziej skuteczna. 

Romuald Krajewski 

Na s i  w "E u rop ie

R E K L A M A
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Karawana  
idzie dalej

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

Komisja Legislacyjna NRL obecnej  
kadencji ukonstytuowa!a si" w kwiet-
niu minionego roku, wi"c ma niewielki 
sta#. Czy zdo!a!a ju# okrzepn$%?
Dzia!aj" w#niej jedni z#najbardziej 
do$wiadczonych i#aktywnych samo-
rz"dowców, jak cho%by by!y prezes 
Naczelnej Rady Lekarskiej, prze-
wodnicz"cy Konwentu Prezesów 
Okr&gowych Rad Lekarskich, by-
li i#obecni prezesi okr&gowych rad 
lekarskich, szefowie komisji legisla-
cyjnych okr&gowych rad lekarskich 
oraz lekarze zajmuj"cy si& legislacj" 
w#izbach okr&gowych. Nie potrzebo-
wali wi&c czasu, aby zaznajamia% si& 
z#tematyk" pracy komisji. Weszli od 
razu w#wir obowi"zków.

Czy wcze&niej bra! pan udzia! 
w pracach legislacyjnych samorz$du 
lekarskiego?
W#Naczelnej Radzie Lekarskiej je-
stem od momentu jej reaktywowa-
nia, czyli od 1989 r. Pracowa!em 
w#ró'nych komisjach zwi"zanych 
z#legislacj". Przez ostatnie osiem 
lat w#Naczelnej Izbie Lekarskiej nie 
dzia!a!a komisja legislacyjna, a#pro-
blemy legislacyjne by!y podzielone 
tematycznie pomi&dzy inne komi-
sje. W#pierwszych trzech kadencjach 
odrodzonego samorz"du komisja le-
gislacyjna wnios!a znacz"cy wk!ad 
w#stworzenie ustawy o#zawodzie le-
karza, która z#niewielkimi popraw-
kami zosta!a przyj&ta przez Sejm. 
Jej tre$% by!a wysoko oceniana przez 
ekspertów w#dziedzinie prawa. Z#po-
cz"tkiem nowej kadencji prezes NRL 
zdecydowa! o#reaktywowaniu Komi-
sji Legislacyjnej.

Ile dokumentów przesz!o przez r"ce 
cz!onków komisji w ci$gu tego roku?

cie by!a zbyt restrykcyjna dla $ro-
dowiska lekarskiego. Wi"za!a si& 
z#du'" odpowiedzialno$ci" (nanso-
w", równie' lekarzy wykonuj"cych 
zawód tylko na podstawie umowy 
o#prac&. Uda!o si& zachowa% rejestr 
gabinetów lekarskich w#izbach, 
a#w#ustawie o#zmianie ustawy o#pra-
wach pacjenta i#Rzeczniku Praw Pa-
cjenta zamieni% termin „b!"d me-
dyczny” na „zdarzenie medyczne”. 
Uzyskano równie' zapis o#mo'li-
wo$ci zatrudniania lekarzy w#indy-
widualnych praktykach lekarskich  
na czas ich kszta!cenia specjaliza-
cyjnego. Nie uda!o si& obroni% sta'u 
podyplomowego i#wielu innych nie-
korzystnych zapisów, które w#mo-
jej ocenie nios" zagro'enie dla $ro-
dowiska i#funkcjonowania ochrony 
zdrowia.

Co pana zdaniem nale#a!oby zrobi%, 
aby rz$d liczy! si" ze zdaniem NRL?
W#jednym z#posiedze) NRL uczest-
niczy!a prof. Irena Lipowicz, rzecz-
nik praw obywatelskich, która 
z#naciskiem podkre$la!a, 'e samo-
rz"dno$% zawodowa jest jednym 
z#fundamentów demokratycznego 
pa)stwa, ale jak wida%, rz"dz"cy czy 
politycy niech&tnie dziel" si& kom-
petencjami, a#nawet je ograniczaj". 
Trudno powiedzie%, dlaczego samo-
rz"dy zawodowe in gremium nie zdo-
by!y sobie takiej pozycji jak samo-
rz"dy terytorialne. Mo'e dlatego, 
'e obrona interesów pacjenta nie-
s!usznie jest stawiana w#konfronta-
cji z#interesami lekarzy. Jak trakto-
wany jest samorz"d lekarski, wida% 
po projektach, które s" nadsy!ane do 
zaopiniowania „na wczoraj”. Ka'dy 
z#nas, oprócz pe!nienia funkcji w#sa-
morz"dzie, pracuje zawodowo i#mi-

Sukces ma wielu ojców, 
a pora!ka jest sierot".

Ze Zbigniewem 
Brzezinem, 

przewodnicz"cym 
Komisji Legislacyjnej 

NRL, rozmawia 
Lucyna Krysiak

Komisja Legislacyjna nie jest or-
ganem Naczelnej Rady Lekarskiej, 
w#zwi"zku z#czym przygotowuje je-
dynie projekty, które pó*niej przyj-
muje NRL b"d* Prezydium. Ka'dy 
wniosek jest konsultowany z#komi-
sjami legislacyjnymi rad okr&go-
wych, a#pó*niej jest opracowywany 
w#trakcie posiedzenia komisji i#w#for-
mie projektu uchwa!y lub stanowi-
ska tra(a do NRL b"d* Prezydium. 
W#ci"gu kadencji do Naczelnej Rady 
Lekarskiej wp!ywa kilkaset projek-
tów ró'nych aktów prawnych: ustaw, 

rozporz"dze), zarz"dze). Komisja 
zajmuje si& tylko niewielk" ich cz&-
$ci". Akty ni'szego rz&du s" najcz&-
$ciej rozpatrywane przez Prezydium 
NRL. W#niektórych przypadkach 
pracami nad opiniowaniem aktów 
prawnych zajmuje si& kilka komisji.

Dzia!alno&% komisji przypad!a 
w trudnym okresie – wprowadzania 
przez rz$d tzw. pakietu ustaw 
zdrowotnych. Czy ze strony samo-
rz$du by!o du#o uwag? Ile z nich 
resort zdrowia uwzgl"dni! w trakcie 
prac legislacyjnych?
Poprawek by!o du'o, ale niewiele 
z#nich uwzgl&dniono, mimo 'e by-
!y znacz"ce, bo dotyczy!y funkcjo-
nowania systemu ochrony zdrowia. 
Najwi&kszym sukcesem, osi"gni&-
tym z#udzia!em prezesa NRL, by!o 
przeforsowanie zmiany w#ustawie 
o#refundacji leków, która w#projek-
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mo du'ej mobilizacji sprostanie ta-
kim zadaniom jest bardzo trudne. 
Nawet drobne zmiany legislacyjne 
wymagaj" nies!ychanego wysi!ku ze 
strony komisji, ale i#sprawnego lob-
by na szczeblu okr&gowym i#central-
nym, które jest s!abe.

Lekarze twierdz$, #e samorz$d 
lekarski nie ma wp!ywu na kszta!t 
prawa reguluj$cego system ochrony 
zdrowia. Czy zgadza si" pan z tym 
zarzutem?
I#tak, i#nie. Jedn" z#przyczyn jest kon-
testowanie samorz"du lekarskiego 
przez cz&$% $rodowiska, co jest spra-
w" dostrzegaln". Drug", nie mniej 
istotn", jest solidarno$% zawodowa, 
o#któr" jest coraz trudniej. Brak za-
anga'owania w#poprzedniej kaden-
cji spowodowa!, 'e obywatelska ini-

cjatywa ustawodawcza samorz"du, 
mimo 'e by!a korzystna dla lekarzy, 
przepad!a, bo nie uda!o si& pod ni" 
zebra% odpowiedniej liczby podpi-
sów. Dlatego cz&sto na pytanie ko-
legów, co robi izba, odpowiadam, 'e 
sama nie robi nic. Robi tyle, ile pra-
cy wykonaj" jej cz!onkowie. Jestem 
przekonany, 'e je$li lekarze si& zjed-
nocz", potra(" osi"gn"% swój cel.

Czy nie ma pan poczucia frustracji, 
wynikaj$cej z faktu, #e to, co robi 
komisja, to cz"sto „para w gwizdek”?
Frustracja wynika z#oczekiwa) suk-
cesów, a#te coraz trudniej si& osi"ga. 
Wymagaj" jeszcze wi&kszego wysi!ku 
i#profesjonalizmu. W#latach 90. ubie-
g!ego wieku by!o !atwiej. Pos!owie 
cz&sto poprawki zg!aszane przez sa-
morz"d lekarski forsowali jako swo-
je i#udawa!o si& je zamienia% na usta-
wowe zapisy. Na tej zasadzie zespó!, 
którym kierowa!em w#tamtych cza-
sach, po wielomiesi&cznych bojach 
wywalczy! mo'liwo$% wystawiania 
recept refundowanych i#skierowa) 
do szpitali w#praktykach lekarskich, 
które nie mia!y umów z#kas" cho-
rych. Ale nawet wtedy, gdy funkcje 
ministrów zdrowia pe!nili promi-
nentni dzia!acze izb lekarskich, nie 
uda!o si& przeforsowa% wszystkie-
go. Obecnie projekty wychodz"ce 
z#Ministerstwa Zdrowia, po wej$ciu  
na $cie'k& legislacyjn" bardzo trud-

no zmieni%, poniewa' obowi"zu-
je dyscyplina partyjna i#mimo 'e 
niektórzy parlamentarzy$ci zga-
dzaj" si& z#naszymi argumen-
tami, zamierzonych celów nie 
osi"gamy. To prawda, 'e wp!yw 
samorz"du lekarskiego móg !-
by by% wi&kszy, ale jestem prze-
konany, 'e bez samorz"du sytu-
acja by!aby jeszcze trudniejsza.  
No có', „karawana idzie dalej”.

Do obowi$zków komisji nale#y te# 
podejmowanie inicjatyw legisla-
cyjnych w sprawach wchodz$cych 
w zakres dzia!alno&ci samorz$du 
lekarskiego. Co w praktyce 
oznacza ten zapis?
Chodzi o#przygotowywanie pro-
jektów uchwa! dotycz"cych re-
gulacji spraw wewn"trzkorpora-
cyjnych. Komisja zajmowa!a si& 
sprawami, które dotyczy!y mi&-
dzy innymi lekarzy patomorfolo-
gów i#ich sytuacji w#Krajowej Izbie 
Diagnostów Laboratoryjnych, czy 
problemem lekarzy, którzy zaprze-
stali wykonywania zawodu i#maj" 
trudno$ci z#wystawianiem recept.

Sukcesy i pora#ki?
Praca Komisji Legislacyjnej polega 
na podpowiadaniu rozwi"za), two-
rzeniu projektów, które potem przyj-
mie Naczelna Rada Lekarska b"d* 
Prezydium, a#jeszcze inna grupa osób, 
uczestnicz"c w#spotkaniach w#Mini-
sterstwie Zdrowia, parlamencie, pró-
buje poprzez lobbing je przeforsowa%. 
Dopiero dzia!ania na wielu szczeblach, 
nie tylko centralnym, ale i#okr&gowych 
izb lekarskich, mog" prze!o'y% si& na 
ko)cowe zapisy w#aktach prawnych. 
Trudno wi&c wymieni% konkretne po-
ra'ki i#sukcesy, bo sukces ma wielu oj-
ców, a#pora'ka jest sierot". ⦿

Jak traktowany jest 
samorz"d lekarski, 
wida# po projektach, 
które s" nadsy$ane  
do zaopiniowania  
„na wczoraj”.

Na pytanie kolegów,  
co robi izba, odpowiadam, 
!e sama nie robi nic. Robi 
tyle, ile pracy wykonaj"  
jej cz$onkowie.

Jestem przekonany, !e je"li 
wszyscy lekarze si# zjednocz$,  
to potrafi$ osi$gn$% swój cel.
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M o i m  z d a n i e m

Czy mo!na 
!y" bez 
mi#o$ci?

JOLANTA MA!MYGA

Jednak istniej! w "yciu sprawy, które – bez 
wzgl#du na to, z której strony by$my na nie 

patrzyli – s! zawsze tak samo wa"ne dla 
wszystkich. Mi%o$& jest jedn! z nich.

 Paulo Coelho

*

z!nich skorzysta" i!wybra" to,  
co odpowiada nam najbardziej.
#$dni w%adzy i!kariery, kiedy 

ju& osi$gniemy sukces 
i!zdob'dziemy wszyst-
ko, o!czym marzyli-
(my i!bez czego nie 
wyobra&ali(my sobie 
&ycia, tak naprawd' 
nie mamy nic. 

Po drodze zapo-
mnieli(my o! szcz'-
(ciu i!mi%o(ci. Mi%o-
(ci przez du&e M. Do 
najbli&szych, ale tak-
&e do siebie. Bo moim 
zdaniem, trudno jest 
kocha" innych ludzi, 

je&eli nie kocha si' siebie samego.
Kocha si' nie tylko raz, mi%o(" ma 
przecie& ró&ne oblicza. To pi'kne 
uczucie, ale bywa (lepe i!bezkry-
tyczne. Kochamy szale)czo, nie 
oczekuj$c nic w!zamian albo chce-
my za du&o.

Jednak moim zdaniem wa&niej-
sze jest d$&enie do mi%o(ci i!jej pie-
l'gnowanie. A!tak  niewiele po-
trzeba. Wa&ny jest ka&dy szczegó% 
i!ka&da chwila, z!której mo&emy 
si' cieszy". Wszystkie drobne rze-

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

czy sk%adaj$ si' w!jedn$ ca%o(" i!za-
pisuj$ na kartach  naszej pami'-
ci. Takimi drobnymi rzeczami jest 
u(miech nieznanej osoby, przyja-
zne pozdrowienie na przystanku 
lub w!windzie, odzyskanie swetra, 
który upu(ci%am, id$c do sklepu 
(a!znalazca czeka% na mój powrót, 
by mi go zwróci"). 

Niekiedy nic nieznacz$cy gest po-
zwala uwierzy" w!ludzi i!ich dobre 
ch'ci. Powoduje, &e zaczynamy do-
strzega" b$d* inaczej postrzega" oto-
czenie. Dlatego b$d*my dla siebie 
dobrzy, u(miechajmy si' do (wiata, 
a!on odp%aci nam tym samym. Zbie-
rajmy cegie%ki szcz'(cia.

Przy okazji nachodzi nas re+eksja. 
Czy potra,my si' cieszy"? Czy potra-
,my by" szcz'(liwi? Czy mi%o(" jest 
tym, za czym t'sknimy? ⦿

Wa!ny jest ka!dy szczegó" 
i ka!da chwila, z której 
mo!emy si# cieszy$. 
Wszystkie drobne rzeczy 
zapisuj% si# w pami#ci.

W
ybra%am mi%o(" na temat 
wakacyjno-urlopowy. 
Zatrzymajmy si' chocia& 
na chwil', 

przesta)my si' spie-
szy", przecie& lato to 
czas odpoczynku. Mo-
&emy spokojnie pomy-
(le" i!przypomnie" so-
bie wszystkie mi %e 
chwile. Zastanówmy  
si', co dobrego nas 
spotka%o w ostatnim 
czasie.

Czy mo&l iwe jest 
&yc ie  b e z  m i %o (c i 
i!prawdziwych przy-
jació%? #ycie stwarza 
nam tyle mo&liwo(ci i!przepisów 
na szcz'(cie, musimy tylko chcie" 

(...) mi"o&$ po prostu jest. 
Bez de'nicji. Kochaj  
i nie !%daj zbyt wiele.  
Po prostu kochaj. 
 Paulo Coelho
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O d p o w i e d z i a l n o " #  z a w o d o w a

Post!powanie med iacyjne

EWA NOWOSIELSKA, MA!GORZATA RAJCA

Post!powanie mediacyjne mo"e by# 
doskona$ym narz!dziem s$u"%cym  

do rozwi%zywania kon&iktów.

* *

U
stawa z'2 grudnia 2009 r. 
o'izbach lekarskich wpro-
wadzi$a (art. 113) media-
cje do post!powania w'ra-

mach odpowiedzialno(ci zawodowej 
lekarzy. Z'uwagi na fakt odwo$ania 
si! w'kwestiach nieuregulowanych 
do przepisów kodeksu post!powa-
nia karnego, mediacje w'ramach od-
powiedzialno(ci zawodowej lekarzy 
nale"y traktowa# analogicznie do 
mediacji w'sprawach karnych.

Mediacja jest alternatywn% for-
m% rozwi%zywania kon&iktów mi!-
dzy stronami przy udziale oso-
by trzeciej – akceptowanego przez 
obie strony, neutralnego, a'wi!c 

nienarzucaj%cego rozwi%za) i'bez-
stronnego mediatora, opart% na do-
browolnym porozumieniu stron. 
Mediator nie reprezentuje intere-
sów pokrzywdzonego ani obwinio-
nego, wspiera przebieg negocjacji, 
$agodzi powstaj%ce napi!cia i'po-
maga w'wypracowaniu rozwi%zania.

Mediacje w!ramach od-
powiedzialno"ci zawodowej 

Mediacje w'ramach odpowie-
dzialno(ci zawodowej lekarzy kie-
ruj% si! takimi samymi zasadami jak 
wszystkie pozosta$e mediacje, czyli:

zasad% akceptowalno(ci – wyra"enia 

zgody na osob! mediatora i'zasady 
mediacji,
zasad% dobrowolno(ci – wyra"enia 
zgody przez strony na uczestniczenie 
w'mediacji,
zasad% poufno(ci – zachowania  
tajemnicy przez strony i'mediatora,
zasad% neutralno(ci – nienarzucania 
rozwi%za),
zasad% bezstronno(ci – równego trak-
towania stron, nieopowiadania si! po 
"adnej z'nich.

Post!powanie mediacyjne w'ra-
mach odpowiedzialno(ci zawodowej 
ma jednak swoj% specy*k!. Strona-
mi s% w'nim: pokrzywdzony, czyli 
„osoba *zyczna, osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna nieposia-
daj%ca osobowo(ci prawnej, której 
dobro prawne zosta$o bezpo(red-
nio naruszone lub zagro"one przez 
przewinienie zawodowe” (art. 57 ust. 
1 ustawy o'izbach lekarskich) oraz 
obwiniony, czyli „lekarz, wobec któ-
rego w'toku post!powania wyja(nia-
j%cego rzecznik odpowiedzialno(ci 
zawodowej wyda$ postanowienie 
o'przedstawieniu zarzutów lub 
przeciwko któremu skierowa$ do 
s%du lekarskiego wniosek o'ukara-
nie” (art. 58 ust. 1 ustawy o'izbach 
lekarskich). Z'definicji tych jasno 
wynika, "e w'sprawach kierowa-
nych do post!powania mediacyjne-
go musi by# wyodr!bniona osoba, 
która dozna$a szkody oraz osoba, 
której zarzucono czyn naruszaj%cy 
przepisy prawa.

Mediacja w'sprawach karnych 
ma na celu wypracowanie przez po-
krzywdzonego i'obwinionego satys-

Pozytywny wynik mediacji 
satysfakcjonuje ka#d$ 
ze stron, nie eskaluje 
kon%iktu, rozwi$zuje go, 
a!nie rozstrzyga.
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fakcjonuj%cego obie strony rozwi%za-
nia. Nie koncentruje si! na ustaleniu 
winy czy te" przebiegu zdarzenia. Spe-
cy*k% tego rodzaju mediacji jest ele-
ment zado(#uczynienia za wyrz%dzo-
n% krzywd!, traktowany jako forma 
sprawiedliwo(ci naprawczej.

Korzy"ci dla stron
Mediacja stwarza bezpieczny ob-

szar do prowadzenia rozmów, wyra-
"ania w$asnych emocji, oczekiwa), 
odczu#. Daje mo"liwo(# wzajemnego 
poznania racji obu stron i'przyczyn 
zaistnia$ej sytuacji. Osoby anonimowe 
staj% si! konkretnymi osobami, które 
czuj% i'prze"ywaj%. Strony kon&iktu 
maj% mo"liwo(# uwa"nego, wzajem-
nego wys$uchania si!, wypracowania 
satysfakcjonuj%cego je rozwi%za-
nia oraz wzi!cia odpowiedzialno(ci  
za rozstrzygni!cie problemu i'tre(# za-
wartej przez nich ugody.

W'trakcie spotkania mediacyjnego 
osoba pokrzywdzona mo"e wyrazi# 
to, co czuje i'zdecydowa#, jaka forma 
naprawienia szkody b!dzie dla niej sa-
tysfakcjonuj%ca. Ma poczucie, "e jest 
kim( wa"nym. Natomiast obwiniony 
ma okazj!, by zrozumie# skutki po-
pe$nionego przez siebie czynu i'wzi%# 
za niego odpowiedzialno(#. Ma tak"e 
mo"liwo(# zdecydowania o'formie za-
do(#uczynienia.

Za#egnywanie kon%iktu
Mediacja jest form% przywróce-

nia $adu spo$ecznego i'niedopusz-
czenia do eskalacji kon&iktu. Mog%  
zaistnie# dwie ró"ne sytuacje.

Pierwsza dotyczy jednorazowego, 
przypadkowego zdarzenia, które do-

prowadzi$o do kon&iktu mi!dzy stro-
nami niepozostaj%cymi ze sob% w'bli"-
szej relacji. W'takiej sytuacji nale"y 
przyj%#, "e pozytywny wynik post!po-
wania mediacyjnego usatysfakcjonuje 
strony, zako)czy kon&ikt i'zminima-
lizuje traumatyczne prze"ycia wyni-
kaj%ce ze zdarzenia. Istnieje szansa,  
"e wys$uchany i'usatysfakcjonowa-
ny pokrzywdzony nie b!dzie eskalo-
wa$ kon&iktu poprzez np. nag$a(nia-
nie sprawy w'mediach czy kierowanie 
sprawy na drog! s%dow%, co stano-
wi niewymiern% korzy(# dla obwi-
nionego lekarza i'ca$ego (rodowiska  
lekarskiego.

W'drugim przypadku kon&ikt po-
jawia si! mi!dzy osobami, które pozo-
staj% ze sob% w'd$ugiej relacji osobistej 
b%d+ s$u"bowej. Za"egnanie kon&iktu 
czy zawarcie satysfakcjonuj%cej ugody 
ma kluczowe znaczenie nie tylko dla 
polepszenia relacji mi!dzy stronami, 
ale wp$ywa tak"e na stosunki i'atmos-
fer! w'(rodowisku czy spo$eczno(ci, 
z'których strony si! wywodz%. Mo-
"e si! zdarzy#, "e w'takich przypad-
kach faktyczna przyczyna kon&iktu 
b!dzie wybiega$a poza zarzuty przed-
stawione lekarzowi, wskazane w'po-
stanowieniu o'skierowaniu sprawy  
do post!powania mediacyjnego. W'ta-
kim wypadku sprawa wymaga prze-
prowadzenia drugiej, oddzielnej me-
diacji – cywilnej, która pozwoli doj(#  
do istoty problemu i'rozwi%za# fak-
tyczny kon&ikt. Pozytywny wynik 
mediacji cywilnej b!dzie móg$ mie# 
wp$yw na wynik mediacji prowa-
dzonej w'ramach odpowiedzialno(ci  
zawodowej. ⦿

AUTORKI S! PRACOWNICAMI BIURA  
NACZELNEGO RZECZNIKA  

ODPOWIEDZIALNO"CI ZAWODOWEJ

Post&powanie mediacyjne  
w ramach dpowiedzialno"ci 
zawodowej lekarzy ma 
swoj$ specy'k&.

Mediacja daje mo#liwo"( 
wzajemnego poznania racji 
stron kon%iktu i!przyczyn 
zaistnia)ej sytuacji.
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I n d e k s  k o r z y " c i

Joanna Soko!owska

Z
amiast postrzega! si" 
w#kategoriach przedsi"-
biorcy i/lub bizneswoman, 
one o#misji. I#$e pieni%dze 

wa$ne, ale nie najwa$niejsze. A#jak to 
przeczyta rodzina i#znajomi?! Towa-
rzyskie harakiri... Mo$e wyt&umaczy! 
si" nadmiernym spo$yciem? Ale kole-
$anka jest niepij%ca.

Nasza, moja i#kole$anki, medycyna 
cierpi. Jak chory w#trakcie chemiotera-
pii, któremu wszyscy powtarzaj% (cho! 
nie wiedz% zazwyczaj, kto jest autorem 
sentencji), $e to, co go nie zabije – nie-
w%tpliwie wzmocni i#zbli$y do szcz"-
'liwego ozdrowienia.

Nasza medycyna jest dziedzin% 
humanistyczn%, w#której statystyka 
i#biologia molekularna s% naukami 
pomocniczymi. Chyba nikt nas te-
go nie uczy&, ale wiedzia&y'my, roz-
poczynaj%c pierwsze dy$ury lekar-
skie, $e cz&owiek sk&ada si" z#tkanek 
i#czego' jeszcze. – Duszy – podpowia-
da kole$anka. – My'li, emocji i#uczu! 
– t&umacz" sobie nie do ko(ca mate-
rialistycznie. – To tylko efekt waha-
nia st"$enia dopaminy i#oksytocy-
ny – podpowiada autor naukowego  

Z#pewnym 
za$enowaniem 

odkry&y'my 
z#kole$ank% lekark%, 

$e wykonujemy 
zawód z#misj%. 

O,#jaki wstyd! Takie 
du$e, a#mentalnie 

ci%gle w#krainie Lucy 
Maud Montgomery! 

Nienawidz" 
Ani z#Zielonego 

Wzgórza!!!

Czy jeszcze jeste"my  lekarzami?

artyku&u, który czytam z#zainteresowa-
niem i#wiar% w#„szkie&ko i#oko”.

Staram si" wykonywa! swój zawód 
w#zgodzie ze wspó&czesnymi standar-
dami, ch"tnie si"gam po zdobycze tech-
nologii medycznych i#informatycznych. 
Równie ch"tnie robi% to, z#podobn% lub 
wi"ksz% od mojej &atwo'ci%, pacjenci, 
których lecz". I#cho! s&ysza&am ostat-
nio, $e komputer zagra$a zdrowiu i#$y-
ciu chorego, gdy jest pod&%czony do sie-
ci, wiem, $e dr Google jest konkurencj% 
o#tyle powa$n%, $e dost"pn% ca&odobo-
wo i#bez konieczno'ci wcze'niejszego 
rejestrowania si" na wizyt".

Do konkurencji podchodz" z#sza-
cunkiem, a#za lini" obrony przyj"-
&am… staro'wieck% rozmow". To po 
ni% cz"sto przychodz% do gabinetu 
pe&ni internetowej wiedzy rodzice mo-
ich bardzo ma&ych pacjentów. Po roz-
mow" przychodz% równie$ starsi i#sa-
motni. Wiem, nie ma takiej procedury 
w#Mi"dzynarodowej Klasy)kacji Pro-
cedur Medycznych ICD-9, a#za roz-
powszechnianie tezy, $e przesiady-
wanie w#poczekalni przychodni jest 
swoistego rodzaju rozrywk%, mo$na 
do'wiadczy! publicznego wyklucze-
nia. Przekona&a si" o#tym pos&anka 
Joanna Mucha.

Zaryzykuj". Publicznie przyzna-
j" si" do rozmawiania z#pacjenta-
mi w#czasie, za który p&aci Narodo-
wy Fundusz Zdrowia. Rozmawiamy 
o#zdrowiu, tkankach i#chromoso-
mach, ale czasem tak$e o#uczuciach. 
To w#trakcie takiej rozmowy jeden 
z#opiekunów moich pacjentów opo-
wiedzia& mi o#swoim „bliskim spotka-
niu trzeciego stopnia” z#wysokospe-
cjalistyczn% diagnostyk% medyczn%.

By&o sterylnie i#fachowo, bez zb"d-
nych s&ów i#gestów. Podpisana zgoda 
na leczenie. Zgoda na przetwarza-
nie danych osobowych. Informa-
cja, $e wykonywana procedura jest 

Doktor Google jest 
dla nas konkurencj! 
o"tyle powa#n!, #e 
dost$pn! ca%odobowo 
i"bez konieczno&ci 
wcze&niejszego 
rejestrowania si$ na wizyt$.
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Czy jeszcze jeste"my  lekarzami?
inwazyjna i#niesie ze sob% ryzyko. 
Zgoda na wszystko, o#czym zdecydu-
j% w#trakcie zabiegu osoby, które go 
wykonuj%. Zgoda na udzielenie infor-
macji i#wydanie... tego, co zostanie. 
Mierzenie, wa$enie, golenie, dezynfe-
kowanie, pobieranie krwi i#nie tylko, 
wstrzykni"cie, pstrykni"cie, szum ma-
szyn, aparat, który robi „pink”. „Jak 
nie umrze, to $y! b"dzie” – tak dok-
torzy powiedzieli i#wypisali do dalszej 
opieki ambulatoryjnej.

– Czu&em si" jak laboratoryjna $aba 
– z#gorzkim poczuciem humoru stwier-
dzi& zaprzyja*niony pacjent.

Kto jest bez winy? Pewnie sama 
niejednokrotnie uczestnicz" w#takiej 
szpitalnej pantomimie. Potem t&u-
macz" si" przed sam% sob% nawa&em 
obowi%zków, nadmiarem medycznej 
biurokracji, brakiem czasu, brakiem 

wykszta&cenia w#zakresie komunika-
cji. I#szczerze wierz" w#te t&umaczenia. 
W#najg&"bszy zakamarek chowam to, 
co tak &adnie w#polskiej mowie nazy-
wa si" wspó&odczuwaniem.

Dzi"ki technologicznym zdoby-
czom XXI wieku zagl%damy w#g&%b 
najpilniej strze$onych przez natur" 
tajemnic. Rejestrujemy, obrazujemy, 
t&umaczymy wzorami. Gromadzimy 
w#jednorodne grupy, klasy)kujemy, 
tworzymy bazy danych, dygitalizu-
jemy (s&owo tak straszne, jak proces, 
który opisuje). Sprawdzamy za po-
moc% testów laboratoryjnych i#ba-
da( przesiewowych, wery)kujemy za 
pomoc% oznacze( biochemicznych. 
Stali'my si" pracownikami spó&ek, 
wypracowujemy zysk, oszcz"dzamy, 
kontraktujemy. Tworzymy procedu-
ry, protoko&y, standardy, liczymy 

Stali&my si$ pracownikami 
spó%ek, wypracowujemy 
zysk, oszcz$dzamy, 
kontraktujemy. Tworzymy 
procedury, protoko%y, 
standardy, liczymy punkty. 

R E K L A M A

punkty. I#wiemy wszystko. A#reszt" 
mo$emy przeczyta! w#medycznych 
bazach danych.

Je'li mówimy pacjentom, jak ro-
dzi! i#karmi! dzieci, jak si" od$y-
wia!, jak odpoczywa!, jak praco-
wa! i#umiera!, to w&a'nie z#pozycji 
tych, którzy, opieraj%c si" na fak-
tach, wiedz% lepiej. Dziwi i#z&o'ci, 
$e kto' ma swoje „lepiej” i#przycho-
dzi do nas po to, by zapyta! o#dro-
g", a#nie o#cel. I#tylko czasem przy-
chodzi re+eksja: czy jeszcze jeste'my 
lekarzami? ⦿



26  
 N R  8  ( 2 4 8 )  S I E R P I E !  2 0 1 1  

L e k a r z e  s e n i o r z y

Zawsze jest du!o zamieszania z"przyjmowaniem 
go#ci albo kiedy samemu trzeba si$ gdzie# uda% 
z"kurtuazyjn& wizyt&. Jednak podró!e kszta'c& 
i"warto si$ odwiedza%, poznawa%, zaprzyja(nia%.

* *

J
ak si$ ubra%, gdy zaplano-
wano i"cz$#% oficjaln&, 
i"turystyczn&? Obcasy czy 
mo!e jednak p'askie bu-

ty? Garnitur, ale w" taki upa'?! 
A"zreszt&, nie to przecie! jest naj-
wa!niejsze! Ruszamy.

Równo o"ósmej rano kierow-
ca busa ruszy' spod zabytkowej 
kamienicy przy ul. Ko#ciuszki 
w"P'ocku w"stron$ starego mo-
stu na Wi#le. Kilkunastu pasa!e-
rów g'o#no dyskutowa'o, opowia-
daj&c o"prze!yciach z"ostatnich 
dni, bol&cych nogach, wizytach 
u"lekarzy, k'opotach i"rado#ciach 
z"dzie%mi, wnucz$tami, a"nawet 
prawnucz$tami. Niespe'na dwie 
godziny pó(niej przed wszystki-
mi otworzy'y si$ drzwi Kujaw-
sko-Pomorskiej Okr$gowej Izby 
Lekarskiej. Nieznani sobie lu-
dzie, w"wieku od niespe'na 60 do  
80 lat, przywitali si$ ha'a#liwie, 
podaj&c sobie r$ce i"z"zaciekawie-

niem oczekuj&c, czy wszystko po-
toczy si$ zgodnie z"planem.

Toru!, 12 maja
– Przywita' nas z"najwi$kszymi ho-

norami pan doktor Kazimierz Bryn-
dal – relacjonuje Marianna Rybicka, 
pediatra i"rehabilitant, nadal czynnie 
uprawiaj&ca medycyn$, mimo przej-
#cia na rent$ ponad 20 lat temu, szefo-
wa Komisji Seniorów p'ockiej izby le-
karskiej, z"zami'owania organizatorka 
wypraw turystycznych i"sportowych. 
I dodaje: – Wys'uchali#my z"zaintere-
sowaniem informacji na temat dzia-
'alno#ci kole!anek i"kolegów na rzecz 
ró!nych #rodowisk lekarskich. Zwie-
dzili#my zakamarki izbowe, poznaj&c 
pracowników i"dopytuj&c o"szczegó'y 
funkcjonowania organów samorz&du. 
Z"zaciekawieniem obejrzeli#my zdj$-
cia i"pami&tki powieszone na #cianach.

– Zajrza'am w"ka!dy k&t, aby móc 
wyrobi% sobie zdanie, jak to wszystko 

Jak dobrze mie" s#siada...
funkcjonuje u"innych. Odwiedzi'am 
ju! izby: naczeln& i"#l&sk&, ale to wiel-
kie instytucje, ta w"Toruniu by'a pierw-
sz&, która cho%by w"przybli!eniu mo-
g'a by% podobna do naszej – zwierza 
si$ Barbara Kacer, dentystka, „Królo-
wa Seniorów”, jak mawiaj& o"niej p'oc-
cy lekarze, za'o!ycielka Komisji Le-
karzy Emerytów i"Rencistów przed 17 
laty. Na koniec poprzedniej kadencji 
w"sprawozdaniu Naczelnej Rady Le-
karskiej uznano j& za jedn& z"najlepiej 
wype'niaj&cych swoj& rol$ w"Polsce.

Stery przewodnika po mie#cie prze-
j&' Jerzy Hermanowski, na co dzie) 
przewodnicz&cy Komisji Rewizyjnej, 
ginekolog-po'o!nik, od dziewi$ciu lat 
na emeryturze. Z"dum& pokazywa' 
zbiory toru)skiej biblioteki lekarskiej 
z"czytelni& oraz sal$ papiesk&, po#wi$-
con& wizytom torunian w"Watykanie 
i"papie!a Polaka w"Toruniu.

Pogoda dopisa'a. Duch Miko'aja 
Kopernika towarzyszy' nam w"dro-
dze po staromiejskich uliczkach, przy 
bramach, basztach i"s'ynnej Krzywej 
Wie!y. Ceglana, #redniowieczna ar-

chitektura cieszy'a oczy, a"dyskusja 
o"sprawach lekarskich miesza'a si$ ju! 
z"licznymi wspomnieniami ze szkol-
nych wycieczek, weekendowych wy-
padów lub krótkich odwiedzin w"czasie 
wakacyjnych powrotów znad morza. 
Trwa'y juwenalia i"!acy przypomina-
li radosny, tak nieodleg'y, wydawa'o-
by si$, studencki czas.

P"ock, 16 czerwca 
Sala Kolumnowa odnowionej 

w"ubieg'ym roku Okr$gowej Izby  

JAROS!AW WANECKI

Duch Miko"aja 
Kopernika towarzyszy" 
nam w#drodze po 
staromiejskich uliczkach, 
przy bramach, basztach 
i#s"ynnej Krzywej Wie$y.
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Jak dobrze mie" s#siada... Lekarskiej w"P'ocku roz#wietli'a si$ 
dziesi&tkami !arówek. Sto'y ustawione 
w"prostok&t ozdobi'y margerytki.  
Wybi'a dziesi&ta.

– Chcieliby#my, aby samorz&d  
lekarski by' miejscem wymiany do-
#wiadcze) i"rozwi&zywania zwyk'ych, 
codziennych problemów. Aby móc od-
najdywa% w"sztafecie pokole) autory-
tety, z"których mo!na czerpa% wzor-
ce. St&d inicjatywa prezesów naszych 
izb: *ukasza Wojnowskiego i"moja, 
aby rozpocz&% od turystycznej wymia-
ny lekarzy seniorów – powiedzia'em,  
witaj&c go#ci.

Ma'gorzata K$dzierska, pediatra, 
od dziewi$ciu lat na emeryturze, cz'o-
nek rady, delegat na okr$gowe zjazdy 
lekarzy, przewodnicz&ca Komisji Se-
nioratu i"Samopomocy z"Torunia, mó-
wi'a o"obronie interesów korporacji  
lekarskiej, dba'o#ci o"rang$ zawodu 
oraz o"codziennym organizowaniu si$ 
na przyk'ad w"formie wspólnych wy-
jazdów rehabilitacyjnych, z"których ko-
rzysta coraz wi$ksza liczba ch$tnych. 
Na marginesie dodaje, !e po zmianie 
gra+ki i"tre#ci „Gazety Lekarskiej” 
czyta j& prawie w"ca'o#ci.

– A"jakie s& pa)stwa oczekiwa-
nia wobec samorz&du zawodowego? 
– zapyta'em.

– Jestem bardzo zadowolona, 
wszystko jest OK – stwierdzi'a Jadwi-
ga Gruszczy)ska, dentystka z"12-let-
nim sta!em emerytki, s$dzia p'ockie-
go S&du Lekarskiego. Z"kolei Maria 
Skrzypek, kardiolo!ka, która od 16 lat 
mog'aby cieszy% si$ wy'&cznie wolnym 
czasem, a"nadal ci$!ko pracuje a! pi$% 
razy w"tygodniu w"poradniach Toru-
nia i"okolic, chcia'aby, aby za po#red-
nictwem izb zwi$kszy'y si$ mo!liwo-
#ci prawid'owego leczenia chorych. 
Czeka tak!e na powrót do „GL” fe-
lietonów poetyckich Jolanty Zarem-
by-Wronkowskiej. Dentystka Teresa 
Jaworska-Pio#, odk&d zosta'a sze#% 
lat temu emerytk&, aktywnie dzia'a 
w"p'ockim S&dzie Lekarskim. Wed'ug 
niej korporacja powinna „wspiera% 
emocjonalnie”, zw'aszcza tych, którzy 
po wielu latach pracy czuj& si$ zapo-
mniani i"niepotrzebni. Równie! Danu-
ta Skorupska-Budzy), której przej#cie 
na emerytur$ zbieg'o si$ z"odrodze-
niem izb lekarskich w"1989 r., liczy na 
pomoc w"ró!nych sprawach, „tak po 
prostu, po ludzku”.

Po o+cjalnych przemówieniach dys-
kusja rozgorza'a wokó' opieki lekar-
skiej nad seniorami zawodu. Wac'awa 
Broniowska-Elert, pediatra, reumato-
log, od dziewi$ciu lat na emeryturze, 
mówi'a: „Mój lekarz rodzinny nigdy 
nie odmawia mi pomocy. Jest kultural-
ny, okazuje mi szacunek, nie mam pro-
blemów ze"skierowaniami na badania 
specjalistyczne”. Wi$kszo#% podkre#la-
'a jednak, !e „murem s& rejestratorki” 
i"!e „zachowanie zale!y od cz'owieka, 
od lekarza prowadz&cego”. Niektórzy 
zwracali uwag$ na problemy z"korzy-
staniem z"us'ug specjalistów. Inni cho-
dz& do lekarza prywatnie, nie mówi&c 
nic o"swoich zwi&zkach z"medycyn&.

Internista Andrzej Kunkel, emeryt 
od czterech lat, wiceprzewodnicz&cy 
Komisji Senioratu i"cz'onek ORL w"To-
runiu, podsumowa', !e najwa!niejsza 
jest „dba'o#% o"interes lekarzy i"lekarzy 
dentystów oraz inicjowanie aktywno#ci 
kulturalnej i"spo'ecznej, wspólna pre-
zentacja postulatów wobec w'adzy i"in-
tegracja #rodowiska, cho%by w"formie 
wzajemnego poznawania si$ s&siadów”.

Zza chmur wysz'o s'o)ce. Wicepre-
zes p'ockiej izby Pawe' Sobieski opo-
wiada' o"historii miasta, prowadz&c  
do katedry z"roma)skimi drzwiami, 
na Palatium Hermana i"przez skarby 
Muzeum Diecezjalnego. Dalej spacer 
Tumami w"kierunku najstarszej pol-
skiej szko'y #redniej „Ma'achowianki”. 
Sanktuarium #w. Faustyny, gdzie mia-
'o miejsce pierwsze widzenie obrazu 
„Jezusa Mi'osiernego” i"Stary Rynek 
z"fontann& i"restauracj& „Estera”, gdzie 
czeka' wszystkich wyk'ad na temat !y-
dowskiej kuchni koszernej i"po!egnal-
ny obiad. Na deser spragnieni zajrzeli 
jeszcze do Muzeum Mazowieckiego, 
aby podziwia% tam najwi$ksze zbiory  
secesji. ⦿

Najwa$niejsza jest 
dba"o%& o#interes lekarzy 
i#lekarzy dentystów, 
inicjowanie aktywno%ci 
kulturalnej i#spo"ecznej 
oraz integracja 
%rodowiska.
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D e b a t y  e k s p e r c k i e

Roman Budzi!ski, Tomasz Zdrojewski

Samorz!d zawodowy lekarzy, poza dzia"alno#ci! 
korporacyjn!, mo$e i powinien spe"nia% rol& 

eksperta w dziedzinie ochrony zdrowia.

Kreowanie 
rzeczywisto"ci

wybitnych ekspertów zajmuj!cych si& 
organizacj!, 'nansowaniem i(ekono-
mik! zdrowia. Pierwsz! z(nich zor-
ganizowano 7 kwietnia br. w(siedzi-
bie OIL w(Gda)sku. Jej tematem by" 
„System zdrowia w(Polsce na tle roz-
wi!za) w(innych krajach”.

Nowoczesny, czyli jaki?
Pierwsz! cz&#% debaty otworzy"  

dr Adam Kozierkiewicz, ekspert 
w(dziedzinie ekonomiki zdrowia, któ-
ry w(syntetyczny sposób przedstawi" 
ró$ne modele organizacji systemów 
opieki zdrowotnej w(Europie, Kana-
dzie i(Stanach Zjednoczonych. By"y 
wiceprezes NFZ, a(obecnie kanclerz 
Uniwersytetu Medycznego w *odzi 
dr Jacek Grabowski podj!" prób& opi-
sania systemu obowi!zuj!cego w(Pol-
sce. W(kolejnym wyst!pieniu, trans-
mitowanym z(Warszawy, dr Paulina 
Mi#kiewicz, dyrektor biura +wiatowej 
Organizacji Zdrowia w(Polsce, przed-
stawi"a kryteria, które wed"ug WHO 
powinien spe"nia% nowoczesny system 
ochrony zdrowia. Z(kolei prof. Tomasz 
Zdrojewski z(Gda)skiego Uniwersyte-

tu Medycznego mówi" o(spo"ecznych, 
demogra'cznych i('nansowych deter-
minantach naprawy polskiego syste-
mu, ilustruj!c swój wyk"ad licznymi, 
bardzo ciekawymi, a(niekiedy zaska-
kuj!cymi danymi statystycznymi.

Diagnoza zalet i!wad
Drug! cz&#% debaty otworzy" prezes 

NRL Maciej Hamankiewicz. Przed-
stawi" genez& problemów ochrony 
zdrowia w(Polsce i(zapocz!tkowa" dys-
kusj& na trzy zaproponowane przez 
organizatorów tematy („Napi&cie po-
mi&dzy liberalizmem a(solidaryzmem 
spo"ecznym – jak pogodzi% tward! 
ekonomi& z(problemami niedostatku, 
nieszcz&#cia i(nieudolno#ci ludzkiej?”, 
„Jak zde'niowa% priorytety w(ochro-
nie zdrowia, jak je wbudowa% w(sys-
tem?” oraz „Czy w(Polsce istnieje poli-
tyka zdrowotna? Kto uczestniczy w(jej 
kreowaniu? W(jakiej skali? Czy s! po-
trzebne narz&dzia do jej racjonalnego 
prowadzenia?”).

W(dyskusji panelowej, prowadzo-
nej przez wiceprezes NRL Ann& Lel-
l&, jako pierwsza g"os zabra"a Teresa 
Kami)ska, prezes Pomorskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej (by"a mi-
nister w(rz!dzie AWS i(wspó"twórczy-
ni reformy wprowadzaj!cej system 
kas chorych), która przedstawi"a za-
rys ewolucji systemu ochrony zdro-
wia w(Polsce. Pose" Marek Balicki, na-
wi!zuj!c do wieloletnich do#wiadcze) 
w(pracy w(Ministerstwie Zdrowia i(sej-
mowej Komisji Zdrowia, podj!" prób& 
identy'kacji zalet i(wad obecnego sys-
temu. Pose" Tadeusz Naguszewski sku-
pi" si& na przyczynach wprowadzanych 
zmian prawnych i(omówi" ich spodzie-
wane korzy#ci dla systemu. Wiceprezes 
NRL Konstanty Radziwi"" przedstawi" 
pokrótce dzia"ania i(stanowiska podj&-
te do tej pory przez samorz!d lekarski. 
Ostatni z(uczestników panelu, prof. 
Bogdan Wojtyniak z(Narodowego In-
stytutu Zdrowia Publicznego – PZH, 
wspó"twórca Narodowego Programu 
Zdrowia, po"o$y" nacisk na koniecz-
no#% racjonalniejszego wykorzystania 
#rodków na opiek& zdrowotn!.

Zapis tej i nast&pnych debat zosta-
nie opublikowany i(stanie si& kom-
pendium aktualnej wiedzy na temat 
podstaw „ustrojowych” systemu opie-
ki zdrowotnej w(Polsce.   ⦿

T
ak! rol& niejednokrotnie sa-
morz!d ju$ spe"nia", m.in. 
kiedy Komisja Legislacyj-
na Naczelnej Rady Lekar-

skiej przygotowywa"a projekt ustawy 
o(zawodzie lekarza i(lekarza dentysty. 
Jednak w(ostatnim czasie ta naturalna 
rola ekspercka przygas"a. W(powszech-
nym odczuciu cz"onków izby lekarskie 
za ma"o zajmuj! si& kreowaniem rze-
czywisto#ci w(ochronie zdrowia w spo-
sób konstruktywny. Poza tym zbyt cz&-
sto, zajmuj!c si& szczegó"owymi 
problemami systemu, tracimy z(pola 
widzenia jego ogólny obraz.

Te rozwa$ania zainspirowa"y Okr&-
gow! Izb& Lekarsk! w(Gda)sku do 
zainicjowania serii debat z(udzia"em 

Zbyt cz"sto, zajmuj#c 
si" szczegó$owymi 
problemami systemu, 
tracimy z pola widzenia 
jego ogólny obraz.
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BIULETYN
Nr 5 (136) Rok XXII  NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ Warszawa, VIII 2011 

UCHWA!A Nr 13/11/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z"dnia 17 czerwca 2011 r.
w!sprawie zatwierdzenia wykonania bud"etu 

i!przeznaczenia zysku Naczelnej Izby Lekarskiej za rok 2010

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 14 ustawy z!dnia 2 grudnia 2009 roku o!izbach 
lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) uchwala si", co nast"puje:

§  1.
1. Zatwierdza si" wykonanie bud#etu Naczelnej Izby Lekarskiej za rok 2010, 
które zamyka si" sum$ bilansu (po stronie aktywów i!pasywów) w!kwocie 
16!200!858,93 PLN.
2. Postanawia si" przeznaczy% zysk w!kwocie 1!250!110,47 PLN na dzia&alno'% 
ustawow$ Naczelnej Izby Lekarskiej.

§  2.
Uchwa&a wchodzi w!#ycie z!dniem podj"cia.

SEKRETARZ PREZES 
Mariusz Janikowski Maciej Hamankiewicz

UCHWA!A Nr 14/11/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z"dnia 17 czerwca 2011 r.
w!sprawie powo#ania Przewodnicz$cego O%rodka Bioetyki 

Naczelnej Rady Lekarskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 i!art. 40 ust. 4 ustawy z!dnia 2 grudnia 2009 roku 
o!izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) oraz w!zw. z!§ 3 ust. 1 uchwa&y 
Nr 4/07/V Naczelnej Rady Lekarskiej z!dnia 16 lutego 2007 r. w!sprawie O'rodka 
Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala si", co nast"puje:

§  1.
Na stanowisko Przewodnicz$cego O'rodka Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej 
powo &uje si" dr. Marka Czarkowskiego.

§  2.
Uchwa&a wchodzi w!#ycie z!dniem podj"cia.

SEKRETARZ PREZES 
Mariusz Janikowski Maciej Hamankiewicz

UCHWA!A Nr 15/11/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z!dnia 17 czerwca 2011 r.
w!sprawie powo#ania Rady O%rodka Bioetyki Naczelnej 

Rady Lekarskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 i!art. 40 ust. 4 ustawy z!dnia 2 grudnia 2009 roku 
o!izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) oraz w!zw. z!§ 5 uchwa&y Nr 4/07/V 
Naczelnej Rady Lekarskiej z!dnia 16 lutego 2007 r. w!sprawie O'rodka Bioetyki 
Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala si", co nast"puje:

§  1.
Powo &uje si" Rad" O'rodka Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej w!sk&adzie:
1) dr Zdzis &aw Annusewicz
2) dr Romuald Krajewski
3) dr Eugeniusz Ma&afiej
4) dr Konstanty Radziwi&& 
5) dr Krystian Sosada

§  2.
Uchwa&a wchodzi w!#ycie z!dniem podj"cia.

SEKRETARZ PREZES 
Mariusz Janikowski Maciej Hamankiewicz

UCHWA!A Nr 16/11/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z"dnia 17 czerwca 2011 r.
w!sprawie przyj&cia projektu ustawy o!zmianie ustawy – 

Prawo ochrony %rodowiska

Na podstawie art. 39 ust. 1 i!art. 40 ust. 4 ustawy z!dnia 2 grudnia 2009 roku 
o!izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) uchwala si", co nast"puje:

§  1.
1. Ustala si" projekt ustawy o!zmianie ustawy – Prawo ochrony 'rodowiska
2. Upowa#nia si" Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej do podj"cia dzia&a( w!celu 
wszcz"cia inicjatywy legislacyjnej dotycz$cej projektu ustawy.

§  2.

Uchwa&a wchodzi w!#ycie z!dniem podj"cia.

SEKRETARZ PREZES 
Mariusz Janikowski Maciej Hamankiewicz

Za&$cznik do uchwa&y NRL nr 16/11/VI z!dnia 17 czerwca 2011 r.

USTAWA
o"zmianie ustawy – Prawo ochrony 

#rodowiska

Art.  1.
W!ustawie z!dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 'rodowiska wprowadza si" 
nast"puj$c$ zmian":
- w!art. 289 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nie wnosi si" op&at z!tytu&u tych rodzajów korzystania ze 'rodowiska spo'ród 
wymienionych w!art. 273 ust. 1 oraz nie sk&ada si" wykazu, o!którym mowa 
w!art. 286 ust. 1-2, je'li pó &roczna wysoko'% op&at wnoszona na rachunek urz"du 
marsza&kowskiego nie przekracza 400 z&.”

Art.  2.
Ustawa wchodzi w!#ycie z!dniem…

Uzasadnienie
W!'wietle obecnie obowi$zuj$cego prawa wszystkie podmioty gospodarcze 
i!osoby fizyczne korzystaj$ce ze 'rodowiska w!sposób uj"ty w!ustawie s$ 
zobowi$zane do przedstawienia Marsza&kowi Województwa wykazu zawieraj$-
cego informacje i!dane, o!których mowa w!art. 287, wykorzystane do ustalenia 
wysoko'ci op&at oraz wysoko'% tych op&at. Drugi komplet tych#e dokumentów 
jest równie# przedk&adany Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony )rodowiska. 
Trzeci komplet pozostawia sobie w/w!podmiot dla potwierdzenia dope&nienia 
tego obowi$zku. W!odniesieniu do niewielkich podmiotów gospodarczych ilo'% 
emisji do 'rodowiska jest tak niewielka, i# podatek naliczony z!tego tytu&u jest 
cz"sto poni#ej obowi$zuj$cej granicy 400 z& na okres 6 mc. Przewa#nie kszta&-
tuje si" na poziomie kilku lub kilkunastu z&. Jednak ilo'% wymaganej dokumen-
tacji papierowej si"ga cz"sto kilkudziesi"ciu stron. Egzekwowanie wi"c takiego 
obowi$zku sprawozdawczego, ze wzgl"du na ogromne w!skali kraju zu#ycie 
papieru, jest wr"cz nieekologiczne, a!wi"c ca&kowicie sprzeczne z!duchem 
wspomnianej ustawy.

STANOWISKO Nr 12/11/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z"dnia 17 czerwca 2011 r.
w!sprawie zarz$dzenia Prezesa NFZ w!sprawie okre%lenia 

warunków zawierania i!realizacji umów w!rodzaju 
ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Naczelna Rada Lekarska wyra#a sprzeciw wobec trybu wprowadzania 
nowych zasad rozlicze( 'wiadcze( opieki zdrowotnej w!rodzaju ambulato-
ryjna opieka specjalistyczna. Wprowadzenie systemu rozlicze( opartego na 
Jednorodnych Grupach Pacjentów w!lecznictwie zamkni"tym by&o zwi$zane 

Posiedzenie NRL – 17 czerwca 2011 roku
Redaktor naczelny: Mariusz Janikowski
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z!przeznaczeniem dodatkowych 'rodków finansowych na realizacj" tego 
przedsi"wzi"cia a!tak#e by&o poprzedzone kilkumiesi"cznymi konsultacjami 
i!pilota#em. Analogiczne rozwi$zania powinny zatem towarzyszy% zmianom 
wprowadzanym w!ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

SEKRETARZ PREZES 
Mariusz Janikowski Maciej Hamankiewicz

STANOWISKO Nr 13/11/ VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z"dnia 17 czerwca 2011 r. 
w!sprawie u"ywania j&zyka polskiego w!ochronie zdrowia

Naczelna Rada Lekarska wyra#a g&"bokie zaniepokojenie widoczn$ tendencj$ do 
wprowadzania do systemu ochrony zdrowia nowomowy administracyjnej zmienia-
j$cej podstawowe zrozumia&e dla spo &ecze(stwa poj"cia.
Jednoznaczne okre'lenie obowi$zków lekarza i!praw pacjenta uj"te w!Kodeksie 
Etyki Lekarskiej, i#:
„Powo &aniem lekarza jest ochrona #ycia i!zdrowia ludzkiego, zapobiegania cho-
robom, leczenie chorych oraz niesienie ulgi w!cierpieniu. Najwi"kszym nakazem 
etycznym dla lekarza jest dobro chorego – Salus aegroti suprema lex esto. Me-
chanizmy rynkowe, naciski spo &eczne i!wymagania administracyjne nie zwalniaj$ 
lekarza z!przestrzegania tej zasady” zast$piono nowymi poj"ciami.
Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej wprowadzenie w!coraz szerszym zakresie do 
j"zyka polskiego nowych okre'le(, takich jak:
- 'wiadczeniobiorca lub nawet us &ugobiorca zamiast chory,
- 'wiadczeniodawca lub nawet us &ugodawca zamiast lekarz,
- udzielanie 'wiadcze( zdrowotnych, wykonywanie procedur zamiast leczenia,
- limitowanie 'wiadcze( i!wprowadzenie poj"cia nadwykona( maskuj$ce
odmow" leczenia,
niesie za sob$ negatywne skutki, bowiem:
- prowadzi do dehumanizacji zawodu lekarza,
- powoduje zagubienie si" chorego cz&owieka w!labiryncie niezrozumia&ych
poj"% i!nazw jednostek ochrony zdrowia ( np. przedsi"biorstwo podmiotu
leczniczego), 
 - stoi w!sprzeczno'ci z!zapewnieniem nale#ytych warunków do godnego
wykonywania zawodu lekarza,
- utrudnia leczenie i!otaczanie w&a'ciw$ opiek$ wszystkich potrzebuj$cych.
Taki kierunek zmian podstawowych poj"% nie stanowi #adnego post"pu reform 
i!funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Zwracamy si" do Kole#anek i!Kolegów 
Lekarzy i!Lekarzy Dentystów, aby w!kontaktach z!chorymi nadal pos &ugiwali si" 
powszechnie przyj"tymi i!zrozumia&ymi dla nich poj"ciami. 

SEKRETARZ PREZES 
Mariusz Janikowski Maciej Hamankiewicz

STANOWISKO Nr 14/11/ VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z"dnia 17 czerwca 2011 r.
w!sprawie zmian Protoko#u Dodatkowego do Konwencji 

o!Prawach Cz#owieka i!Biomedycynie dotycz$cego 
transplantacji narz$dów i!tkanek pochodzenia ludzkiego

Naczelna Rada Lekarska, w!zwi$zku z!pismem z!dnia 19 maja 2011 r. Dyrektora 
Departamentu Praw Cz&owieka Ministerstwa Sprawiedliwo'ci, znak: DPC I!0825-
22/11/1, informuj$cym o!zbli#aj$cym si" terminie pierwszej okresowej oceny 
obowi$zywania Protoko &u Dodatkowego do Konwencji o!Prawach Cz&owieka i!Bio-
medycynie dotycz$cego transplantacji narz$dów i!tkanek pochodzenia ludzkiego, 
zg&asza nast"puj$ce uwagi do przedmiotowego Protoko &u:
1) ad. preambu&y drugi akapit - niedok&adnie przytoczono tre'% art. 1a Statutu 
Rady Europy: zamiast wyrazów „jej cz&onków” powinny by% wyrazy „mi"dzy jej 
cz&onkami, aby chroni% i!wciela% w!#ycie idea&y i!zasady stanowi$ce ich wspólne 
dziedzictwo oraz aby u&atwi% ich post"p ekonomiczny i!spo &eczny”;
2) ad. art. 2 ust. 1 – nale#y rozszerzy% zakres przeszczepiania do „narz$dów, 
tkanek i!komórek”, podobnie jak sam tytu& Protoko &u;
3) ad. art. 3:
a) w!pierwszym akapicie - zamiast wyrazu „us &ug” powinien by% wyraz „'wiad-
cze(”,
b) w!trzecim akapicie na ko(cu zdania nale#y doda% wyrazy „oraz istniej$ce 
w!nich listy osób oczekuj$cych”,
4) ad. art. 9 - konieczne jest zastanowienie si" nad w&a'ciwym okre'leniem 
„#yj$cego dawcy”, którego narz$d lub tkanka jest ofiarowana biorcy. Nie nale#y 
u#ywa% okre'lenia „dawca” tylko „ofiarodawca”, poniewa# to okre'lenie lepiej 
oddaje rzeczywisty obraz sytuacji. Biorca musi mie% 'wiadomo'%, #e ofiarodawca 
przekazuje mu swój narz$d lub tkank" ca&kowicie bezinteresownie, ofiarowuj$c 
mu swój narz$d lub tkank". Transplantacja opiera si" bowiem na modelu ofiarowa-
nia potrzebuj$cej osobie (biorcy) narz$du lub tkanki od innej osoby. Funkcjonowa% 
zatem powinien model ofiarowania a!nie „dawstwa”, poniewa#:
a) dar wymaga odwzajemnienia a!ofiarowanie – nie,
b) odwzajemnienie nie jest praktycznie mo#liwe, a!ponadto nie powinno by% zale-
cane ani nie powinno stwarza% u!biorcy potrzeby rekompensaty,

c) biorca, któremu si" co' daje a!nie ofiaruje staje przed zagro#eniem „tyrani$ 
daru”, która mo#e wymusza% bezwzgl"dne pos &usze(stwo w!stosunku do lekarzy, 
którzy mu ten dar „za&atwili”.
Z!powy#szego p&ynie nast"puj$cy wniosek: okre'lenie „dawca” sprzyja ujawnieniu 
si" zjawiska podobnego do „therapeutic misconception” wyst"puj$cego w!przy-
padku bada( klinicznych (clinical trias), mo#na je okre'li% jako „transplantational 
misconception”. Problem ten dotyczy raczej polskiego t&umaczenia tekstu ni# 
uwag do wersji angielskoj"zycznej (po angielsku „donor” jest raczej rozumiane 
w!znaczeniu „benefactor”, a!po polsku dawca nie jest równoznaczne z!terminem 
ofiarodawca);
5) ad. art. 10 – po wyrazie „narz$dów” nale#y doda% wyrazy „lub tkanek”;
6) ad. art. 12 w!drugim akapicie - zamiast wyrazów „pracownika ochrony zdrowia” 
powinien by% wyraz „lekarza”;
7) ad. art. 14 ust. 2 pkt iii - nale#y skre'li% wyraz „potencjaln$” („potencjalna 
mo#liwo'%” to tautologia);
8) ad. art. 15 – przepis ten opisuje element procesu przeszczepiania komórek, 
jakim jest ich pobieranie. Ca&y protokó & mówi za' o!przeszczepianiu narz$dów 
i!tkanek. Jest to niespójno'%, która wymaga poprawienia albo poprzez usuni"cie 
art. 15, albo poprzez rozszerzenie zakresu protoko &u (wówczas wsz"dzie, gdzie 
mowa o!przeszczepianiu narz$dów i/lub tkanek, nale#y doda% „i/lub komórek”). 
Sugestia ta jest ju# zawarta w!pkt 2;
9) ad art. 16 drugi akapit - nale#y skre'li% wyraz „bezpo'rednio”;
10) ad. art. 19 - nale#y promowa% nie „dawstwo”, ale „ofiarowanie” narz$dów itd.;
11) ad art. 23 ust. 1 – w!zdaniu pierwszy po wyrazie „osobowe” nale#y doda% 
wyrazy „i!medyczne” oraz na ko(cu zdania drugiego nale#y doda% wyrazy „szcze-
gólnie wra#liwych”;
12) w!licznych miejscach w!polskiej wersji j"zykowej dokumentu zamiast wyrazu 
„transplantacja” powinien by% u#yty wyraz „przeszczepianie” (w!odpowiednim 
przypadku). Czasem wymaga to przeformu&owania ca&ych zda(. Generalnie 
nale#a&oby promowa% polski termin „przeszczepianie” zamiast zapo#yczenia 
„transplantacja”.

SEKRETARZ PREZES 
Mariusz Janikowski Maciej Hamankiewicz

STANOWISKO Nr 15/11/ VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z"dnia 17 czerwca 2011 r.
w!sprawie projektu ustawy o!kontroli w!administracji 

rz$dowej

Naczelna Rada Lekarska po rozpatrzeniu ww. projektu, nades &anego przy pi'mie 
Szefa Kancelarii Sejmu z!dnia 25 maja 2011 r., znak: GMS-WP-173-110/11, zg&a-
sza nast"puj$ce uwagi:
1/ w!art. 16 ust. 2 wskazuje na mo#liwo'ci wyst$pienia do ka#dego organu w!Polsce 
„o!niezw&oczne udost"pnienie dokumentów”, zwi$zanych z!przeprowadzan$ w!okre-
'lonej jednostce kontrol$. Jak si" wydaje, zapis winien by% u'ci'lony, bowiem nale#y 
si" spodziewa% przep&ywu dokumentów, pomi"dzy ró#nymi organami, w!granicach 
przekraczaj$cych zasady dzia&ania „oszcz"dnego pa(stwa”.
2/ w!art. 21 nale#y okre'li%, w!jakim czasie przed kontrol$ winna by% informacja o!niej.
3/ w!art. 77 – b&"dnie przywo&ano propozycje poprawek w!ustawie o!dzia&alno'ci 
leczniczej: zamiast art. 120 winien by% art. 121 (zm. 3), zamiast art. 121 winien by% art. 
122 (zm. 4), a!w!tre'ci zamiast art. 117 i!118 winno by% art. 118 i!119.

SEKRETARZ PREZES 
Mariusz Janikowski Maciej Hamankiewicz

STANOWISKO Nr 16/11/ VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z"dnia 17 czerwca 2011 r.
w"sprawie zmiany ustawy o"planowaniu 

rodziny, ochronie p$odu ludzkiego i"warunkach 
dopuszczalno#ci przerywania ci%&y oraz 

niektórych innych ustaw

Naczelna Rada Lekarska po zapoznaniu si" z!projektem ustawy o!zmianie ustawy 
o!planowaniu rodziny, ochronie p&odu ludzkiego i!warunkach dopuszczalno'ci 
przerywania ci$#y oraz niektórych innych ustaw, nades &anym przez Szefa Kance-
larii Sejmu przy pi'mie z!dnia 23 maja 2011 r., znak: GMS-WP-173-108/11, wnosi 
o!odrzucenie projektu.

SEKRETARZ PREZES 
Mariusz Janikowski Maciej Hamankiewicz
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K s z t a " c e n i e

Mariola Marklowska-Dzier!ak

Egzamin na pi#tk$
si! stara". – Warto by#o, cho"by dla 
w#asnej satysfakcji. Jednak czy prze-
#o$y si! to na moj% dalsz% karier! za-
wodow%, to si! dopiero oka$e – powie-
dzia#a „Gazecie Lekarskiej”.

Ma#gorzata Kulis pracuje w&Ho-
spicjum 'w. (azarza w&Krakowie,  
ale specjalizacj! robi#a w&Szpitalu Bo-
nifratrów, w&którym by#a rezydentk% 
Oddzia#u Chorób Wewn!trznych i&An-
giologii. Kierownik jej specjalizacji,  
dr Bogus#aw Rudel, boleje nad tym,  
$e jego podopieczna nie znalaz#a  
zatrudnienia w&szpitalu. 

– To ironia losu – pani doktor sko)-
czy#a u&nas rezydentur!, a&ja nie mo-
g#em jej zaproponowa" etatu... – przy-
zna# w&rozmowie z&„GL”.

Specjalista bli!ej pacjenta
Znowelizowana ustawa o&zawo-

dach lekarza i&lekarza dentysty, która 
wesz#a w&$ycie 1 lipca br., wprowadzi-
#a wiele zmian w&systemie kszta#cenia 
lekarzy i&lekarzy dentystów. Dotycz% 
one równie$ zdobywania specjaliza-
cji. Podstaw% zakwali*kowania le-
karza do szkolenia specjalizacyjnego 
b!dzie ju$ niebawem pozytywny wy-
nik Lekarskiego Egzaminu Ko)co-
wego lub Lekarsko-Dentystycznego  
Egzaminu Ko)cowego, które zast%pi% 
Lekarski Egzamin Pa)stwowy i&Le-
karsko-Dentystyczny Egzamin Pa)-
stwowy. Po raz pierwszy egzaminy na 
nowych zasadach zostan% przeprowa-
dzone w&2013 r.

Nowelizacja zlikwidowa#a dotych-
czasowy podzia# specjalizacji na pod-
stawowe i&szczegó#owe. Wprowadzi#a 
modu#owy system szkolenia specjali-
zacyjnego w&danej dziedzinie. Po uko)-
czeniu podstawowego modu#u, który 
odpowiada podstawowemu zakreso-
wi wiedzy teoretycznej i&umiej!tno-
'ci praktycznych z&danej dziedziny  
medycyny b%d+ wspólnemu zakreso-

wi dla pokrewnych dziedzin, lekarz 
b!dzie móg# kontynuowa" szkolenie 
specjalizacyjne, wybieraj%c modu# spe-
cjalistyczny.

W&opinii ministerstwa, zmiany 
w&systemie kszta#cenia maj% na ce-
lu wyeliminowanie problemu de*-
cytu i&tzw. luki pokoleniowej leka-
rzy, zw#aszcza specjalistów ('rednia 
ich wieku wynosi powy$ej 55 lat) 
oraz zwi!kszenie dost!pu pacjentów  
do 'wiadcze) medycznych. Temu 
samemu celowi ma s#u$y" ustawa 
o&umiej!tno'ciach, która – jak in-
formuje resort zdrowia – zosta#a ju$ 
poddana konsultacjom zewn!trznym.  
Minister Ewa Kopacz ma nadziej!,  
$e projekt ustawy o&umiej!tno'ciach 
tra* pod obrady Sejmu jeszcze przed 
ko)cem jego kadencji.    ⦿

W
zorganizowanej po raz 
pierwszy przez Minister-
stwo Zdrowia uroczysto-
'ci, zatytu#owanej „Specja-

lista 2011” gratulacje od minister Ewy 
Kopacz i&jej zast!pcy Andrzeja W#o-
darczyka oprócz wyró$nionych leka-
rzy odebrali równie$ kierownicy  
ich specjalizacji.

Nie bójcie si" walczy#
– Jestem dumna, $e mog! wam po-

gratulowa" tak wspania#ych wyni-
ków – zwróci#a si! do lekarzy Ewa Ko-
pacz i&zaapelowa#a do nich, aby swoj% 
wiedz! „prze#o$yli na satysfakcj! pa-
cjentów”. – Nie zapominajcie, $e pa-
cjentów trzeba traktowa" tak samo,  
jak swoich pracodawców, musz% wam 
ufa". I&nie bójcie si! walczy" ze z#% opi-
ni% o&systemie ochrony zdrowia. Je-
ste'cie w&tym systemie najwa$niejsi,  
bo to wy decydujecie o&tym, jak reali-
zowana jest reforma – doda#a.

Do Pa)stwowego Egzaminu Spe-
cjalizacyjnego przyst%pi#o w&wiosen-
nej sesji 1422 lekarzy w&36 specjaliza-
cjach podstawowych, 450 lekarzy w&26 
specjalizacjach szczegó#owych oraz  
99 lekarzy dentystów w&sze'ciu specja-
lizacjach dentystycznych.

W&gronie tych, którzy uzyskali 
najwy$sze noty, dostrzegli'my m.in. 
Ma#gorzat! Kulis, która z&bardzo do-
brym wynikiem zda#a egzamin spe-
cjalizacyjny z&chorób wewn!trznych. 
Zapytali'my j%, czy warto by#o a$ tak  

Pacjentów trzeba 
traktowa# tak samo,  
jak swoich pracodawców, 
musz$ ufa# lekarzom.
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46 lekarzy, którzy  
z najlepszym wynikiem  
zdali w wiosennej sesji 
Pa)stwowy Egzamin 

Specjalizacyjny, otrzyma#o 
listy gratulacyjne  

od szefowej  
resortu zdrowia. Gratulacje ode-

brali m.in. Ma!-
gorzata Kulis  
i kierownik  
jej specjalizacji  
dr Bogus!aw 
Rudel.

*
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*
Wy d a r z e n i a

Nie chc! 
by" intruzami

CELINA LISIECKA

W
ed#ug Andrzeja M%drali, wi-
ceprezesa Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Szpitali 

Prywatnych, prywatne lecznice ma-
j% ogromny potencja#. Jednak do te-
go, aby mog#y go w&pe#ni wykorzy-
sta" i&zaj%" przynale$ne im miejsce 
w&systemie opieki zdrowotnej po-
trzebne s% odpowiednie mechanizmy: 
wprowadzenie konkurencji mi!dzy 
p#atnikami, ustanowienie silnego, 
centralnego regulatora systemu ubez-
piecze) zdrowotnych, zrównanie 
praw podmiotów wykonuj%cych dzia-
#alno'" lecznicz%, wyeliminowanie 
uznaniowo'ci w&kontraktowaniu 
'wiadcze) medycznych. – Sektor szpi-
tali prywatnych bardzo si! rozwin%#. 
Powsta#y nowoczesne, wielopro*lo-
we i&dzia#aj%ce ca#% dob! lecznice 
oraz wysokospecjalistyczne o'rodki 
chirurgii jednego dnia. Jednak obok 
nich, w&pomieszczeniach wynajmo-
wanych czasowo w&szpitalach pu-
blicznych, dzia#a równie$ tzw. chirur-
gia obwo+na, co jest niedopuszczalne 
– mówi Andrzej M%drala. 

Jako%#, a&nie w'asno%#
Uczestnicy I&Kongresu Szpitali 

Prywatnych, który odby# si! w&maju 
w&Warszawie, byli zgodni: w&Polsce 
nie powinno si! dzieli" szpitali na pu-
bliczne i&prywatne. Wed#ug nich jedy-
nym kryterium decyduj%cym o&kon-
traktowaniu przez NFZ powinna by" 
jako'" 'wiadcze), poparta analiz% 
poziomu satysfakcji pacjentów i&licz-
by zdarze) niepo$%danych (powi-
k#ania, ponowne hospitalizacje itd.).  

S% przekonani, $e wprowadzenie pa-
kietu ustaw zdrowotnych nie dopro-
wadzi do zrównania sektorów – pry-
watnego i&publicznego. Potrzebna jest 
ustawa, w&której zosta#by nakre'lo-
ny zintegrowany system planowania 
potrzeb zdrowotnych, od poziomu 
powiatu do ca#ego pa)stwa.

Zaniepokojeni brakiem docelo-
wych rozwi%za), wystosowali apel 
do premiera Donalda Tuska. Jednym 
z&zawartych w&nim postulatów jest 
„ustanowienie parytetów dla poszcze-
gólnych trybów w&leczeniu szpital-
nym”. Taki system mia#by umo$liwi" 
podejmowanie z&wyprzedzeniem de-
cyzji dotycz%cych infrastruktury, edu-
kacji i&organizacji ochrony zdrowia.

Decyduj$cym kryterium 
przy kontraktowaniu 
powinna by# jako%# 
%wiadcze(.

Wiceminister zdrowia Marek Ha-
ber zapewni#, $e resort stara si! elimi-
nowa" podzia#y szpitali na publiczne 
i&niepubliczne, a&wyrazem tych stara) 
jest ustawa o&dzia#alno'ci leczniczej. 

– W&'wietle tej ustawy NFZ ma kie-
rowa" si! jako'ci% 'wiadcze) i&spe#nie-
niem wymaganych kryteriów, a&nie 
tym, czy jest to szpital publiczny czy 
prywatny – t#umaczy#. I&zapowiedzia#, 
$e w&przygotowywanej przez mini-
sterstwo ustawie o&jako'ci w&ochronie 
zdrowia zostan% okre'lone mechani-
zmy, na podstawie których publiczne 
'rodki tra*% do lecznic funkcjonuj%-
cych na najwy$szym poziomie.

 Jednakowe regu'y gry
Andrzej Malinowski, prezydent 

Pracodawców RP, podkre'li#, $e szpi-
tale prywatne s% coraz lepiej postrze-
gane zarówno przez pacjentów, któ-
rzy ceni% sobie warunki, w&jakich s% 
leczeni i&$yczliwe traktowanie przez 
personel medyczny, jak i&przez polity-
ków, samorz%dy lokalne, 'rodowiska 
eksperckie. Zaapelowa# wi!c, aby raz 
na zawsze odej'" od terminologii „pu-
bliczne i&prywatne” na rzecz „dobrych 
i&z#ych”. Uczestnicz%cy w&kongresie po-
se# Boles#aw Piecha, przewodnicz%cy 
sejmowej Komisji Zdrowia, jest jed-
nak innego zdania. Wed#ug niego po-
winien by" precyzyjny rozdzia# mi!dzy 
tym, co publiczne i&prywatne, a&szpitale 
prywatne powinny by" jedynie uzupe#-
nieniem sektora publicznego.

Dla pose# Beaty Ma#eckiej-Libery, 
wiceprzewodnicz%cej sejmowej Komi-
sji Zdrowia, nie ma znaczenia, kto jest 
w#a'cicielem szpitala, je'li dobrze s#u-
$y on chorym. Wed#ug niej powinny 
obowi%zywa" jednakowe regu#y gry 
dla wszystkich podmiotów, zarówno 
w&kwestii zasad funkcjonowania, jak 
i&*nansowania.  ⦿             

     Prywatne us!ugi medyczne oferuje 
w Polsce 1065 szpitali posiadaj"cych 
oko!o 78 tys. !ó#ek.

    W 2010 r. NFZ zawar! umowy o warto-
$ci ponad 2,17 mld z! z ponad 5,5 tys. 
niepublicznych placówek $wiadcz"-
cych ambulatoryjn" opiek% specja-
listyczn". Warto$& kontraktów z pu-

blicznymi placówkami wynios!a 
ponad 2 mld z!

    Na realizacj% umów w zakresie lecz-
nictwa szpitalnego, zawartych z 593 
niepublicznymi szpitalami, NFZ prze-
znaczy! ponad 2,9 mld z!. Na $wiad-
czenia zakontraktowane u 571 pu-
blicznych szpitali wyda! 23,3 mld z!

W#a'ciciele prywatnych placówek medycznych 
chc%, aby traktowano je tak samo jak publiczne. *

FAKTY I LICZBY
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W y d a r z e n i a

Transplantologia  
wychodzi z kryzysu

LUCYNA KRYSIAK

W ubieg!ym roku 
przeprowadzono 

w Polsce 1376 
przeszczepów.  

To o jedn" trzeci" 
wi#cej ni$  

w feralnym 2007 
roku, kiedy dosz!o 

do zapa%ci  
w transplantologii.

K
iedy w&1966 r. 
przeszczepiono 
w&Polsce pierw-
sz" nerk#, a&dwa 

lata pó'niej pierwsze serce, 
sta!o si# jasne, $e narodzi!a 
si# nowa dziedzina medycy-
ny. Od tej pory transplanto-
logia  przesz!a d!ug" drog#. 
Sta!a si# specjalno%ci" za-
równo ratuj"c" $ycie, jak i 
znacz"co poprawiaj"c" je-
go komfort. Obecnie prze-
szczepia si# nie tylko nerki 
i&serca, ale równie$ w"trob#, 
trzustk# i&wyspy trzustkowe, 
p!uca, skór#, rogówki, a&na-
wet r#ce i&twarz.

 Lekarze  
i!koordynatorzy
Na X Jubileuszowym 

Kongresie Polskiego Towa-
rzystwa Transplantacyjne-
go w&Rawie Mazowieckiej 
spotka!o si# w&czerwcu 540 
transplantologów. W%ród 
115 wyk!adowców byli tak-
$e go%cie z&zagranicy, m.in. 
prof. Maria Siemionow, 
dyrektor zespo!u badaw-
czego chirurgii plastycznej 
z&Cleveland Clinic, która 
w&grudniu 2008 r. przepro-
wadzi!a pierwsz" w&USA 
operacj# przeszczepienia 

twarzy, a&tak$e prof. Ka-
thryn Wood z&Uniwersy-
tetu w&Oxfordzie, zajmuj"-
ca si# immunologicznymi 
aspektami przeszczepów 
narz"dów. 

Prof. Magdalena Dur-
lik, prezes PTT, nie kry!a 
zadowolenia z&wysokiego 
poziomu merytoryczne-

go kongresu, który we-
d!ug niej przek!ada si# na 
poziom dyskusji o&trans-
plantologii. – Jest to dzie-
dzina interdyscyplinarna, 
skupia chirurgów, interni-
stów, immunologów, ane-
stezjologów, ale te$ oso-
by, które koordynuj" ca!y 
proces post#powania – od 

Obecnie przeszczepia si" nie tylko 
nerki i serca, ale równie# w$trob", 
trzustk" i wyspy trzustkowe, p%uca, 
skór", rogówki, a nawet r"ce i twarz.



Przysz%o&ci$ transplantologii 
jest poszukiwanie nowych dróg  
pozyskiwania narz$dów i metod 
zapobiegania ich odrzuceniu.

pobrania narz"dów po ich 
wszczepienie, a&pó'niej za-
pobieganie powik!aniom 
– t!umaczy!a prof. Durlik. 
Doda!a, $e powodzenie te-
go typu leczenia w&du$ej 
mierze zale$y od wspó!-
pracy lekarzy. Dlatego na 
kongresy PTT zaprasza-
ni s" tak$e lekarze nieza-
biegowi, specjalizuj"cy si# 
w&immunosupresji i&lecze-
niu wczesnych i&odleg!ych 
powik!a( po przeszcze-
pach, a&tak$e piel#gniarki. 

 Komórki  
macierzyste  
i!regulatorowe
Zdaniem prof. Mag-

daleny Durl ik spo !e-
cze(stwo si# starzeje, 
wi#c zwi#ksza si# zapo-
trzebowanie na narz"dy 
do przeszczepiania, nato-

miast liczba dawców jest 
ograniczona. Przysz!o%ci" 
jest wi#c poszukiwanie 
nowych dróg pozyskiwa-
nia narz"dów do prze-
szczepiania (np. hodowle 
z&komórek macierzystych) 
oraz metod zapobiegania 
ich odrzuceniu (indukcja 
tolerancji immunologicz-
nej). Obecnie ryzyko od-
rzucenia narz"du zmniej-
sza optymalizacja doboru 
biorcy, ale by) mo$e ju$ 
w&niedalekiej przysz!o-
%ci mo$liwa b#dzie te-
rapia genowa. Za tole-
rancj# przeszczepu b#d" 
odpowiada) komórki re-
gulatorowe, które uwol-
ni" pacjenta od obowi"z-
ku za$ywania do ko(ca 

$ycia leków zapobiega-
j"cych odrzuceniu prze-
szczepionego narz"du.

W&opinii prof. Woj-
c iecha Rowi(sk iego, 
konsultanta krajowe-
go ds. transplantologii, 
o s i" g n i# c i a  n au ko -
we i&kliniczne wytycza-
j" kierunki leczenia, ale 
mo$liwo%ci ich wdro$e-
nia s" uzale$nione od sy-
tuacji, w&jakiej znajduje 
si# polska transplanto-
logia. Mimo nag!a%nia-
nych przez media afer, 
które w&2007 r. dopro-
wadzi!y do kryzysu (za-
ledwie 393 pobrania i&983 
przeszczepy), nastawienie 
do przeszczepiania na-
rz"dów jest pozytywne. 
W&2010 r. wzrós! %redni 
wska'nik pobra( narz"-
dów (13,5 na 1 mln miesz-
ka(ców). Najlepiej jest 

w&Wielkopolsce i&w&wo-
jewództwie zachodniopo-
morskim (30-34 pobrania 
na 1 mln mieszka(ców), 
najgorzej  na Podkar-
paciu, Lubelszczy'nie 
i&w&Ma!opolsce (2-5 po-
bra( na 1 mln mieszka(-
ców). Prof. Rowi(ski ma 
nadziej#, $e sytuacja jesz-
cze bardziej si# poprawi, 
kiedy widoczne stan" si# 
efekty projektu „Partner-
stwo dla Transplantacji”, 
wdro$onego w&o%miu wo-
jewództwach. W&ramach 
tego programu organi-
zowane s" szkolenia dla 
personelu medycznego, 
spotkania z&dyrektorami 
szpitali, samorz"dowca-
mi i&licealistami.  ⦿             
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Z prof. Boles!awem Samoli"skim, 
przewodnicz#cym podzespo!u ds. priorytetów 

w obszarze zdrowia publicznego polskiej 
prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, 

rozmawia Mariola Marklowska-Dzier$ak

P o l s k a  p r e z y d e n c j a  w  U E

1 lipca Polska obj!"a na sze#$ miesi!cy 
przewodnictwo w Radzie Unii Europej-
skiej. Jakie cele chcemy w tym czasie 
zrealizowa$ w dziedzinie zdrowia?
Przede wszystkim chcemy zwróci% 
uwag& na przewlek!e, niezaka'ne 
choroby, które s# g!ówn# przyczy-
n# zgonów oraz na rol& zdrowia pu-
blicznego w(budowaniu zdrowego 
spo!ecze"stwa i(zdrowej staro)ci. 
W(przyj&tych przez nas prioryte-
tach zawarte s# dwa g!ówne obsza-
ry. Jednym z(nich jest wyrównywa-
nie ró$nic w(zdrowiu mieszka"ców 
ró$nych krajów Europy, oczywi)cie 
przy u$yciu narz&dzi, którymi po-
s!uguje si& zdrowie publiczne. Dru-
gim priorytetem jest zapobieganie 
chorobom degeneracyjnym o)rod-
kowego uk!adu nerwowego.

W jaki sposób mo%na wyrównywa$ 
ró%nice w zdrowiu obywateli pa&stw 
cz"onkowskich Unii Europejskiej?  
Czy to w ogóle jest mo%liwe?
Z(ca!# pewno)ci# determinantem 
zdrowia spo!ecze"stwa jest nad-
waga i(walka z(nadwag# i(oty!o)ci# 
mo$e prowadzi% do poprawy tego 
stanu rzeczy, podobnie jak odpo-
wiednia aktywno)% *zyczna. Chce-
my równie$ zwróci% uwag& na in-
ny wa$ny element, który nie by! do 
tej pory wystarczaj#co zaakcento-
wany w(UE, a(mianowicie na to, $e 
o(bezpiecze"stwie zdrowotnym osób 

w()rednim i(starszym wieku decydu-
j# choroby wieku dzieci&cego. Ina-
czej mówi#c, zdrowa staro)% zaczy-
na si& ju$ w(dzieci"stwie.

Które choroby wieku dzieci!cego ma 
pan na my#li, przypisuj'c im wp"yw na 
zdrowie pó(niejszych czterdziesto- 
czy siedemdziesi!ciolatków?
Przewlek!e choroby uk!adu odde-
chowego, w(tym g!ównie alergi& 
i(astm&. S# to absolutnie dominu-
j#ce schorzenia wieku dzieci&cego, 
maj#ce bardzo istotny wp!yw na to, 
co b&dzie si& dzia!o z(cz!owiekiem 
w(pó'niejszym okresie jego $ycia, 
poniewa$ nie tylko upo)ledzaj# go 
spo!ecznie, ale równie$ zdrowotnie. 
Skutkuj# ró$nymi innymi schorze-
niami w(starszym wieku, przede 
wszystkim jednak maj# olbrzymi 
wymiar socjoekonomiczny i(deter-
minuj# bezpiecze"stwo otoczenia 
chorych. Niektóre postaci zaawan-
sowanych chorób uk!adu oddecho-

wego prowadz# do alienacji, a(nawet 
wykluczenia spo!ecznego. 
Istotnym problemem, którym równie$ 
b&dziemy si& zajmowa% w(czasie prezy-
dencji, s# zaburzenia komunikacyjne 
u(dzieci, rozumiane jako upo)ledzenie 
wzroku, s!uchu i(mowy. To z(powo-
du tych w!a)nie zaburze" dzieci go-
rzej si& rozwijaj#, dostaj# gorsze oceny 
w(szkole i(cz&sto maj# problemy z(na-
wi#zywaniem relacji rówie)niczych. 
Zaburzenia komunikacyjne maj# ta-
kie samo znaczenie dla bezpiecze"stwa 
zdrowotnego i(socjoekonomicznego 
w(pó'niejszym okresie u(osób doro-
s!ych, jak przewlek!e choroby uk!adu 
oddechowego.

Jakimi narz!dziami do wyrównywania 
ró%nic w zdrowiu spo"ecze&stw europej-
skich dysponuje zdrowie publiczne?
Innymi ni$ medycyna kliniczna, która 
pos!uguje si& diagnostyk# i(leczeniem. 
Zdrowie publiczne zarz#dza zdrowiem 
populacyjnym za pomoc# odpowied-
nich kampanii spo!ecznych i(promo-
wania zdrowego stylu $ycia. To zada-
nia, które stoj# przed nami i(wed!ug 
mnie jeste)my do nich bardzo dobrze 
przygotowani. Ministerstwo Zdrowia 
przygotowuje projekt ustawy o(zdro-

O bezpiecze!stwie 
zdrowotnym osób  
w "rednim i starszym 
wieku decyduj# choroby 
wieku dzieci$cego.

Nie zmarnujemy 
naszej szansy
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wiu publicznym, która stworzy sys-
temowe rozwi#zania w(tym zakresie. 
Przedyskutowali)my nasze prioryte-
ty i(konkluzje prezydenckie w(Komi-
sji Europejskiej. Przedstawili)my je 
wst&pnie tak$e pa"stwom cz!onkow-
skim – spotka!y si& z($yczliwym przyj&-
ciem. Jestem przekonany, $e weszli)my 
w(okres naszej prezydencji w(Radzie 
UE z(du$ym optymizmem i(prze)wiad-
czeniem, $e uda nam si& zrealizowa% 
wszystkie za!o$enia i(cele.

A co chcemy osi'gn'$?
Chcemy pokaza%, $e Polska jest kra-
jem, który widzi pewne problemy 
w(Europie, wynikaj#ce przede wszyst-
kim z(faktu, $e kraje cz!onkowskie Unii 
Europejskiej maj# ró$ny status ekono-
miczny, ró$ne tradycje zwi#zane z(ró$-
nym okresem rozwoju spo!eczno-eko-
nomicznego i(politycznego. Zdajemy 
sobie spraw&, w(jaki sposób przek!a-
da si& to na zdrowie i($e wielk# tro-
sk# Europy powinno by% m!ode po-
kolenie. Je)li uda nam si& wyrówna% 

ró$nice w(zdrowiu m!odego pokole-
nia i(nauczy% je zdrowego stylu $ycia, 
b&dziemy mieli w(przysz!o)ci zdrow-
sze starsze pokolenie. M!odzi ludzie 
b&d# promowa% to, czego si& sami 
nauczyli – wysi!ek *zyczny i(prawi-
d!owy sposób od$ywiania. Naszym 
celem jest równie$ zwrócenie uwagi 
na aspekty socjoekonomiczne chorób 
degeneracyjnych o)rodkowego uk!a-
du nerwowego, w(tym choroby Al-
zheimera. Trzeba zbudowa% spraw-
ny system opieki nad osobami z(tego 
typu zaburzeniami. Cho% nie nale$y 
to do naszych priorytetów, w(czasie 
polskiej prezydencji w(UE chcemy si& 
zaj#% problemami palenia tytoniu, al-
koholizmu, a(tak$e e-zdrowiem, e-
-recept# oraz systemem identy*ka-
cji ubezpieczonych. To tematy, które 
ju$ wcze)niej tra*a!y pod obrady Unii 
Europejskiej, nie s# wi&c nowe, ale 
chcemy je kontynuowa%. Mamy wie-
le ciekawych propozycji, które )wiad-
cz# o(dojrza!ym podej)ciu do proble-
mów w(Europie.

Jakie korzy#ci mo%emy osi'gn'$ przy 
okazji polskiej prezydencji w UE?
Nie ma czego) takiego jak korzy)ci 
dla Polski w(czasie prezydencji. Pol-
ska zarz#dza Rad# Unii Europejskiej 
w(sposób bezstronny. Proponuj#c za-
j&cie si& konkretnymi problemami, 

udowadniamy, $e jeste)my )wiado-
mi ich wagi i(konieczno)ci znalezie-
nia dla nich rozwi#za". Jako pa"-
stwo cz!onkowskie Unii Europejskiej 
chcieliby)my zainicjowa% proces bu-
dowania systemu wzajemnej wspó!-
pracy w(niektórych obszarach. Zale$y 
nam przede wszystkim na stworze-
niu w(poszczególnych krajach sieci 
centrów zajmuj#cych si& koordyna-
cj# i(monitorowaniem najcz&stszych 
problemów zdrowotnych. By!yby to 
miejsca wymiany pogl#dów, do)wiad-

cze", wzajemnej pomocy i(wspó!pra-
cy. Do tej pory takie centra by!y bu-
dowane dla rzadkich chorób.

Nie chce mi si! wierzy$, %e nie wykorzy-
stamy szansy na pochwalenie si! 
naszymi osi'gni!ciami.
Rzeczywi)cie, mamy si& czym po-
chwali%. Fantastycznym osi#gni&-
ciem jest mi&dzy innymi stworzony 
przez Instytut Fizjologii i(Patologii 
S!uchu w(Kajetanach system wcze-
snego wykrywania oraz wdra$ania 
programów terapii i(rehabilitacji 
zaburze" komunikacyjnych u(dzie-
ci. Pe!en uznania dla osi#gni&% tego 
o)rodka by! równie$ wizytuj#cy go 
niedawno unijny komisarz ds. zdro-
wia John Dali. Spróbujemy przeko-
na% inne pa"stwa unijne do zbudowa-
nia na bazie tego instytutu centrum 
koordynuj#cego i(monitoruj#cego 
programy bada" przesiewowych oraz 
sieci wspó!pracuj#cych z(nim o)rod-
ków zlokalizowanych w(poszczegól-
nych krajach europejskich. Chcemy 
równie$ zainicjowa% wspó!prac& 
w(innych dziedzinach. W(Europie 
jest wiele o)rodków, które mog!yby 
koordynowa% ró$ne wa$ne zadania.

Mo%emy równie% zaprezentowa$ wyniki 
badania „Epidemiologia chorób 
alergicznych w Polsce” (ECAP), wykona-
nego pod pana kierownictwem. Mo%e 
uda si! nak"oni$ inne kraje europejskie 
do skorzystania z naszych do#wiadcze&?
Na pewno b&dziemy próbowa%. ECAP 
to jedno z(najwi&kszych bada" przepro-
wadzonych do tej pory w(Europie. Jego 
skala jest nie do przecenienia. Nie tylko 
pokazuje, jaka jest cz&sto)% wyst&powa-
nia alergii i(astmy w(Polsce w(porów-
naniu z(innymi krajami europejskimi, 
ale zawiera równie$ wiele dodatkowych 
elementów, co sprawia, $e wyniki tego 
badania mo$na wykorzysta% do ró$no-
rodnych analiz. Na ich podstawie mo$-
na dowie)% istnienia sporych ró$nic, i(to 
nie tylko mi&dzy ró$nymi krajami, ale 
tak$e wewn#trz jednego kraju. Mi&dzy 
regionami i()rodowiskami – miejskim 
i(wiejskim. Zaprezentujemy równie$ 
Narodowy Program Wczesnej Diagno-
styki i(Leczenia Astmy POLASTMA, 
jeden z(najlepszych systemów opieki 
nad chorymi z(astm# oskrzelow#. 
Na pewno nie zmarnujemy naszej szan-
sy, jak# jest prezydencja w(Radzie Unii 
Europejskiej. ⦿

Mamy wiele ciekawych 
propozycji, które 
"wiadcz# o dojrza%ym 
podej"ciu do problemów 
w Europie.

Prof. nadzw. dr hab. Boles!aw  
Samoli"ski jest kierownikiem 
Zak!adu Profilaktyki Zagro-
#e" $rodowiskowych i Alergolo-
gii Warszawskiego Uniwersyte-
tu Medycznego oraz prezydentem 
elektem Polskiego Towarzystwa 
Alergologicznego.
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L
iczba zgonów z!powodu 
POChP na "wiecie wynosi 
"rednio oko#o 2,9 mln rocz-
nie. W!zale$no"ci od nasi-

lenia objawów, w!ci%gu pi&ciu lat od 
rozpoznania umiera od 
40 do 70 proc. chorych. 
Rokowanie jest szczegól-
nie z#e, gdy wyst%pi za-
ostrzenie choroby – 10-
35 proc. chorych umiera 
w!pierwszym roku po 
kolejnym zaostrzeniu, 
a!40-60 proc. po ci&$kim 
zaostrzeniu. W!Polsce 
zapadalno"' na POChP 
kszta#tuje si& na "rednim 
poziomie europejskim 
(oko#o 15 chorych/100 
000/rok), co sprawia, $e 
choruje oko#o 2 mln 
osób. W!ostatnich latach 
obserwuje si& sta#y 
wzrost liczby zachorowa( w"ród ko-
biet i!osób w!wieku 25-44 lat. 

Raport GOLD 
Wobec alarmuj%cych danych epi-

demiologicznych, z!inicjatywy Na-
rodowego Instytutu Zdrowia USA 
i!)wiatowej Organizacji Zdrowia po-
wsta#a )wiatowa Inicjatywa Zwalcza-
nia Przewlek#ej Obturacyjnej Choro-
by P#uc (Global Initiative for Chronic 
Obstructive Lung Disease – GOLD), 

która w!2001 r. opracowa#a i!opubli-
kowa#a raport „)wiatowa strategia 
rozpoznawania, leczenia i!prewencji 
POChP”. Jego celem jest zwi&ksze-
nie "wiadomo"ci na temat tej choro-

by, zmniejszenie zapa-
dalno"ci i!umieralno"ci 
oraz poprawa w!zakresie 
zapobiegania i!leczenia. 
Od 2003 r. publikowane 
s% nowe wersje raportu 
GOLD, które – opieraj%c  
si& na aktualnych, szero-
kich badaniach – wpro-
wadzaj% nowe zasady 
post&powania z!chorymi 
na POChP. W!roku 2004 
dwa mi&dzynarodowe 
towarzystwa, zajmuj%-
ce si& chorobami uk#a-
du oddechowego – Ame-
rican Thoracic Society 
(ATS) i!European Respi-

ratory Society (ERS) poda#y now% de*-
nicj& POChP. Zgodnie z!ni% jest to cho-

roba, której mo$na zapobiega' i!któr% 
mo$na leczy'. I!chocia$ dotyczy p#uc,  
to powoduje równie$ znacz%ce nast&p-
stwa systemowe.

Palenie a!rozwój POChP
G#ówn% przyczyn% rozwo-

ju POChP jest palenie tytoniu, któ-
re wed#ug szacunków odpowiada za 
co najmniej 85 proc. przypadków tej 
choroby. Kilka lat temu zwrócono 
uwag&, $e „bierne palenie”, czyli prze-
bywanie w! "rodowisku zanieczysz-
czonym przez dym tytoniowy, tak$e 
mo$e by' przyczyn% POChP. W"ród 
innych przyczyn wymienia si&: zanie-
czyszczenia "rodowiskowe i! w!miej-
scu pracy, g#ównie tlenkiem siarki 
i!cz%stkami sta#ymi, infekcje (zw#asz-
cza przebyte w!dzieci(stwie), z#e wa-
runki socjoekonomiczne, p#e', nie-
w#a"ciwe od$ywianie, a! szczególnie 
nisk% zawarto"' w! diecie witamin 
o!w#a"ciwo"ciach antyoksydacyjnych 
(witaminy A, C, E). 

Niekorzystny wp#yw palenia pa-
pierosów na czynno"' p#uc, g#ównie 
FEV+, zosta# po raz pierwszy przed-
stawiony w! 1977 r. przez Fletchera 
i!Peto, którzy wykazali w!8-letniej ob-
serwacji londy(skich pracowników 
transportu, $e roczny spadek FEV+ 
u! osób niepal%cych dochodzi do 
30 ml, a!u!palaczy tytoniu do 70 ml, 

G"ównym objawem 
POChP, który budzi  
l#k i sk"ania pacjentów  
do szukania pomocy, 
jest duszno$%.

POChP  
choroba palaczy

 

Autorka jest prof. dr. hab. 
n. med., pracuje w Klinice 
Pneumonologii i Alergolo-
gii UM w !odzi

IWONA GRZELEWSKA-RZYMOWSKA

Wed#ug prognoz WHO, w 2020 r. przewlek#a 
obturacyjna choroba p#uc stanie si& pi%t% 

przyczyn% zachorowa( i trzeci% przyczyn% zgonów.
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przy czym u! niektórych z! nich mo-
$e dochodzi' nawet do 120 ml rocz-
nie. Zaprzestanie palenia papierosów  
powoduje, $e roczny spadek FEV+ 
u! tych osób zmniejsza si&, a! nawet 
osi%ga warto"ci jak u!osób zdrowych. 
Obserwacja ta zosta#a potwierdzona 
w! kanadyjsko-ameryka(skim bada-
niu, nazywanym badaniem zdrowia 
p#uc (The Lung Health Study I! – 
LHS). W!badaniu tym wzi&#o udzia# 
5887 chorych na POChP palaczy pa-
pierosów w!wieku 35-60 lat. 

Obserwacj& prowadzono przez 
pi&' lat, przy czym u! oko#o 4000 
osób zastosowano intensywny pro-
gram odzwyczajania od papiero-
sów, który obejmowa# stosowanie 
gumy z! nikotyn% i! 12 sesji maj%-
cych na celu zmian& zachowa(. Do 
ko(ca programu 22 proc. tak leczo-
nych chorych porzuci#o na#óg pale-
nia, podczas gdy z!grupy niepodda-
nej leczeniu przeciwnikotynowemu 
tylko 6 proc. U! pacjentów, któ-
rzy nadal palili papierosy po pi&-
ciu latach obserwacji spadek FEV+ 
by# wi&kszy o! 300 ml, ni$ w! gru-
pie osób niepal%cych. U!osób, któ-
re porzuci#y na#óg palenia roczny 
spadek FEV+ równa# si& temu, któ-
ry obserwowano  u!osób zdrowych.

Opublikowane w!2004 r. 50-letnie 
badania brytyjskich lekarzy wykaza-
#y, $e d#ugotrwa#e palenie tytoniu ju$ 

od m#odych lat a$ trzykrotnie zwi&k-
sza ryzyko przedwczesnego zgonu. 
Ryzyko to zmniejsza si& o! po#ow&, 
gdy na#óg palenia zostanie zarzucony 
przed 50. rokiem $ycia. Je"li palenie 
tytoniu zostanie zaprzestane przed 
30. rokiem $ycia, ryzyko zgonu jest 
podobne do tego, jakie stwierdza si& 
u!osób zdrowych.

Choroba ogólnoustrojowa
Dla rozpoznania POChP ko-

nieczne jest ustalenie, czy chory by# 
nara$ony na czynniki rozwoju tej 
choroby. Do jej klinicznych obja-
wów nale$% kaszel z!odkrztuszaniem 
i!duszno"'. Chorzy na POChP bar-
dzo pó,no zg#aszaj% si& do lekarza. 
G#ównym objawem, który budzi l&k 
i! sk#ania do szukania pomocy jest 
znacznie pogarszaj%ca si& jako"' $y-
cia i! duszno"'. Z#otym standardem 
w!rozpoznawaniu POChP jest bada-
nie spirometryczne.

W! ostatnich latach ustalono,  
$e POChP jest chorob% ogólnoustro-
jow%, b&d%c% nast&pstwem systemo-
wej choroby zapalnej, która jest wyni-
kiem dzia#ania prozapalnych cytokin. 
Do systemowych powik#a( tego scho-
rzenia nale$%: 

utrata masy bezt#uszczowej, która wy-
nika g#ównie z!zaniku mi&"ni szkiele-
towych, oddechowych i!przepony; za-
nik tych mi&"ni prowadzi do zaburze( 
*zjologii oddychania z!nasileniem zja-
wiska „pu#apki powietrza” i!zwi&ksze-
niem duszno"ci oraz obni$aniem tole-
rancji wysi#ku,
niedokrwisto"' – dotyczy 22 proc. 
chorych, jej istnienie utrudnia lecze-
nie POChP, a!zw#aszcza jej zaostrze(,
  osteopenia – stwierdza si& j% u!wszyst-
kich chorych na ci&$k% posta' POChP,
  osteoporoza – do jej rozwoju docho-
dzi u!wielu chorych ze stwierdzon% 
osteopeni%,

  kacheksja (wyniszczenie organizmu) 
– dochodzi do niej u!20-40 proc. cho-
rych (zaburzenia stanu od$ywienia 
wi%$% si& z!zapaleniem i!pog#&biaj% 
si& wraz ze stopniem zaawansowa-
nia POChP),
  choroba zakrzepowo-zatorowa – 
u!podstaw jej rozwoju le$y hipokse-
mia i!brak ruchu,
  zaburzenia depresyjno-l&kowe,
  choroby towarzysz%ce, np. choroba 
niedokrwienna serca, udar mózgu.

Szczególnie niebezpieczne s% za-
ostrzenia POChP, które wywo#uj% 
bakterie, wirusy lub zanieczyszcze-
nia powietrza.

Przy wsparciu lekarza
Post&powanie z!chorymi na POChP 

zale$y od stopnia jej zaawansowa-
nia. W! ka$dym stopniu jej ci&$ko-
"ci konieczne jest unikanie czynni-
ków ryzyka, a!zw#aszcza zaprzestanie 
palenia tytoniu. Pacjent powinien 
wype#ni' kwestionariusz Fager-
ströma, pozwalaj%cy ustali' stopie( 
uzale$nienia od nikotyny. Walk& 
z! na#ogiem nale$y prowadzi' nieza-
le$nie od wieku pacjenta. Lekarz po-
winien go zach&ca' podczas ka$dej 
wizyty do rzucenia palenia i!wspiera' 
go, gdy ju$ tego dokona. Du$% rol& 
odgrywa edukacja chorego, pod wa-
runkiem, $e jest zrozumia#a, interak-
tywna i!praktyczna. 

Leczenie uzale$nienia od nikotyny 
powinni prowadzi' lekarze wi&kszo-
"ci specjalno"ci, a! zw#aszcza lekarze 
POZ. Obejmuje ono nikotynow% tera-
pi& zast&pcz% (plastry, gumy do $ucia, 
tabletki do ssania) oraz leczenie anta-
gonistami nikotyny (bupropion, wa-
reniklina, cetyzyna). Niepowodzenie 
w!leczeniu na#ogu palenia tytoniu nie 
mo$e obci%$a' ani pacjenta, ani leka-
rza. W! takiej sytuacji nale$y poleci' 
podj&cie nowej próby walki z!nikoty-
nizmem.

Aby zapobiec zaostrzeniom infek-
cyjnym POChP, warto poleci' chorym, 
niezale$nie od stopnia zaawansowania 
choroby, coroczne szczepienia przeciw-
ko grypie. Nale$y równie$ rozwa$y' 
u! nich szczepienia przeciwko Strepto-
coccus pneumoniae oraz doustne szcze-
pionki, b&d%ce lizatami antygenów 
bakterii najcz&"ciej odpowiadaj%cych 
za zaostrzenia POChP.  ⦿

Palenie tytoniu  
jest odpowiedzialne  
za co najmniej 85 proc. 
przypadków POChP.

POChP  
choroba palaczy
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Uwaga 
na bubel!

B
ardzo uwa!nie prowad"my 
rozmowy telefoniczne z#kon-
sultantami $rm og%oszenio-

wych, reklamodawcami itd. Wielu 
z#nich dzwoni do nas, chc&c potwier-
dzenia naszych danych zawartych 
w#ich zbiorach. Niektóre $rmy, jak 
wydawca Polskich Ksi&!ek Telefo-
nicznych, %&cz& to z#zawarciem nowej 
umowy na us%ugi. Jedno s%owo „po-
twierdzam”, a#klamka ju! zapad%a. 
Nie tylko potwierdzi%e' prawid%owo'( 
swoich danych, ale jednocze'nie za-
war%e' now& umow) na reklam). 
W#ci&gu najbli!szych tygodni otrzy-
masz niezb)dne pisemne potwierdze-
nia, faktury itd., ale zgodnie z#regu-
laminem mia%e' tylko 24 godziny na 
pisemne zg%oszenie odwo%ania. 
W#praktyce to niewykonalne.

Ja ju! w#trakcie rozmowy z#kon-
sultantk& zg%asza%em, !e nie chc) si) 
u#nich og%asza(. Z#tak fataln& obs%u-
g& nie spotka%em si) w#dotychcza-
sowej praktyce. W#og%oszeniu by%y 
b%)dy. Chcia%em doda( dwa s%owa: 

przypadki nag%e, ale nie mog%em do-
dzwoni( si) do kompetentnego pra-
cownika, cz)sto w#ogóle nie mog%em 
dodzwoni( si) do tej $rmy. Na wy-
s%anego maila po miesi&cu dosta%em 
odpowied" z#instrukcj&, jak mam to 
zrobi( sam (pisownia oryginalna): 
„Po zalogowaniu si) mo!na doda-
wa( produkty/us%ugi, klikaj&c na po-
le DODAJ NOWY PRODUKT – tam 
nale!y wype%ni( wszystkie pola opi-
suj&ce wystawiany produkt/us%ug) 
(obowi&zkowo nale!y wype%ni( po-
la oznaczone gwiazdk&). Przy wy-
stawianiu produktów prosz) popraw-
nie wype%ni( pola TYP MARKA 

MODEL, tak by opisywa%y produkt 
lub us%ug) (prosz) nie podawa( na-
zwy miasta, województwa b&d" na-
zwy $rmy, dane te b)d& automatycz-
nie dodawane do produktu/us%ugi)”.

Czy „przypadki nag%e” s& TY-
PEM MARK* MODELEM – nie 
wiem do dzisiaj, ale skuteczno'( tej 
formy reklamy by%a pora!aj&ca – 
w#ci&gu roku dwie próby wej'cia na 
stron), które nie prze%o!y%y si) na wi-
zyty. Kosztowa%o to ponad 600 z%. 

Niestety, konsultantce potwier-
dzi%em posiadane przez nich dane, 
cho( zaznaczy%em, !e nie chc) z#ni-
mi wspó%pracowa(. Nast)pnego dnia 
otrzyma%em maila z#potwierdzeniem 
zamówienia i#zawarcia umowy. Od-
powiedzia%em mailem, !e rezygnu-
j), pó"niej listownie. Ale to by%o ju! 
po 24 godzinach (ich wewn)trzny re-
gulamin!) i#niewa!ne. Dalsza kore-
spondencja z#PKTel. nie przynios%a 
efektów, ros%y tylko odsetki od nie-
zap%aconej kwoty i#sprawa zosta%a 
przekazana do $rmy windykacyjnej, 
co jeszcze bardziej podnios%o kosz-
ty. Mog%yby wzrosn&( wielokrotnie, 
gdybym czeka% dalej, licz&c na przy-
chylenie si) do mojego stanowiska 
i#rozwi&zanie tak zawartej „umo-
wy”, bo sprawa tra$%aby do s&du. 

Zacytuj) autork) listu opublikowa-
nego w#„GL” nr 05/2011 pod takim 
samym jak mój tytu%em: „Jak wida( 
nawet $rma, wydawa%oby si), reno-
mowana nie jest gwarantem jako'ci. 
To kolejny przyk%ad na to, jak bar-
dzo musimy by( uwa!ni przy zaku-
pach (rozmowach), by nie pozwoli( 
wcisn&( sobie bubla. Bo na rzetel-
no'( sprzedaj&cych nie ma co liczy(”.

LEK. STOM. ARTUR NIDZGORSKI

Skuteczno!" reklamy by#a 
pora$aj%ca – w ci%gu roku 
dwie próby wej!cia  
na stron&, które nie 
prze#o$y#y si& na wizyty. Odpowied!  

na list otwarty
W

nawi&zaniu do opublikowa-
nego w#numerze 04/2011 
„Gazety Lekarskiej” listu 

otwartego przewodnicz&cego Zarz&-
du G%ównego Polskiego Towarzy-
stwa Otolaryngologów Chirurgów 
G%owy i#Szyi prof. Kazimierza 
Niemczyka oraz zawartej w#nim su-
gestii, !e Ministerstwo Zdrowia po-
winno konsultowa( istotne sprawy 
z#lekarskimi towarzystwami nauko-
wymi, tym samym zarzucaj&c brak 
przeprowadzonych konsultacji w#za-
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Szczepienia  
przeciwko 

HPV
(...)

W#wywiadzie, którego udzie-
li% na temat szczepie+ prze-
ciwko zaka!eniom HPV pan 

doktor Artur Prusaczyk („Szczepie-
nia przeciwko wirusowi HPV”, „GL” 
nr 07/2011), jest szereg b%)dów.

1. „Szczepionka jest skierowana 
przeciwko czterem typom wirusa 
HPV...” jest stwierdzeniem niepraw-
dziwym, poniewa! s& dwie szczepion-
ki: jedna dwuwalentna – przeciwko  
HPV 16 i#18, druga czterowalentna – 
przeciwko HPV 16, 18, 6 i#11, ale HPV 
6 i#11 nie maj& nic wspólnego z#rozwo-
jem raka szyjki macicy (s& przyczyn& 
k%ykcin na sromie).

2. Nieprawdziwe jest równie! 
stwierdzenie „(...) po zaszczepieniu 
organizm nabiera immunogenno'ci 
na blisko sto podtypów tych wiru-
sów (...)”, poniewa! badania prze-
prowadzano tylko na 10 typów HPV 
nieobecnych w#szczepionkach.

3. Stwierdzenie „Szczepionka jest 
tylko dla kobiet, które jeszcze nie 
rozpocz)%y wspó%!ycia” jest tak!e 
nieprawdziwe, poniewa! obie szcze-
pionki s& zarejestrowane tak!e dla 
kobiet, które ju! rozpocz)%y wspó%-
!ycie (wg charakterystyki produktu 
– dwuwalentna od 10. r.!. do 25. r.!., 
a#czterowalentna od 9. r.!. bez poda-
nia górnej granicy wieku). W#publi-
kowanych wynikach bada+ klinicz-
nych wykazano du!& skuteczno'( 
szczepie+ tak!e u#kobiet aktywnych 
seksualnie. (...)

PROF. EWA NOWAK-MARKWITZ 
KLINIKA ONKOLOGII GINEKOLOGICZNEJ 

UM W!POZNANIU

Stoimy  
w miejscu

D
u!o zosta%o zrobione. Wywal-
czono dla lekarzy podwy!ki, 
du!e stawki dy!urowe, 

48-godzinny tydzie+ pracy, 11 godzin 
wypoczynku w#ci&gu doby, klauzul) 
opt-out. Stworzono zabezpieczenia $-
nansowe, pomoc prawn& dla prote-
stuj&cych lekarzy. Izby lekarskie 
wspó%dzia%aj& ze zwi&zkami. Ale stan 
na dzisiaj nie pozwala na 'wi)towa-
nie. Klauzula opt-out zosta%a przez 
lekarzy niedoceniona i#odrzucona 
w#zamian za dorabianie na dy!urach. 
To samo z#48-godzinnym tygodniem 
pracy i#11 godzinami wypoczynku.

Lekarze dokonali z%ego wyboru. 
Kolejny raz dali si) wmanewrowa( 
w#dorabianie przy niskich p%acach 
za 8-godzinny dzie+ pracy. Zrezy-
gnowali dla dorabiania z#umów eta-
towych i#przeszli na umowy 'mie-
ciowe. (…) Zarobki wysokie s& dla 
w&skiej grupy lekarzy, dla wi)kszo-
'ci pozostaje 'rednia krajowa lub 
pó%torej 'redniej. O#dwóch i#trzech 
'rednich krajowych ju! nikt nie mó-
wi. Ko%o si) zamkn)%o. Niskie za-
robki za 8 godzin to przymus eko-
nomiczny do dorabiania, niskie 
emerytury, wyniszczaj&ca praca, !y-
cie szpitalne, korupcja, alkoholizm.

Trzeba przed podj)ciem decyzji 
o#masowych dzia%aniach t%umaczy( 
kolegom i#kole!ankom, !e bez zbio-
rowego dzia%ania nasz los jest w#r)-
kach urz)dników. Mog& z#nami ro-
bi(, co chc&, bo jeste'my nastawieni 
na indywidualne, a#nie zespo%owe 
dzia%anie. Trzeba wspiera( naszych 
dzia%aczy zwi&zkowych i#izbowych. 
Trzeba 'ci&gn&( do dzia%a+ naszych 
liderów. Trzeba rozpocz&( profe-
sjonaln& kampani) informacyjn& 
i#wizerunkow& skierowan& do spo-
%ecze+stwa w#celu poprawienia na-
szej opinii i#zaufania u#obywateli 
w#Polsce. Lekarz pozbawiony za-
ufania nie mo!e wype%nia( dobrze 
swojej profesji, nie ma wp%ywu  
na popraw) sytuacji materialnej 
i#popraw) warunków wykonywa-
nia zawodu lekarza.

LUDWIK OBARA  

kresie wyboru priorytetów ministra 
zdrowia na czas polskiej prezyden-
cji w#II po%owie 2011 r., uprzejmie in-
formuj), i! nie ma uzasadnienia, aby 
Ministerstwo Zdrowia konsultowa-
%o proces tworzenia zagranicznej po-
lityki zdrowotnej, w#szczególno'ci 
Unii Europejskiej, z#towarzystwami 
naukowymi.

Kreowanie polityki mi)dzynaro-
dowej jest suwerennym prawem rz&-
du, nale!y jednak zaznaczy(, !e przy 
ustalaniu listy priorytetów prezyden-
cji rz&d polski kierowa% si) nie tylko 
sposobem prowadzenia polityki kra-
ju na arenie mi)dzynarodowej, ale 
przede wszystkim okre'la% kierunki 
dzia%ania samej Unii Europejskiej. 
Okre'laj&c zatem priorytety, rz&d 
polski musi równie! bra( pod uwag) 
szerszy kontekst i#wpisa( si) w#wie-
loletni& polityk) Unii Europejskiej. 
Okre'lone priorytety powinny zatem 
odwo%ywa( si) równie! do wcze'niej 
rozpocz)tych i#tocz&cych si) dzia%a+ 
akceptowanych przez wszystkie pa+-
stwa cz%onkowskie.

Ponadto pragn) podkre'li( fakt, 
i! Ministerstwo Zdrowia wspó%pra-
cuje z#konsultantami krajowymi 
w#ró!nych dziedzinach zdrowia. Po-
dobna sytuacja mia%a miejsce przy 

tworzeniu priorytetów Ministerstwa 
Zdrowia na czas polskiej prezyden-
cji, kiedy wspó%praca zosta%a na-
wi&zana z#konsultantem krajowym 
w#dziedzinie audiologii i#foniatrii. 

PIOTR OLECHNO 
RZECZNIK PRASOWY MINISTRA ZDROWIA
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R a p o r t

Stop 
zaka!eniom szpitalnym

LUCYNA KRYSIAK

Blisko 800 mln z! rocznie kosztuje w Polsce 
leczenie zaka"e# szpitalnych, na które wed!ug 

szacunków nara"onych jest co najmniej  
5-10 proc. hospitalizowanych.

* *

Z
my$l% o&edukacji $rodowi-
ska medycznego i&pacjen-
tów uruchomiono „Stop 
zaka"eniom szpitalnym. 

Program promocji higieny szpitalnej”. 
Jego celem jest szerzenie wiedzy na te-
mat w!a$ciwych zachowa# i&nawyków 
higienicznych, pomagaj%cych unikn%' 
ci("kich i&trudno lecz%cych si( powi-
k!a# oraz u$wiadamianie pacjentom, 
"e maj% takie samo prawo do leczenia 
w&bezpiecznych warunkach, jak do fa-
chowej opieki medycznej. 

 Czyste r!ce,  
maseczka i"fartuch
Zaka"enia szpitalne s% niechlub-

nym $wiadectwem jako$ci us!ug me-
dycznych. Bezpo$rednie koszty ich 

leczenia si(gaj% 800 mln z! rocz-
nie, natomiast koszty po$rednie 
s% jeszcze wy"sze, bo przek!ada-
j% si( na przedwczesne zgony. We-
d!ug Polskiego Towarzystwa Za-
ka"e# Szpitalnych ograniczenie 
cz(sto$ci zaka"e# tylko o&1 proc. 
obni"y!oby koszty ich leczenia a" 
o&7-10 proc. Tymczasem zagro-
"enie zaka"eniami ro$nie, m.in. 

dlatego, "e coraz wi(cej szczepów 
bakterii szpitalnych jest opornych 
na dzia!anie leków. Najbardziej s% 
na nie nara"one rany pooperacyj-
ne, uk!ad oddechowy i&uk!ad mo-
czowo-p!ciowy. 

Dr hab. Ma!gorzata Bulanda, 
prezes Polskiego Towarzystwa Za-
ka"e# Szpitalnych, przekonuje, 
"e w&ich eliminowaniu najwi(ksze 
znaczenie ma przestrzeganie zasad 
higieny. Trzeba cz(sto odka"a' 
r(ce, stosowa' maseczki chirur-
giczne oraz u"ywa' jednorazo-
wych r(kawiczek i&fartuchów. Aby 
spe!ni' te, wydawa' by si( mog!o, 
proste wymagania, potrzebny jest 
kompetentny i&kompletny perso-
nel medyczny. Tymczasem polskie 
szpitale zmagaj% si( z&niedoborem 
personelu medycznego, zw!aszcza 
piel(gniarek, nadmiarem pracy 
administracyjnej i&przepe!nieniem 
(chorzy cz(sto le"% na dostawkach 
ustawionych na korytarzach). 

W%tpliwo$ci wzbudza odp!atne 
udost(pnianie odwiedzaj%cym jed-
norazowych ochraniaczy na obu-
wie i&fartuchów. Zdaniem Ma!-
gorzaty Bulandy nie zapewniaj% 
one ochrony przed zaka"eniem, 

Ograniczenie cz!sto#ci 
zaka$e% szpitalnych tylko 
o 1 proc. obni$y&oby  
koszty ich leczenia  
a$ o 7-10 proc.
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zw!aszcza "e wiele osób u"ywa ich 
wielokrotnie.

 Kontrolowa'  
i"monitorowa'
Sytuacj( mog% poprawi' piel(-

gniarki epidemiologiczne, które po-
winny zidenty)kowa' *ród!a zaka-
"e# szpitalnych i&zrobi' wszystko, 
by nie dopu$ci' do ich rozprzestrze-
niania si(. Kilkaset piel(gniarek 
epidemiologicznych zosta!o ju" 
przeszkolonych, jednak dopiero 
przysz!o$' poka"e, jaki b(dzie efekt 
ich dzia!a#. 

Problem zaka"e# w&Polsce regu-
luje ustawa z&5 grudnia 2008 r. o&za-
pobieganiu oraz zwalczaniu zaka"e# 
i&chorób zaka*nych u&ludzi.Nak!ada 
ona na szpitale m.in. obowi%zek mo-
nitorowania tego rodzaju zdarze#, 
stosowania odpowiednich procedur 
zapobiegaj%cych ich wyst(powaniu 
oraz wprowadzenia kompleksowe-
go programu nadzoru epidemiolo-
gicznego. Zgodnie z&zapisami usta-
wy, w&programie tym powinny si( 
znale*' dane dotycz%ce bada# epi-
demiologicznych oraz zachorowal-
no$ci i&zgonów z&powodu zaka"e# 
szpitalnych. Jednak mimo "e szpi-
tale maj% obowi%zek prowadzenia 
takich rejestrów, s% one ma!o przy-
datne. Zdaniem dr. n. med. Paw!a 
Grzesiowskiego z&Instytutu Pro)-
laktyki Zaka"e#, rejestry nie s% wia-
rygodne, poniewa" opieraj% si( na 
wynikach bada# mikrobiologicz-
nych, a&tego typu badania wykonu-
je si( w&Polsce rzadko. Wi(kszo$' 
przypadków zaka"e# szpitalnych 
umyka wi(c statystyce.

 Prawo swoje,  
a"$ycie swoje
Dane na temat zaka"e# szpital-

nych, nawet je$li s% rejestrowane, 
cz(sto s% ukrywane (700 szpitali nie 
przyzna!o si( do ani jednego takie-
go zdarzenia). Centrum Monitoro-
wania Jako$ci w&Ochronie Zdrowia 
doskonale zdaje sobie z&tego spra-
w(, ale mo"e zobowi%za' do reje-
strowania i&monitorowania zaka"e# 
szpitalnych tylko te szpitale, które 
ubiegaj% si( o&jego certy)kat akredy-
tacyjny. +eby otrzyma' taki certy-

)kat, szpitale musz% wdro"y' wiele 
procedur maj%cych na celu popraw( 
jako$ci opieki. 

Wizytatorów z&Centrum Monito-
rowania Jako$ci w&Ochronie Zdro-
wia interesuje m.in., w&jaki sposób 
radz% sobie one z&problemem in-
fekcji szpitalnych, w&jakim zakre-
sie stosuj% antybiotykoterapi(, w&ja-
ki sposób kontroluj% rozchód leków 
i&realizuj% receptariusz szpitalny, ile 
posiewów wykonuj% i&co jest przy-
czyn% zaka"e#. Je"eli na oddziale 
pojawiaj% si( np. gronkowce wielo-
oporne (MRSA), wizytatorzy chc% 

wiedzie', kto je przenosi – pacjenci 
czy personel, czy w&szpitalu nie zu-
"ywa si( zbyt du"o antybiotyków, 
które stymuluj% powstawanie tych 
szczepów, czy zastosowano w!a$ci-
w% pro)laktyk( i&co zrobiono, "eby 
unikn%' podobnych zdarze# w&przy-
sz!o$ci. 

Mimo obowi%zku udost(pnie-
nia skrupulatnych informacji, szpi-
tale staraj%ce si( o&certy)kat akre-
dytacyjny Centrum Monitorowania 
Jako$ci w&Ochronie Zdrowia przy-
znaj% si( zwykle tylko do 2 proc. 
zaka"e#. Dopiero gdy wizytatorzy 
bardziej wnikliwie przygl%daj% si( 
wszystkim danym, wychodzi na jaw, 
"e zaka"enia dotycz% czasem nawet 
15-20 proc. pacjentów.

Rejestry i"raporty
Oprócz ustawy okre$laj%cej za-

sady kontroli zaka"e# szpitalnych, 
obowi%zuje rozporz%dzenie mini-
stra zdrowia z&18 maja 2010 r., które 
okre$la sposób prowadzenia rejestru 
zaka"e# oraz wzory i&terminy prze-

Najwi!ksze znaczenie 
ma przestrzeganie zasad 
higieny: cz!ste odka$anie 
r(k, stosowanie maseczek 
chirurgicznych oraz 
u$ywanie jednorazowych 
r!kawiczek i fartuchów.

kazywania raportów na ten temat. 
Raporty przekazywane przez szpi-
tal Pa#stwowej Inspekcji Sanitar-
nej powinny zawiera' m.in. infor-
macje na temat wykonanych bada# 
mikrobiologicznych w&poszczegól-
nych oddzia!ach, zarejestrowanych 
drobnoustrojów, a&tak"e ocen( za-
gro"e# epidemiologicznych i&podj(-
tych dzia!a# pro)laktycznych. 

Niestety, dowolno$' w&sposobie 
sporz%dzania raportów przez po-
szczególne szpitale powoduje, "e na 
ich podstawie nie da si( porówna' 
sytuacji w&wybranych placówkach, 
ani wykona' analizy zaka"e# w&ska-
li miasta, regionu czy kraju. Dlate-
go mimo obowi%zku rejestrowania 
zaka"e# szpitalnych, w&Polsce nie 
ma wiarygodnych danych dotycz%-
cych ich zarejestrowanych postaci 
klinicznych. Na pró"no tak"e szu-
ka' szczegó!owych, ujednoliconych 
instrukcji dotycz%cych interpretacji 
uzyskanych informacji w&sposób, 
który nie budzi w%tpliwo$ci.

 Codzienna aktualizacja 
danych
Polskie Towarzystwo Zaka"e# 

Szpitalnych opracowa!o system 
czynnej rejestracji zaka"e# szpi-
talnych, daj%cy kierownictwu szpi-
tala pe!en obraz epidemiologicz-
ny w!asnej placówki. Codzienne 
aktualizowanie danych w&posta-
ci analiz epidemiologicznych po-
zwala kontrolowa' to zjawisko, 
a&tym samym poprawi' bezpie-
cze#stwo personelu i&pacjentów 
oraz podnie$' standard leczenia. 
By' mo"e wdro"enie systemu u!a-
twi!oby zapanowanie nad zaka-
"eniami. Dzi(ki analizie danych, 
mo"liwe b(dzie sta!e udoskonala-
nie procedur zwalczania zaka"e# 
szpitalnych oraz zwrotne przeka-
zywanie informacji na ten temat 
do szpitali. 

Istotn% korzy$ci% ze stosowania 
systemu czynnej rejestracji zaka-
"e# jest mo"liwo$' przygotowania 
dokumentacji, pozwalaj%cej szpi-
talowi na skuteczn% obron( praw-
n% w&przypadku postawienia rosz-
cze# finansowych przez pacjentów 
i&personel w&zwi%zku ze stwierdze-
niem zaka"enia.  ⦿
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Z m i a n y  w  p r a w i e

Nowa praktyka

KATARZYNA STRZA!KOWSKA

Umowy cywilnoprawne zawierane 
w!zak"adach opieki zdrowotnej np. z!praktyk# 

„na wezwanie”, teraz b$d# zawarte 
w!przedsi$biorstwie podmiotu leczniczego 
z!praktyk# „wy"#cznie w!przedsi$biorstwie 

podmiotu leczniczego”.

* *

prowadzenia przez lekarza i!lekarza 
dentyst$ dzia"alno%ci leczniczej w!ra-
mach praktyki zawodowej. Zak"ad 
opieki zdrowotnej zosta" nazwany 
w!tej ustawie przedsi$biorstwem pod-
miotu leczniczego. Nowo%ci# jest te& 
dopisanie do dotychczasowej listy no-
wego rodzaju  praktyki – „wy"#cznie 
w!przedsi$biorstwie podmiotu leczni-
czego” oraz umo&liwienie wykonywa-
nia grupowej praktyki lekarskiej w!for-
mie spó"ki jawnej.

Co powinien zrobi' lekarz, aby  
dostosowa' si$ do nowych zasad?

  Je%li lekarz, lekarz dentysta pro-
wadzi praktyk$ tzw. stacjonar-
n# i!zawar" umow$ cywilnopraw-
n# z!zak"adem opieki zdrowotnej 
– nie ma obowi#zku zak"ada-
nia nowej praktyki, je&eli zamie-
rza równocze%nie prowadzi' tzw. 
praktyk$ stacjonarn# i!wykony-
wa' zawód w!przedsi$biorstwie 
podmiotu leczniczego.
Je%li lekarz, lekarz dentysta pro-
wadzi praktyk$ „na wezwanie” 
i!zawar" umow$ cywilnoprawn# 
z!zak"adem opieki zdrowotnej – 
ma obowi#zek zarejestrowania 

Zak!ad opieki zdrowotnej 
zosta! nazwany w"ustawie 
przedsi#biorstwem 
podmiotu leczniczego.

K
iedy kilka lat temu wpro-
wadzono pierwsze umowy 
cywilnoprawne na przy-
k"ad na dy&ury, wielu le-

karzy i!lekarzy dentystów podpisa"o je 
jako praktyki stacjonarne indywidu-
alne, specjalistyczne lub zawiera"o ja-
ko praktyki wy"#cznie w!miejscu we-
zwania. Ustawa o! dzia"alno%ci 
leczniczej, która wesz"a w!&ycie 1 lip-
ca br., zmieni"a zasady wykonywania 
praktyk lekarskich i!okre%li"a formy 
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Nowa praktyka
Jedno ubezpieczenie OC

  Je%li lekarz po 1 lipca 2011 r.  
decyduje si$ na zawarcie umowy 
cywilnoprawnej z!zak"adem opieki 
zdrowotnej i!sw# aktywno%' zawo-
dow# zamierza skupi' wy"#cznie 
na tym, nie posiada" dotychczas 
&adnej praktyki i!nie chce zak"a-
da' praktyki stacjonarnej – reje-
struje praktyk$ wy"#cznie w!przed-
si$biorstwie podmiotu leczniczego.
  Je%li lekarz po 1 lipca 2011 r.  
decyduje si$ na zawarcie umowy 
cywilnoprawnej z!zak"adem opieki 
zdrowotnej i!sw# aktywno%' zawo-
dow# zamierza prowadzi' równie& 
w!formie praktyki stacjonarnej – 
wystarczy, &e zarejestruje praktyk$ 
stacjonarn# indy-
widualn# lub spe-
cjalistyczn# i!nie 
b$dzie musia" za-
wiera' praktyki 
wy"#cznie w!przed-
si$biorstwie pod-
miotu leczniczego. 
Umow$ cywilno-
prawn# z!przed-
si$biorstwem pod-
miotu leczniczego 
zawrze wówczas 
jako praktyka sta-
cjonarna.

praktyki wy"#cznie w!przedsi$-
biorstwie podmiotu lecznicze-
go, ale ma na to rok, czyli do  
1 lipca 2012 r. Je&eli lekarz posia-
da" praktyk$ „na wezwanie” tylko 
w!celu zawarcia umowy cywilno-
prawnej z!zak"adem – wraz z!wnio-
skiem o!zarejestrowanie praktyki 
„na wezwanie” powinien z"o&y' 
wniosek o!wykre%lenie prakty-
ki „na wezwanie”. Je&eli jednak 
wykonywa" praktyk$ „na wezwa-
nie”, wykonuj#c równie& czynno-
%ci w!miejscu wezwania przez cho-
rego poza umow# cywilnoprawn# 
z!zak"adem – b$dzie posiada" dwie 
praktyki: „na wezwanie” – aby da-
lej udziela' tych %wiadcze( przy 
wezwaniu przez chorego i!prakty-
k$ wy"#cznie w!przedsi$biorstwie 
podmiotu leczniczego – dla za-
warcia umowy cywilnoprawnej 
z!przedsi$biorstwem podmiotu 
leczniczego.

Do dotychczasowej listy 
dopisano nowy rodzaj 
praktyki – „wy!$cznie  
w"przedsi#biorstwie 
podmiotu leczniczego”.

 

Autorka jest rzecznikiem 
prasowym NIL

Reasumuj#c, ustawa o!dzia"alno-
%ci leczniczej nie pozwala na wyko-
nywanie praktyki wy"#cznie na we-
zwanie w!szpitalu. Ustawodawca 
pozwoli" jednak dzia"a' tym prakty-
kom na zasadach dotychczasowych 
do 1 lipca 2012 r., wskazuj#c, &e data 
ta jest ko(cem okresu przeznaczo-
nego na dostosowanie prowadzonej 
dzia"alno%ci do wymogów ustawy.

Informacje dotycz#ce nowych za-
sad mo&na znale)' w!Komunikacie 
Komisji Legislacyjnej Naczelnej Ra-
dy Lekarskiej, znajduj#cym si$ na 
stronie www.nil.org.pl

Otwarcie nowej praktyki czy za-
miana dotychczasowej odbywa si$ 

w!okr$gowych izbach le-
karskich.
Dane obj$te wnioskiem 
o!wpis do rejestru prak-
tyk oraz tryb post$powa-
nia w!tych sprawach okre-
%li rozporz#dzenie, które 
w!czasie zamykaniu tego 
numeru „Gazety Lekar-
skiej” nie zosta"o jeszcze 
wydane. ⦿

Konsultacja: Wojciech 
Idaszak, Zespó!  

Radców Prawnych NIL              

Zawierane dotychczas a! trzy polisy 
ubezpieczenia odpowiedzialno"ci cy-
wilnej maj# zosta$ zast#pione tylko 
jedn# – tak mówi ustawa o dzia%alno"ci 
leczniczej. Jednak pomimo faktu, i! usta-
wa wesz"a w !ycie 1 lipca 2011 r., zawieranie 
umowy ubezpieczenia odpowiedzialno#ci 
cywilnej wed"ug nowych zasad nast$pi  
dopiero pocz$wszy od 1 stycznia 2012 r.
Dotychczas obowi$zek posiadania trzech 
ró!nych polis ubezpieczenia OC spoczywa" 
na lekarzach i lekarzach dentystach: 

-
wotnej lub w ramach stacjonarnej praktyki  
lekarskiej, 

 
na podstawie umowy o udzielenie zamó-
wienia na #wiadczenia zdrowotne, zawartej 
z zak"adem opieki zdrowotnej, 

-
 

na podstawie umowy zawartej z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia.

-
dzie na"o!ony na lekarzy i  lekarzy denty-
stów wykonuj$cych zawód w formie prak-

z prawem zaniechania udzielania  

Opinia Zespo"u Radców Prawnych NIL  
na ten temat zosta"a umieszczona na stro-
nie  internetowej www.nil.org.pl

Katarzyna Strza!kowska, rzecznik prasowy NIL
Konsultacja: Ma!gorzata Brzozowska-Kruczek, 

Zespó! Radców Prawnych NIL

POLISY
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Prawo lekarza czy nied opuszczalna praktyka?

JUSTYNA ZAJDEL

W ostatnim czasie powsta!o wiele kontrowersji  
wokó! pytania, czy lekarz mo"e powtarza# 

recept$ bez osobistego zbadania pacjenta, czyli 
mówi%c potocznie, wystawia# recept$ „zaocznie”.

* *

ubezpieczenia zdrowotnego, je"eli posia-
da on prawo wykonywania zawodu oraz 
zawar! z&oddzia!em wojewódzkim fun-
duszu umow$ upowa"niaj%c% go do wy-

stawiania takich recept”.
W&ostatnim czasie po-

wsta!o wiele kontrowersji 
wokó! pytania, czy lekarz 
mo"e powtarza# recept$ 
bez osobistego zbadania 
pacjenta, czyli mówi%c 
potocznie, wystawia# re-
cept$ „zaocznie”. Aktu-
alne regulacje prawne nie 
odnosz% si$ do tej kwe-
stii w&sposób jasny i&jed-
noznaczny. Interpreta-
cj$ przepisów dodatkowo 
utrudnia brzmienie art. 42 
ustawy o&zawodach le-

karza i&lekarza dentysty (dalej UoZL), 
zgodnie z&którym „lekarz orzeka o&sta-
nie zdrowia okre'lonej osoby po uprzed-
nim, osobistym jej zbadaniu (…)”.

UWAGA! Oczywiste jest, "e lekarz 
nie ma prawa wystawi# recepty zaocz-
nie, je"eli pacjent nie by! wcze'niej dia-
gnozowany i&leczony przez danego leka-

Prawo do kontynuowania 
leczenia zaordynowanego 
przez specjalist! maj" 
wy#"cznie lekarze b!d"cy 
lekarzami ubezpieczenia 
zdrowotnego.

N
ieod!%cznym elementem 
udzielania 'wiadcze( zdro-
wotnych jest wystawianie 
recept nieroz!%cznie z&prze-

pisywaniem produktów 
leczniczych dost$pnych 
wy!%cznie na recept$. 
Uprawnienie do wypisy-
wania recept realizowa-
ne jest najcz$'ciej przez 
lekarzy ubezpieczenia 
zdrowotnego. W&rozu-
mieniu art. 5 pkt 14 
ustawy o&'wiadczeniach 
opieki zdrowotnej )nan-
sowanych ze 'rodków 
publ icznych (dalej 
Uo**P) przez lekarza 
ubezpieczenia zdrowot-
nego nale"y rozumie# 
„lekarza b$d%cego 'wiadczeniodaw-
c%, z&którym fundusz zawar! umow$ 
o&udzielanie 'wiadcze( opieki zdro-
wotnej, albo lekarza, który jest za-
trudniony lub wykonuje zawód 
u&'wiadczeniodawcy, z&którym fun-
dusz zawar! umow$ o&udzielanie 
'wiadcze( opieki zdrowotnej”.

UWAGA! Prawo do wystawiania re-
cept ma równie" lekarz, który sam nie 
jest 'wiadczeniodawc%, a&tak"e nie jest 
zatrudniony u&pracodawcy b$d%cego 
'wiadczeniodawc%, czyli nie jest leka-
rzem ubezpieczenia zdrowotnego. Prawo 
lekarza w&tym zakresie zosta!o okre'lo-
ne w&art. 34 ust. 2 Uo**P, zgodnie z&któ-
rym „zaopatrzenie w&leki i&wyroby me-
dyczne przys!uguje 'wiadczeniobiorcy 
tak"e na podstawie recepty wystawio-
nej przez lekarza nieb$d%cego lekarzem 

 

Autorka jest adiunktem  
w!Zak"adzie Prawa  
Medycznego UM w!#odzi

rza. W%tpliwo'ci dotycz% sytuacji, gdy 
pacjent jest chory przewlekle, a&kolejna 
recepta na wcze'niej zaordynowane pro-
dukty lecznicze jest niezb$dna do nie-
przerwanego kontynuowania leczenia.

Kwestie dotycz%ce wystawiania re-
cept „zaocznie” nale"y rozpatrzy# w&od-
niesieniu do pacjentów, którzy przyjmu-
j% leki zaordynowane przez specjalist$ 
oraz pacjentów, którzy nie korzystali 
wcze'niej ze specjalistycznej konsultacji.

 Powtarzanie leków 
przepisanych  
przez specjalist!
Prawo do kontynuowania leczenia 

zaordynowanego przez lekarza specja-
list$ maj% wy!%cznie lekarze b$d%cy le-
karzami ubezpieczenia zdrowotnego. 
Regulacje odnosz%ce si$ do ogólnych wa-
runków umów o&udzielanie 'wiadcze( 
zdrowotnych (dalej OWU)$ maj% zasto-
sowanie wy!%cznie do lekarzy maj%cych 
status „'wiadczeniodawców”. Zgodnie 
z&par. 12 ust. 6 OWU „lekarz podstawo-
wej opieki zdrowotnej ma prawo konty-
nuowa# leczenie farmakologiczne 'wiad-
czeniobiorcy zastosowane przez lekarza 
w&poradni specjalistycznej, je"eli posia-
da informacj$, o&której mowa w&ust. 5”. 
Oznacza to, "e lekarz POZ ma prawo 
kontynuowa# leczenie zlecone przez le-
karza specjalist$ (np. kardiologa, neu-
rologa), je"eli dysponuje odpowiednimi 
informacjami na temat specjalistyczne-
go procesu leczenia. Do informacji tych 
nale"y zaliczy#:

rozpoznanie,
informacje o&przyj$tym sposobie  
leczenia,
informacje o&zaordynowanych produk-
tach leczniczych, schemacie i&sposobie 
ich dawkowania,
informacje dotycz%ce rokowania,
informacje o&terminach wizyt kon-
trolnych.

%& Rozporz!dzenie w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielenie "wiad-
cze# opieki zdrowotnej z 6.05.2008 r. 
(Dz. U. 2008 r., nr 81, poz. 484).
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UWAGA! Prawo do skorzystania 
z&mo"liwo'ci powtarzania zleconych le-
ków uzale"nione jest od wywi%zania si$ 
przez lekarza specjalist$ z&obowi%zku in-
formowania o&prowadzonym procesie 
leczenia, w&tym przekazywania infor-
macji wymienionych wy"ej. Informa-
cje powinny by# przekazywane leka-
rzowi podstawowej opieki zdrowotnej 
najrzadziej raz na 12 miesi$cy.

Prawo do „powtarzania” recept ma 
na celu usprawnienie procesu leczenia 
i&ochron$ pacjenta przed ewentualny-
mi negatywnymi nast$pstwami, któ-
re mog!yby wynikn%# z&nag!ej przerwy 
w&leczeniu (np. w&zwi%zku z&ograniczo-
nym dost$pem do specjalisty, zgubie-
niem leków).

 Powtarzanie leków 
przepisanych wcze$niej
Pytanie, na które postaram si$ od-

powiedzie# brzmi: czy lekarz (np. le-
karz POZ) mo"e powtórzy# zaocznie 
recept$ na leki, które przepisa! pacjen-
towi wcze'niej sam? Zgodnie z&art. 42 
UoZL „lekarz orzeka o&stanie zdro-
wia okre'lonej osoby po uprzednim, 
osobistym jej zbadaniu, z&zastrze"e-
niem sytuacji okre'lonych w&odr$b-
nych przepisach”. Tre'# tego przepi-
su rodzi w%tpliwo'ci, czy lekarz mo"e 
wystawi# kolejn% recept$ na te same 
produkty lecznicze bez osobistego 
zbadania pacjenta, czy te" samo wy-
stawienie recepty wymaga osobistego 
kontaktu lekarza z&pacjentem. Podsta-
w% jest wyja'nienie znaczenia s!owa 
„orzeka”, które zosta!o u"yte w&tre'ci 
art. 42 UoZL.

UWAGA! Termin „lekarz orzeka” 
nale"y rozumie# jako dzia!anie leka-
rza zmierzaj%ce do wydania orzecze-
nia o&stanie zdrowia pacjenta, które 
musi zosta# poprzedzone przeprowa-
dzeniem badania )zykalnego, zapo-
znaniem si$ przez lekarza z&wynikami 
bada(, a&tak"e za'wiadczeniami wy-
danymi przez innych lekarzy. Oznacza 
to, "e art. 42 UoZL nakazuje lekarzo-
wi osobiste przeprowadzenie badania 

Lekarz POZ ma prawo kon-
tynuowa% leczenie zlecone 
przez specjalist!, je&eli dys-
ponuje odpowiednimi infor-
macjami na temat specjali-
stycznego procesu leczenia.

Prawo lekarza czy nied opuszczalna praktyka?
w&celu wydania za'wiadczenia o&stanie 
zdrowia pacjenta. Nale"y zaznaczy#, 
"e mo"liwe jest wydanie orzeczenia bez 
przeprowadzenia uprzedniego badania 
przez lekarza. Przypadki te zosta!y 'ci-
'le okre'lone przez przepisy prawa wy-
mienione ni"ej:

a. rozporz%dzenie ministra polityki 
spo!ecznej w&sprawie orzekania o&nie-
zdolno'ci do pracy z&14 grudnia 2004 r. 
W&my'l par. 4 ust. 2 wydanie orzecze-
nia o&niezdolno'ci do pracy bez wyko-
nania badania jest mo"liwe, je"eli do-
kumentacja do!%czona do wniosku jest 
wystarczaj%ca,

b. rozporz%dzenie ministra gospodar-
ki, pracy i&polityki spo!ecznej z&15 lipca 
2003 r. w&sprawie orzekania o&niepe!no-
sprawno'ci i&stopniu niepe!nosprawno-
'ci. W&my'l par. 8 ust. 4, je"eli lekarz – 
przewodnicz%cy sk!adu orzekaj%cego 
uzna posiadan% dokumentacj$ medycz-
n% za wystarczaj%c% do wydania oceny 
stanu zdrowia, ocena mo"e zosta# wy-
dana bez badania,

c. rozporz%dzenie ministra zdrowia 
w&sprawie wniosku o&leczenie lub ba-
dania diagnostyczne poza granicami 
kraju oraz pokrycie kosztów transpor-
tu z&27 grudnia 2007 r. Zgodnie z&par. 6 
ust. 6-9 konsultant wojewódzki we w!a-
'ciwej dziedzinie medycyny wydaje opi-
ni$ o&zasadno'ci skierowania pacjenta na 
leczenie lub badania diagnostyczne po-
za granicami kraju jedynie na podstawie 
indywidualnej dokumentacji medycznej.

Wielu specjalistów podkre'la, "e 
nawi%zanie osobistego kontaktu le-
karza z&pacjentem nie jest konieczne, 
je"eli podejmowane czynno'ci lecz-

nicze nie s% wykonywane w&celu wy-
dania za'wiadczenia lekarskiego'. 
Z&tre'ci art. 42 UoZL nie wynika bo-
wiem, "e osobiste zbadanie pacjenta 
jest koniecznym elementem ka"dego 
procesu leczniczego. Zgodnie z&art. 42 
UoZL osobisty kontakt lekarza z&pa-
cjentem konieczny jest wówczas, kie-
dy lekarz ma wyda# pacjentowi za-
'wiadczenie lub orzeczenie o&stanie 
zdrowia. Od tej zasady istniej% jed-
nak wyj%tki, które wymieniono wy-
"ej w&pkt. a-c.

Brzmienie art. 42 UoZL pozwa-
la na przyj$cie twierdzenia, "e wiele 
czynno'ci medycznych, w&tym wysta-
wienie recepty na leki, które zosta-
!y przepisane pacjentowi w&oparciu 
o&wcze'niejsze, osobi'cie przeprowa-
dzone przez lekarza czynno'ci leczni-
cze jest dopuszczalne z&pomini$ciem 
osobistego kontaktu lekarza z&pacjen-
tem. Nale"y podkre'li#, "e "aden z&ak-
tualnie obowi%zuj%cych przepisów nie 
zakazuje wprost wypisania recepty 
„zaocznie”, je"eli lekarz przepisuje 
te same leki, które pacjent przyjmu-
je w&zwi%zku z&chorob% przewlek!% 
od d!u"szego czasu.

UWAGA! „Zaoczne” wystawienie 
recepty jest mo"liwe w&sytuacji, gdy pa-
cjent, który cyklicznie przyjmuje leki 
przepisane na podstawie badania prze-
prowadzonego przez lekarza, nie zg!a-
sza pogorszenia stanu zdrowia, dodat-
kowych dolegliwo'ci oraz stosuje si$ do 
zalece( lekarza dotycz%cych wykona-
nia bada( diagnostycznych i&odbycia 
wizyt kontrolnych. W&przypadku, gdy 
stan zdrowia pacjenta nie ulega zmia-
nie, a&pacjent stosuje si$ do zalece( le-
karza zwi%zanych z&„kontrolowaniem” 
przebiegu procesu terapeutycznego, „za-
oczne” wystawienie recepty jest dopusz-
czalne i&nie nara"a lekarza na poniesie-
nie odpowiedzialno'ci prawnej. ⦿

'& Kapko M., [w]: Ustawa o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty. Komen-
tarz., red. Zieli#ska E., ABC Wolters 
Kluwer Business, Warszawa 2008 r.
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Zapl!tani w sie"

KRYSTYNA KNYPL

Warto, aby!my zainwestowali w"obecno!# 
w"internecie naszej grupy zawodowej.* *

G
dyby przybysz z"innej 
planety chcia$ wybra# 
si% w"Polsce do lekarza 
i"szuka$ w"internecie in-
formacji, do kogo powi-

nien si% uda#, popad$-
by w"powa&ny k$opot. 
Bijemy bowiem na g$o-
w% chyba wszystkie kra-
je !wiata pod wzgl%dem 
liczby wpisów osób rze-
komo niezadowolonych 
z"jako!ci us$ug medycz-
nych. Dlaczego tak si% 
dzieje?

S'dz%, &e dlatego, i& 
prawo do bycia nieza-
dowolonym bez powo-
du jest ulubionym pra-
wem polskiego pacjenta. 
Wyj'tkowo podkre!lam narodowo!# 
wpisuj'cych internetowe opinie, bo 
jest to niew'tpliwie nasza, polska ce-
cha. K'!liwe uwagi, obra(liwe i"wy-
my!lne epitety przy braku ocen mery-
torycznych s' nieod$'czn' sk$adow' 
tej specy)cznej epistologra)i.

Warto zainwestowa!
My!l%, &e warto, aby!my bardziej 

intensywnie i"!wiadomie zainwesto-
wali w"obecno!# w"internecie naszej 
grupy zawodowej. Jak powszech-
nie wiadomo natura nie lubi pró&ni 
i"skoro sami nie zadbali!my na czas 
o"w$a!ciwe kreowanie naszego wize-
runku w"sieci, zrobili to za nas nie-
zadowoleni pacjenci, internetowe 
trolle, a"nierzadko pos$uguj'cy si% 
nie zawsze etycznymi zasadami nasi 
konkurenci zawodowi.

Bycie w"internecie warto zacz'# 
od uruchomienia w$asnej strony. Naj-
prostsz' drog' jest skorzystanie z"mo&-
liwo!ci oferowanych bezp$atnie przez 
popularne portale internetowe. Taka 

zamykanie oczu nie jest dobrym po-
mys$em. *ycie w"sieci istnieje, b%dzie 
istnia$o i"jest takim samym fragmen-
tem rzeczywisto!ci, jak wszystko inne, 
co nas otacza. Z"pewno!ci' podj%liby-
!my radykalne kroki, gdyby kto! roz-
wiesi$ nieprzychylnej tre!ci plakaty na 
nasz temat w"ca$ym mie!cie. Tak sa-
mo reakcji wymaga wpis w"internecie.

Optymaln' form' interwencji 
jest zwrócenie si% w"o)cjalnej kore-
spondencji do administratora porta-
lu z"pro!b' o"udost%pnienie danych 
osoby wpisuj'cej si%. Motywujemy 
pro!b% ch%ci' rzeczowego odniesie-
nia si% do wpisu i"zamiarem prze-
prowadzenia analizy sytuacji. Od-
radzam &'danie natychmiastowego 
usuni%cia wpisu, zwykle bowiem ta-
ki ton jest nieskuteczny i"powodu-
je jedynie psychologiczne przej!cie 
administratora na stron% trolla. Na-
tomiast deklaracja rzeczowego usto-
sunkowania si% do wpisu cz%sto ko+-
czy si% jego usuni%ciem.

Trzeba mie# !wiadomo!#, &e wpisy 
w"internecie maj' d$ugi &ywot i"powin-
ny doczeka# si% reakcji mi%dzy innymi 
z"tego powodu, &e ka&dy nast%pny in-
ternauta odwiedzaj'cy dan' stron% po-
winien zobaczy# nasz' spokojn' i"rze-
czow' reakcj% na negatywn' opini%. 
Cz%sto spotykam si% z"g$osami, &e nie 
nale&y reagowa# na negatywne wpisy 
w"internecie. Nie podzielam takiego 
stanowiska. Ju& staro&ytni Rzymianie 
mówili: qui tacet consentire videtur, czy-
li ci, którzy milcz', przyzwalaj'. Przy-
zwalanie na bezpodstawne szarganie 
opinii nigdy nie powinno mie# miejsca.

Pomocny wzór pisma pokazuj'cy, 
jak mo&na reagowa# na nieprzychylne 
wpisy w"internecie opracowa$a Komi-
sja Stomatologiczna NRL. Jest on do-
st%pny pod adresem http://www.sto-
matologia.nil.org.pl/xml/nil/tematy/
komisje/0609/stomat (w!ród zbioru do-
kumentów z"dat' 7.04.2011).

Internet ma pot%&n' si$% oddzia$y-
wania w"zakresie kszta$towania opinii 
i"w"&adnym wypadku nie powinni!my 

Bycie w"internecie warto 
zacz#! od uruchomienia 
w$asnej strony.

 Autorka jest doktorem  
nauk medycznych, internist! 
– hipertensjologiem

strona mo&e mie# kilka podstron i"to 
zupe$nie wystarczy na indywidualne 
potrzeby. Decyduj'c si% na upowszech-
nienie swojej strony w"internecie, na-
le&y zadba# o"dobre i"aktualne zdj%cie 

oraz przemy!lan' tre!# 
zamieszczonego tekstu. 
Tworz'c t% tre!#, nie za-
pominajmy o"podstawo-
wej zasadzie marketin-
gowej: nigdy nie $'czymy 
ze sob' dwóch marek lub 
znaków )rmowych. Nie 
!wie#my te& blaskiem 
odbitym pochodz'cym 
z"innych )rm, niezale&nie 
od tego, jak s' znane lub 
wielkie oraz w"jakiej kon-
)guracji w"stosunku do 
nich jeste!my ulokowa-

ni. Gwiazdy, nawet ma$e, maj' swoj' 
urod% w$a!nie dlatego, &e !wiec' same.

 Jak przeciwdzia$a!  
pomówieniom?
Do!# cz%stym problemem zwi'za-

nym z"obecno!ci' w"internecie jest na-
tra)enie na nieprawdziwy i"nieprzy-
chylny wpis na temat naszej lekarskiej 
pracy. Autorzy s' zawsze anonimowi 
oraz ubrani w"p$aszczyk pacjentów, 
którzy odwiedzili nasz' praktyk%. Mo-
g' oczywi!cie zdarzy# si% tacy pacjenci 
realnie istniej'cy, ale wcale nierzadko 
s' to osoby, które nigdy nie mia$y z"na-
mi styczno!ci, lecz z"racji problemów 
charakterologicznych zajmuj' si% tak' 
w$a!nie aktywno!ci' w"sieci. Szeptane 
(ród$a informacji mówi' te& o")rmach 
!wiadcz'cych us$ugi w"postaci tworze-
nia odpowiednich wpisów w"interne-
cie na temat lekarzy.

Co robi#, gdy pojawi si% nieprzy-
chylny wpis w"sieci na nasz temat? 
Przede wszystkim reagowa# rzeczo-
wo. Udawanie, &e nic si% nie sta$o oraz 
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ani lekcewa&y# tej si$y, ani uwa&a# sta-
romodnie, &e dobra jako!# obroni si% 
sama. Warto te& mie# !wiadomo!#, 
&e bardzo cz%sto pacjenci nie odró&-
niaj' porady dobrej od porady z$ej, 

us$ugi fachowej od niekompetentnej.  
Nie wszyscy maj' jednakowy wzorzec 
oceny jako!ci us$ug i"porad, cz%sto de-
cyduj' o"tych ocenach emocje oraz 
brak profesjonalnej wiedzy.

Na szcz%!cie internet to nie tyl-
ko przykro!ci i"k$opoty – na co dzie+ 
przewa&aj' mi$e aspekty u&ytkowania  
tego medium.

Realne wsparcie
Najwy&sza pora oswoi# si% z"tym, 

&e nasze &ycie sk$ada si% z"cz%!ci re-
alnej i"wirtualnej, a"w"niektórych 
przypadkach sk$adowa wirtualna 
zaczyna przybiera# posta# dominu-
j'c'. Dla wielu osób to, co dzieje si% 
w"internecie jest wa&niejsze od tego, 
co dzieje si% w"!wiecie realnym, a"je-
&eli kogo! nie ma w"sieci, to prawie 
jakby nie istnia$.

Badania internetu pokazuj',  
&e medium to jest darzone przez 
wielu czytelników wysokim stop-
niem zaufania. W"odniesieniu do 
medycyny jeszcze nie jest tak, aby 
wszyscy zgodnie wysoko oceniali 
zasoby internetowe, ale niew'tpli-
wie znaczenie i"mo&liwo!ci nowych 
zastosowa+ internetu rosn' ka&de-
go dnia. Dobrze wiedz' o"tym liczni 
u&ytkownicy tego medium reprezen-
tuj'cy i"lekarzy, i"pacjentów. Zarów-
no jedni, jak i"drudzy mog' zasi%ga# 
wzajemnych konsultacji, wymienia# 
si% opiniami, czy wreszcie informo-
wa# o"nowych spostrze&eniach na 
temat dzia$ania leków, skuteczno-
!ci zabiegów czy przydatno!ci sprz%-
tu okre!lonej marki.

Stosunkowo niewielka liczba roz-
wi!za", jakie nades#ano po opu-
blikowaniu recepty ginekologa 
praktykuj!cego w kraju francusko-
j$zycznym, sk#ania mnie do kon-
statacji, %e w rozszyfrowywaniu 
recept licz! si$ nie tylko talenty 
grafologiczne, ale i praktyczna zna-
jomo&' tematu. Gdy przedstawiam 
recepty z naszymi, krajowymi spe-
cyfikami, liczba nades#anych roz-
wi!za" jest nieporównanie wi$ksza.
Jak s!dz", prawdziwym talentem grafo-
logicznym jest dr Beata D"bska, laryn-
golog, która bezb#"dnie rozszyfrowa#a re-
cept" napisan! przez ginekologa. 
Dr D"bska zostaje wi"c nasz! kolej-
n! laureatk!; prosz" o$nades#anie e-ma-
ilem adresu, na który prze%lemy nagrod" 
ksi!&kow!. Po zagadkach wakacyjnych 
i$z$innych krajów, pora na co% polskiego, 
ale &eby nie by#o zbyt #atwo, skomplikuje-
my rozwi!zywanie zadania dodatkiem hi-
storycznym. Ju& ma#o kto pami"ta recep-
ty na leki z#o&one sporz!dzane w$aptece. 
Oto jedna z$takich recept do rozszyfro-
wania. Warto przypomnie', &e znajomo%' 
kilkudziesi"ciu podstawowych recept  
to by# kiedy% obowi!zuj!cy kanon  
do egzaminu specjalizacyjnego z$cho-
rób wewn"trznych. Dzi%, w$dobie standa-
ryzacji terapii i$gotowych leków, wszyst-
ko wygl!da inaczej. Do zmierzenia si" 

z$zagadk! zapra-
szam wszystkich Ko-
legów, zarówno tych, 
dla których przed-
stawiona w$tym nu-
merze recepta jest 
wspomnieniem m#o-
dych lat, jak i$tych, 
dla których jest ona 
czym% nieznanym.
Czekam na rozwi!-
zania pod adresem: 
krystyna.knypl@
compi.net.pl

Gdy pojawi si% nieprzy-
chylny wpis w"sieci, nale-
&y zwróci! si% do admini-
stratora portalu z"pro'b# 
o"udost%pnienie danych 
osoby wpisuj#cej si%.

W"wielu krajach dzia$aj' portale 
o"ograniczonym dost%pie, przezna-
czone wy$'cznie dla lekarzy. Zjawi-
sko jest na tyle rozpowszechnione, &e 
doczeka$o si% specjalnego kongresu 
(http://www.doctors20.com/) w"Pary&u 
w"dniach 22-23 czerwca br., na którym 
omawiano ró&ne aspekty relacji mi%dzy 
lekarzami, a"tak&e relacji z"pacjenta-
mi, rz'dami, p$atnikami, przemys$em 
farmaceutycznym. Tak wi%c wszystkie 
aspekty naszego ci'gle zmieniaj'cego 
si% zawodowego funkcjonowania zna-
laz$y si% w"programie kongresu. 

Ilustracj' tego, jak dalece zmienia-
j' si% nasze relacje z"pacjentami by$ 
odbywaj'cy si% w"tym samym czasie 
kongres na temat niedoborów odpor-
no!ciowych, zorganizowany w"Phoenix 
przez The Immune De)ciency Founda-
tion (wi%cej na temat tej organizacji na 
stronie http://209.251.35.238/idf.asp/). 
Z"lektury zasobów internetowych do-
wiedzia$am si%, &e pacjenci byli inte-
graln' cz%!ci' kongresowej publiczno-
!ci oraz mogli uczestniczy# w"licznych 
sesjach przygotowanych dla tej grupy 
i"po!wi%conych schorzeniom charak-
terystycznym dla ró&nych przedzia$ów 
wiekowych. Lekarze podejrzewaj'cy 
u"swojego pacjenta schorzenie z"grupy 
pierwotnych niedoborów odporno!cio-
wych mog' z"tej internetowej strony 
wys$a# pro!b% o"konsultacj% do eks-
pertów, co niejednokrotnie przyspiesza 
diagnoz%, a"dzi%ki temu racjonalizuje 
koszty. Dost%pna jest równie& ciekawa 
strona w"j%zyku polskim (http://www.
niedoboryodpornosci.pl/), uruchomio-
na w"zwi'zku z"akcj' „Postaw na Od-
porno!#”. Wszystkie te starania przy-
bli&aj' wiedz% zarówno lekarzom, jak 
i"pacjentom oraz ich rodzinom na te-
mat rzadkich stanów klinicznych, jaki-
mi s' niedobory odporno!ciowe.

W"analizie internetu powszechnie 
podkre!la si% korzy!ci )nansowe, jakie 

p$yn' z"zastosowania tego medium. 
Mo&na sobie wyobrazi#, &e jaki! frag-
ment naszych medycznych us$ug mo-
&e tak&e odbywa# si% przez internet,  
co znacz'co zmniejszy ich koszt. Nie-
zale&nie od tego, jak silnie jeste!my 
przywi'zani do tradycyjnego mo-
delu uprawiania medycyny, musi-
my mie# !wiadomo!#, &e konsump-
cja ro!nie z"ka&dym rokiem i"koszty 
tak&e rosn'. 

By# mo&e w$a!nie internet po-
mo&e w"racjonalizacji kosztów i"re-
organizacji korzystania z"us$ug 
medycznych. ⦿
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G
wiazdami tegorocznego fe-
stiwalu b!d": brytyjska 
grupa The King’s Singers 
– jeden z#najwybitniejszych 

zespo$ów %piewaj"cych a#cappella na 
%wiecie, Miroslav Kultyshev – zwyci!z-
ca Mi!dzynarodowego Konkursu im. 
Piotra Czajkowskiego w#Moskwie i#&-
nalista ostatniego konkursu chopinow-
skiego oraz Mayuko Kamio – %wiato-
wej s$awy japo'ska skrzypaczka. 
Wyst"pi" równie(: Stefan Schmidt wraz 
z#Royal String Quartet, mi!dzynaro-
dowy kwartet gitarowy Guitar4mation 
oraz Olga i#Natalia Pasiecznik. Zapo-
wiadane s" równie( dwa koncerty In 
memoriam, po%wi!cone prof. Henry-
kowi Miko$ajowi Góreckiemu, który 
przez dwie poprzednie edycje festiwa-
lu przewodniczy$ jego komitetowi ho-
norowemu oraz prof. Stanis$awowi Wi-
s$ockiemu w#90. rocznic! urodzin.

Wydarzeniem festiwalu b!dzie wi-
dowisko poetycko-baletowe Igora Stra-
wi'skiego „Historia )o$nierza” z#tek-
stem Charlesa Ferdinanda Ramuza.  
Do jego wykonania organizatorzy – 
Stowarzyszenie im. Mieczys$awa Kar-
$owicza – zaprosili dyrygenta Jean-Luc 

Kameralnie pod Tatrami

Od 17 do 24 wrze%nia w#Zakopanem odb!dzie 
si! trzecia edycja Mi!dzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Kameralnej „Muzyka na Szczytach”.

* *
Tingauda oraz aktorów Oliviera Bala-
zuca i#Vladimira Serre’a.

Misj" organizatora Mi!dzynaro-
dowego Festiwalu Muzyki Kameral-
nej „Muzyka na Szczytach” jest przy-
wrócenie Zakopanemu, stolicy polskich 
gór, dawnej %wietno%ci. Nazywane ju( 
w#po$owie XIX wieku „polsk" Szwaj-
cari"”, by$o miejscem inspiruj"cym ar-
tystów. Tutaj tworzyli i#uczestniczyli 
w#(yciu kulturalnym i#spo$ecznym ma-
larze, poeci, rze*biarze, muzycy, lutnicy,  
pisarze, architekci. 

Stowarzyszenie im. Mieczys$a-
wa Kar$owicza chce realizowa+ ide! 
przywrócenia Zakopanemu dawnej 
%wietno%ci, organizuj"c wydarzenia 
kulturalne na najwy(szym poziomie.  
Co roku zaprasza pod Tatry wybit-
nych muzyków i#przedstawicieli in-
nych sztuk. Podczas poprzednich edycji 
Mi!dzynarodowego Festiwalu Muzyki 
Kameralnej „Muzyka na Szczytach” 
rozbrzmiewa$y wspania$e dzie$a wy-
bitnych kompozytorów, równie( tych 
nies$usznie zapomnianych. S$uchano 
utworów Beethovena, Mozarta, Schu-
manna, Chopina, Szymanowskiego, 
ale równie( Mieczys$awa Kar$owicza, 

Zygmunta Noskowskiego, Juliusza Za-
r!bskiego, Ignacego F. Dobrzy'skiego, 
Józefa Krogulskiego, Romana Macie-
jewskiego czy Hanny Kulenty. Festiwal 
go%ci$ ju( jeden z#najwybitniejszych ze-
spo$ów kameralnych na %wiecie Kronos  
Quartet, wybitnych pianistów Jona-
thana Plowrighta i#Ew! Mari! )uk, 
skrzypków Vadima Gluzmana i#Ey-
ala Klessa. W#tym roku do panteonu 
gwiazd do$"cz": The King’s Singers, 
Miroslav Kultyshev i#Mayuko Ka-
mio. Koncerty i#imprezy towarzysz"-
ce festiwalowi b!d" si! odbywa+ w#Za-
kopanem (Ko%ció$ %w. Krzy(a, hotel 
„Willa Merilor” , DW „Jasny Pa$ac”, 
Hotel Grand Nosalowy Dwór, Dwo-
rzec Tatrza'ski, Klub „Morskie Oko”, 
Grand Hotel Stamary), Bukowinie Ta-
trza'skiej (Hotel Bukovina), Nowym 
Targu (Szko$a Muzyczna im. F. Cho-
pina) oraz Szczawnicy Zdroju („Dwo-
rek Go%cinny”).

Jedn" z#atrakcji tegorocznego  
festiwalu b!dzie pokaz mody koncer-
towo-operowej, któremu towarzyszy+ 
b!dzie koncert muzyki kameralnej. 
Kolekcj! przygotowa$ znany kra-
kowski projektant mody pochodz"cy 
z#Zakopanego Plich, natomiast kre-
acje fryzjerskie modelek b!d" dzie$em 
warszawskiego mistrza fryzjerstwa 
Leszka Czajki, równie( pochodz"-
cego z#Zakopanego. ⦿
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Dwadzie!cia lat okiem „emeryta”

Ocali" od zapomnienia

Najwa(niejszym 
hormonem jest... 

humor. Ma on si$! 
tysi"ca endor&n.

Nak$adem Katedry i#Zak$adu Historii 
Nauk Medycznych UM w#Poznaniu 
ukaza$ si! pierwszy numer rocznika 

„Acta Medicorum Polonorum”.

* *

torzy chc" pokaza+, w#jaki 
sposób istotne procesy hi-
storyczne wp$ywa$y na szero-
ko poj!t" organizacj! opieki 
zdrowotnej i#rozwój medycy-
ny akademickiej w#Polsce. 
Dlatego zapraszaj" wszyst-
kich do nadsy$ania artyku-
$ów, dzienników, pami!tni-

A
utor prezentowanej ksi"(ki, 
W$odzimierz Bednorz, jest do-
skonale znany w#samorz"dzie 

lekarskim. Po 1989 r. by$ wspó$organi-
zatorem Dolno%l"skiej Izby Lekarskiej, 
od 1991 do 2001 r. przewodnicz"cym jej 
rady, w#latach 1998-2001 wiceprezesem 
NRL. Jeden z#twórców gazety DIL o#ty-
tule „Biuletyn”, „Remedium”, a#ostat-
nio „Medium”, przez kilka lat jej redak-
tor naczelny. 

„Kolorowe tabletki” to zbiór felie-
tonów, publikowanych w#tym wydaw-
nictwie co miesi"c od 1991 r. pod pseu-
donimem dr Józef emeryt. Czytelnicy 
przez wiele lat s"dzili, (e pisze je oso-
ba w#zaawansowanym wieku. Pocz"t-
kowo daleki od emerytury, z#up$ywem 
lat – do czego przyznaje si! w#przedmo-
wie – mocno przybli(y$ si! do stosow-
nego dla emeryta wieku. Nie czuje si! 
tego jednak podczas lektury ksi"(ki. 

RYSZARD GOLA!SKI

JAROS"AW WANECKI

Zarówno teksty pochodz"ce z#1991 r., 
jak i#te z#2010 r. pisane s" ze swad" i#za-
anga(owaniem, dowodz"cymi jak bli-
skie s" Autorowi sprawy %rodowiska 
lekarskiego. Felietony pisane przed 20 
laty, szczególnie te, które traktuj" o#re-
formie ochrony zdrowia czy zmianach 
w#systemie kszta$cenia lekarzy, nadal 
s" bardzo aktualne. Zatrzyma$ si! czas, 
czy od dwóch dziesi!cioleci prze(ywa-
my déjà vu? A#mo(e opieka zdrowotna 
w#Polsce wpad$a w#jak"% p!tl! czasow"? 
Czytelnik zrozumie moje w"tpliwo%ci po 
przeczytaniu felietonów z#lat 1991-1992.

Z#kart ksi"(ki emanuje t!sknota 
Autora (jak $atwo si! domy%li+, cz!-
sto celowo przesadzona) za odchodz"-
cymi w#przesz$o%+ relacjami mistrz – 
ucze' mi!dzy lekarzami. Wielu z#nas 
zastanowi si! nad pytaniem o#zapa-
mi!tanych nauczycieli zawodu. Dla 
wielu b!dzie to czas na chwil! re,eksji: 
czy mnie jaki% lekarz mo(e przywo$a+ 
w#tej roli? M$odym lekarzom, zw$asz-
cza zwolennikom wysublimowanych 
metod diagnostycznych, polecam fe-
lieton „Obw"cham pana”, o#sposobach 
rozpoznawania chorób po wygl"dzie  
i#– o#zgrozo – po zapachu moczu pa-
cjenta. O#tym, jakich dozna' w!cho-
wych dostarczaj" lekarzowi pacjenci, 

mo(na by porozmawia+ tak(e z#leka-
rzami dy(urnymi izb przyj!+ czy SOR-
-ów. Natomiast konkluzja tego tekstu 
pozostaje niezmiennie aktualna. Autor 
ksi"(ki jest endokrynologiem, dlatego 
z#respektem nale(y podej%+ do stwier-
dzenia, (e najwa(niejszym i#najpot!(-
niejszym hormonem, o#sile tysi"ca en-
dor&n, jest... humor. Spotkacie go cz!sto 
podczas lektury tego wydawnictwa. Za-
lecam j" w#czasie urlopowym i#po wa-
kacjach tak(e.  ⦿

ków, listów, wspomnie' oraz 
recenzji ksi"(ek autobiogra-
&cznych o#lekarzach.

Tematem dominuj"cym 
pierwszego numeru AMP s" 
wojny widziane z#perspek-

tywy lekarzy, a#ka(dy z#opi-
sanych epizodów jest inny. 
Znajdziemy zapiski lekarza 
polowego armii niemieckiej, 
dziennik prowadzony pod-
czas wojny bolszewickiej, 
wspomnienie z#kampanii 
wrze%niowej. Anita Magow-
ska i#Marcin Moskalewicz 
przekonuj" we wst!pie, (e 
dramatyczne losy jednostek 
sumuj" si! w#obraz trudnych 
do%wiadcze' pokoleniowych 
lekarzy urodzonych w#ko'-
cu XIX i#na pocz"tku XX w. 
Aby obraz ten dope$nia$ si!, 
trzeba pieczo$owicie zbie-
ra+ %lady dzia$alno%ci na-
szych poprzedników, do cze-
go wraz z#wielkopolsk" izb" 
namawiam.  ⦿

P
riorytetem nowe-
go czasopisma jest 
wzbogacenie bio-

gra&styki i#o(ywienie ba-
da' z#zakresu historii me-
dycyny poprzez utrwalanie 
(ycia i#dzia$alno%ci lekarzy 
polskich na tle wydarze' po-
litycznych i#spo$ecznych. Au-



We 
w!a"ciwym 

czasie
P  o!przeczytaniu listu „Jak 

przekona" mam# do eme-
rytury” („GL” nr 06/2011) 

chcia$abym opisa" histori# bar-
dziej mro%&c& krew w!%y$ach, któ-
ra zdarzy$a si# niedawno w!ma$ym, 
prowincjonalnym szpitalu w!Wiel-
kopolsce. Otó% przez dwa lata (do 
marca bie%&cego roku) pracowa$ 
w!szpitalu i!pe$ni$ dy%ury lekarz, 
który po ci#%kiej operacji t#tnia-
ka aorty, przeprowadzonej zreszt& 
w!Berli'skim Centrum Serca, do-
zna$ ci#%kiego udaru pooperacyj-
nego, a!wi#c afazja z!du%ymi zabu-
rzeniami mowy, mowa be$kotliwa, 
niedow$ad r#ki (nie móg$ si# nawet 
podpisa"), zaburzenia widzenia sko-
jarzonego oraz zaburzenia równo-
wagi, niew&tpliwie ci#%kie kalectwo.

Paradoks tej sytuacji polega na 
tym, %e cz$owiek ten wcze(niej by$ 
dyrektorem tego szpitala oraz or-
dynatorem oddzia$u wewn#trzne-
go. Jego prac& sterowa$a lekarka, 
asystentka oddzia$u wewn#trznego, 
która by$a jego konkubin& i!by$a za-
interesowana korzy(ciami wynika-
j&cymi z!jego pracy; poza aspektem 
materialnym (pensja mened%erska + 
ordynatorska) by$a mo%liwo(" ste-

rowania swoj& karier& i!manipula-
cji kolegami lekarzami, którzy ma-
sowo zacz#li zwalnia" si# z!pracy 
w!oddziale i!szpitalu.

Najpierw zdolno(" do pracy pod-
pisa$ lekarz pracuj&cy w!szpitalu 
i!zajmuj&cy si# medycyn& pracy. 
Pó)niej by$y protesty kolegów le-
karzy do starostwa. Odes$ano cho-
rego lekarza na badania do o(rodka 
klinicznego, tam trafi$ si# kole-
ga orzecznik, który wyda$ zgod#  
na prac# cz#(ciowo. Trudno by$o 
zrozumie", jakie czynno(ci móg$ 
wykonywa" w!szpitalu lekarz, któ-
ry nie móg$ si# porozumiewa" z!pa-
cjentami, nie widzia$ dobrze z!kim 
rozmawia, oczy mia$ zawsze skie-
rowane poza rozmówc#, chodzi$ po 
szpitalu zygzakiem z!rozwi&zanymi 
sznurowad$ami od butów i!nie móg$ 
tra*" kluczem do drzwi dy%urki  
lekarskiej.

Pacjenci prze%ywali ogrom-
ny stres zwi&zany z!prac&, a!ra-
czej symulacj& pracy tego leka-
rza, personel równie%, zw$aszcza 
personel (redni, piel#gniarki, któ-
re pracuj&c w!trakcie dy%urów te-
go% lekarza, nie rozumia$y wyda-
wanych przez niego polece'. (…) 
Obchody odbywa$y si# w!ten spo-
sób, %e kroczy$ najpierw chory pan 
doktor, notabene prawie 60-let-
ni, a!za nim jego m$oda konkubi-
na, która t$umaczy$a reszcie, co 
pan doktor-ordynator powiedzia$. 
By$a to interpretacja dowolna,  
co budzi$o mas# zastrze%e' zarów-

no lekarzy, personelu medyczne-
go, jak te% pacjentów. Sytuacja ta 
spowodowa$a odej(cie z!oddzia$u 
i!szpitala wielu dobrych lekarzy, 
a!pacjenci uciekali do okolicznych 
szpitali (...).

Pierwsza zasada pracy lekarskiej 
g$osi „Primum non nocere”, a!tu 

ewidentnie zosta$y naruszo-
ne wszelkie zasady bezpie-
cze'stwa pacjentów i!nor-

my moralne.
Nawi&zuj&c do listu czy-

telniczki „Jak przekona" mam# do 
emerytury”, przytoczy$am przyk$ad 
bardziej drastycznej sytuacji, która 
wydarzy$a si# nie w!prywatnym ga-
binecie lekarskim, ale w!publicznym 
szpitalu. Narzuca si# pytanie, czy od-
powiedzialno(" za 32 z#by (...) jest taka 
sama, jak odpowiedzialno(" za zdro-
wie i!%ycie ludzkie? Obie sytuacje s& 
naganne, jakkolwiek b#d& mia$y swoj& 
powtarzalno(", poniewa% spo$eczno(" 
lekarska si# starzeje, choruje, ale %eby 
godziwie %y", nie wystarczy emerytura 
lekarska. (…) Znam przypadek leka-
rza 80-letniego, który pracowa$ w!po-
gotowiu i!pewnego razu, gdy mia$ mie" 
dy%ur, zadzwoni$ do dyspozytorki,  
%e si# nie zg$osi, bo chyba si# dokonuje 
u!niego udar, gdy% ma niedow$ad r#ki. 
Na moim terenie pracuje wielu lekarzy 
w!wieku 70-80 lat i!wi#cej, cz#sto s& to 
ludzie niesprawni i!chorzy, mo%e bar-
dziej ni% ich pacjenci. (...)

Mo%e warto rozpocz&" dysku-
sj# w!„Gazecie Lekarskiej” nie tyl-
ko o!pocz&tku kariery lekarskiej,  
ale te% o!kryteriach przechodze-
nia na emerytur# lekarzy, zw$asz-
cza tych o!specjalno(ciach zabie-
gowych, pracuj&cych w!lecznictwie 
zamkni#tym, gdzie cz#sto sprawno(" 
lekarzy, równie% *zyczna, decydu-
je o!%yciu ludzkim. Sama jestem le-
karzem o!specjalizacji zabiegowej, 
jakkolwiek od czasu reorganiza-
cji s$u%by zdrowia i!powstania kas 
chorych, a!pó)niej NFZ-u!pracuj# 
w!lecznictwie otwartym. Zbli%am 
si# powoli do wieku emerytalnego 
i!%ycz# sobie, %eby zdrowie mi dopi-
sa$o przez najbli%sze lata, bo mam 
dzieci w!wieku szkolnym i!%ebym nie 
znalaz$a si# w!opisywanej sytuacji,  
która upokarza lekarza (...).

(IMI! I"NAZWISKO DO WIADOMO#CI REDAKCJI)
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J   u% po raz ósmy odby$y si# 
w!Szczecinie Ogólnopolskie 
Mistrzostwa Izb Lekarskich 
w!+eglarstwie o!puchar pre-

zesa Naczelnej Rady Lekarskiej. W!ra-
mach mistrzostw propagowane jest nie 
tylko samo %eglarstwo, ale i!morskie tra-
dycje. Przede wszystkim jest to jednak 
okazja do dobrej zabawy.

Regaty rozegrano w!dniach 24-
26 czerwca na Jeziorze D&bskim. 
Za$ogi startowa$y na jachtach klasy 
„Omega” w (rednio trudnych i!bez-
wietrznych (dzie' *na$owy) warun-
kach atmosferycznych. Imprez# zor-
ganizowa$a Komisja Kultury, Sportu 
i!Rekreacji Okr#gowej Rady Lekar-
skiej w!Szczecinie (sekcja %eglarska) 
przy wspó$pracy z!Jacht Klubem AZS 
w!Szczecinie. Honorowy mecenat ob-
j&$ nad ni& prezes Naczelnej Rady Le-
karskiej Maciej Hamankiewicz, a pa-
tronami medialnymi by$y „Gazeta 
Lekarska” i!„Vox Medici” – biuletyn 
OIL w!Szczecinie.

W mistrzostwach wystartowa$o 
10 za$óg reprezentuj&cych Warmi'-

sko-Mazursk& Izb# Lekarsk& w!Olsz-
tynie, Dolno(l&sk& Izb# Lekarsk& 
we Wroc$awiu, ,l&sk& Izb# Lekar-
sk&, Beskidzk& Izb# Lekarsk& w!Biel-
sku-Bia$ej, Okr#gow& Izb# Lekarsk& 
w!Opolu, Okr#gow& Izb# Lekarsk& 
w!Koszalinie, Wojskow& Izb# Lekar-
sk& oraz Okr#gow& Izb# Lekarsk& 
w!Szczecinie. W!tym roku oby$o si# 
bez „moczenia”, co pokaza$o, %e za$o-
gi potra*& %eglowa" zgodnie z!przepi-
sami, a!protesty przesz$y do historii.
Pierwsze!miejsce i!puchar prezesa NRL 
zdoby$a za$oga reprezentuj&ca Okr#go-
w& Izb# Lekarsk& w!Szczecinie. 

Po emocjonuj&cych wy(cigach za-
wodnicy i!zaproszeni go(cie spotykali 
si# na imprezach integracyjnych, wy-
mieniaj&c si# wra%eniami oraz doko-
nuj&c oceny przebiegu regat.

Wyj&tkowo uroczy(cie by$o pod-
czas zako'czenia mistrzostw, kiedy 
wr#czano pi#kne puchary, medale, 
dyplomy i!nagrody ufundowane przez 
sponsorów dla wszystkich uczestni-
ków. Swoj& obecno(ci& zaszczyci$ nas 
prezydent Szczecina Piotr Krzystek. ⦿

*

Oby!o si" 
bez „moczenia”

W Ogólnopolskich Mistrzostwach Izb Lekarskich w !eglarstwie wystarto-
wa"o 10 za"óg reprezentuj#cych osiem okr$gowych izb lekarskich. Pierwsze 
miejsce i puchar prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej zdobyli zawodnicy 
z Okr$gowej Izby Lekarskiej w Szczecinie. 

Regaty rozegrano na Jeziorze D#bskim  
w niezbyt sprzyjaj#cych warunkach atmos-
ferycznych. Zorganizowa"a je Komisja Kul-
tury, Sportu i Rekreacji Okr$gowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie.

Mistrzostwa to nie tylko %eglarstwo, ale przede 
wszystkim dobra zabawa dla wszystkich 

uczestników.

S p o r t  i  m e d y c y n a

HALINA TEODORCZYK

Wyniki:
I!miejsce i!puchar prezesa NRL – za$o-
ga reprezentuj&ca Okr#gow& Izb# Le-
karsk& w!Szczecinie w!sk$adzie: Jaro-
s$aw Go$embiewski – sternik, Tomasz 
Bube$a, Bartosz S$awi'ski

II miejsce – za$oga ze ,l&skiej Izby 
Lekarskiej w!sk$adzie: Jacek Madej-
ski – sternik, Jacek W#glorz, Ryszard  
Michalik

III miejsce – za$oga z!Okr#gowej 
Izby Lekarskiej w!Szczecinie w!sk$a-
dzie: Marcin ,led) – sternik, Tomasz  
Kacperski, Karol Teichman

IV miejsce - za$oga z!Warmi'sko-Ma-
zurskiej Izby Lekarskiej w!Olsztynie:
Stanis$aw Danieluk – sternik, Zbigniew 
Gugnowski, Marian Szczepa'ski 
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N   a!kortach Klubu Tenisowego 
DeSki oraz Solec w!Warsza-
wie, pod patronatem mini-

stra sportu Adama Giersza oraz Na-
czelnej Izby Lekarskiej i!Okr#gowych 
Izb Lekarskich w!Warszawie i!Kra-
kowie, odby$y si# w!dniach 23-26 
czerwca XXI Mistrzostwa Polski Le-
karzy w!Tenisie ,,Lexus Cup”. W!tur-
nieju wzi#$o udzia$ 100 lekarzy z!kra-
ju i!zagranicy.

Zwyci#zcy w!poszczególnych ka-
tegoriach wiekowych: open kobiet 
– Joanna Szafranek, +45 kobiety – 
Krystyna Drzewicka, open m#%czyzn 

– Jan Paradowski, +35 – Marcin Kry-
wiak, +45 – Romuald Czerwi'ski,  
+50 – Marek Pude$ko, +55 – An-
drzej Chendy'ski, +60 – Stanis$aw 
Chruszczyk, +65 – Janusz Malarski,  
+70 – Wies$aw Paj&k, +75 – Bogdan 
Ostapowicz, debel open kobiet – Kry-
styna Drzewicka/Joanna Szafranek, 
debel open m#%czyzn – Telega/Waw-
rzynek, debel +45 – Szel&gowicz/
Wro'ski, +55 – Filipek/Chruszczyk, 
+65 – Sa*an/Solarski.

W!przysz$ym roku Mistrzostwa 
Polski Lekarzy w!Tenisie odb#d& si# 
w!Zabrzu, jak zwykle w!okresie Bo%e-
go Cia$a. Wszystkich lekarzy tenisistów 
serdecznie na nie zapraszamy! ⦿

*

Tenis na DeSki w Warszawie

 Ogólnopolskie Regaty Lekarzy w!klasie „Puck” cieszy$y 
si# wi#kszym powodzeniem ni% w!roku ubieg$ym.
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W tegorocznych Mistrzo-
stwach Polski Lekarzy 
w Tenisie „Lexus Cup” 
w Warszawie wzi$"o udzia" 
stu lekarzy z kraju i zagrani-
cy. Przysz"oroczny turniej 
zostanie rozegrany w Zabrzu.

F
O

T
. 

JO
A

N
N

A
 S

Z
A

F
R

A
N

E
K

JOANNA SZAFRANEK 

Rywalizacja w klasie „Puck”

P
o wodach Zatoki Puckiej (ci-
ga$y si# 28 maja a% 22 za$ogi 
reprezentuj&ce nie tylko na-

sz&, gda'sk& izb# lekarsk&, ale rów-
nie% do(" odleg$e izby. Zawody 
(w!Harcerskim O(rodku Morskim 
w!Pucku) rozpocz#$y si# rejestracj& za-
$óg, a!o!godz. 10.30 odby$a si# odpra-
wa sterników, podczas której s#dzio-
wie omówili tras#, procedur# startow& 
i!przypomniano podstawowe przepi-
sy prawa drogi morskiej.

Wszyscy liczyli na sprzyjaj&c& po-
god# i!trzeba przyzna", i% rzeczywi-
(cie wia$o do(" mocno. Z!powodu sil-

nego wiatru, przekraczaj&cego nawet 
6 stopni w!skali Beauforta, podczas 
dwóch pierwszych wy(cigów za$ogi 
mia$y obowi&zek zrefowania %agli (dla 
niewtajemniczonych – zmniejszenia ich 
powierzchni). 

W!sumie odby$y si# cztery z!pi#ciu 
zaplanowanych wy(cigów. Rywalizacja 
by$a zaci#ta, ale kapitan za$ogi, która 
okaza$a si# najlepsza w!ubieg$ym roku, 
lek. Przemys$aw Rzepecki z!Oddzia$u 
Urologii Szpitala w!Wejherowie, rów-
nie% i!w!tym roku poprowadzi$ j& do 
zwyci#stwa. Na drugim miejscu upla-
sowa$a si# grupa pod dowództwem 

Irminy ,mieta'skiej, a!trzecie miej-
sce zaj#li kolejni przedstawiciele OIL 
w!Gda'sku: Maciej Pawlak z!Oddzia-
$u Chirurgii Ogólnej i!Naczyniowej 
w!Wejherowie wraz z!za$og&. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
z!r&k prezesa naszej izby, Romana 
Budzi'skiego, dyplomy i!mogli si# 
podzieli" wra%eniami z!regat podczas 
pocz#stunku przygotowanego przez 
organizatorów.

Mamy nadziej#, %e równie% w!przy-
sz$ym roku Ogólnopolskie Regaty Le-
karzy b#d& si# cieszy$y podobnym za-
interesowaniem. (A.K.)  ⦿
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odcinek sprawi$y, %e nastroje je)d)-
ców i!koni by$y znakomite.

Po uroczystej kolacji, w!czasie której 
przekaza$em uczestnikom rajdu pozdro-
wienia od córki Hubala, pani Krysty-
ny Dobrza'skiej-Sobierajskiej, udali-
(my si# na koncert w!wykonaniu artysty 
operowego, Romualda Spychalskiego 
juniora i!towarzysz&cej mu (piewacz-
ki, Anny Jurczy'skiej. Wyst#p arty-
stów zosta$ nagrodzony owacj& na sto-
j&co. Jestem przekonany, %e podoba$ si# 
te% go(ciom z!Warszawy, bowiem nasz& 
imprez# u(wietnili swoj& obecno(ci& 
cz$onkowie Naczelnej Rady Lekarskiej: 
Krzysztof Makuch i!redaktor naczelny 
„Gazety Lekarskiej” Ryszard Gola'ski.

Drugi odcinek rajdu by$ znacz-
nie trudniejszy i!d$u%szy (oko$o 40-45 
km), prowadzi$ przez najurokliwsze za-
k&tki regionu. Jechali(my przez lasy  
i!pola z!faluj&cymi $anami dojrzewa-
j&cych zbó%. Napawali(my nasze oczy 
widokiem wst#g niebieskich chabrów 
i!czerwonych maków. Nieco dalej, na 
obrze%ach rezerwatu jod$owego w!-a-

*

Tenis na DeSki w Warszawie

Z Hubalem na  
le#nych duktach

Wspólne (piewanie 
piosenek u$a'skich  

i!wspomnienia  
z!poprzednich rajdów 

trwa$y do pó)nych godzin.

T
rasa V Ogólnopolskiego 
Rajdu Konnego im. Ma-
jora Hubala, który odby$ 
si# w!dniach 17-19 czerw-

ca pod patronatem OIL w!-odzi, pro-
wadzi$a przez kompleks lasów spal-
sko-rogowskich i!okoliczne pola oraz 
odcinki szlaku konnego wyznaczo-
nego przez Urz&d Marsza$kowski 
Województwa -ódzkiego. Uczestni-
czy$o w!nim 25 je)d)ców, g$ównie le-
karzy i!ich dzieci oraz 29 koni (dla 
go(ci przygotowano dwie dwukonne, 
o(mioosobowe bryczki). Tu% po obie-
dzie ruszyli(my w!teren duktami le-
(nymi i!okolicznymi $&kami. Pi#kna 
pogoda i!relaksowy 20-kilometrowy 

WOJCIECH S!DZICKI

znowie, podziwiali(my pot#%ne, stu-
kilkudziesi#cioletnie drzewa. Pó)-
niej bardziej zaawansowani je)d)cy 
pocwa$owali szerokim, dwukilome-
trowym duktem. Po napojeniu koni 
spokojnie wrócili(my do naszej bazy. 
Wspólne (piewanie piosenek u$a'skich 
przy akompaniamencie dwóch gitar, 
opowie(ci koniarzy i!wspomnienia 
z!poprzednich rajdów trwa$y do pó)-
nych godzin.

Nast#pnego dnia gospodarz obiek-
tu, dr Jaros$aw Suwalski, da$ po-
kaz przejazdu czwórk& koni po to-
rze przeszkodowym, a!jest to widok 
niezapomniany. W$a(nie tutaj od-
bywaj& si# coroczne ogólnopolskie 
zawody pojazdów zaprz#gowych. 
Najbardziej wytrwali go(cie brycz-
kami, a! je)d)cy w!siod$ach zwie-
dzali najbli%sz& okolic#. Rajd  
zako'czy$ si# bez upadków i!innych 
k$opotów. Do zobaczenia za rok!  ⦿
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W V Ogólnopolskim Raj-
dzie Konnym im. Majora 
Hubala wzi$"o udzia" 
25 je%d%ców, g"ównie  
lekarzy i ich dzieci.

Drugi odcinek rajdu by" znacz-
nie trudniejszy i d"u&szy 
od pierwszego, ale prowadzi" 
przez najurokliwsze zak#tki 
regionu. Na obrze&ach rezerwa-
tu jod"owego w 'aznowie wida( 
by"o ponadstuletnie drzewa. 
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X MISTRZOSTWA POLSKI LEKARZY  
W MARATONIE MTB „MICHA!KI 2011”  

W WIELENIU NAD NOTECI#
+ +#<&+@'(5+%& +%&40#"#4$0%: #'.6'3 $%6 19 +-(&D)%! .-.  

I)?#-:!,<&: T#:!$( K!,(:!-&0, W%&40#"#4$0! I(.! L&0!-$0!, 
5&4. 672C561C550.

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY 
„KO!O "YCIA”

K!5&9#-%&: I. „C(1#+%&0”. II. „N!5*-!”. P-!,& 
+C?#-:!,%& )%& :)%&<$(/: )%A 15 = 21 ,: %C)%& 
+%60$(/: )%A 30 = 40 ,: )!4&A/ )!'$/1!; '# 

$%&'(%./ OIL +CC(6$5#,7#+%&, *4. 9&). J. Z!<3,(0! 
5, '# 20 $%&-")%! .-. R#($5-(/9)%6,%& 0#)0*-$* 

)!$53"% 9 +-(&D)%!, !C+&-)%$!A )!9-#'(#)/,7 "-!, 
%C+-6,(&)%& )!9-@' #'.6'(%& $%6 15 "!F'(%&-)%0! .-. 
+C-!:!,7 #.,7#'@+ 10-4&,%! OIL +CC(6$5#,7#+%&. 

K#)5!05: #-9!)%(!5#- – A))! 8&4&,7#+$0!,  
5&4. 608 283 685.

I OBÓZ TANECZNY LEKARZY „LET’S DANCE”
OIL W ZIELONEJ GÓRZE ZAPRASZA

)! 4-')%#+/ +/"#,(/)&0 (C)!*03 5!B,! 
5#+!-(/$0%&9# %C+%'#0%&: )! :#-(&. T&-:%):  

28 +-(&D)%! – 2 "!F'(%&-)%0! .-. M%&<$,&: K#1#.-(&9 
– A-0! M&'%,!4 S"!-H#5&4 (+++.!-0! –:&9!."4). 

Z!<6,%! 5!)&,()& +C2 9-*"!,7 2 -!(/ '(%&))%&, 
:.%). +!4, !)9%&4$0%, 5!)9#, ,7!-,7!, $!4$!, -*:.!, 
.!,7%!5!; 9-*"! "#,(350*<3,! – 14 9#'(. (!<6;, 9-*"! 
D-&')%# (!!+!)$#+!)! – 14 9#'(. Z91#$(&)%! )! 
!'-&$: (%&4#)!.9#-!@7%"#0-!5&$.#-9, (C'#"%$0%&: 
„#.@( 5!)&,()/”. T&4&?#) '# .%*-!: (68) 320 79 00.

ZJAZDY KOLE!E"SKIE

Absolwenci PAM 
w!Szczecinie, rocznik 1970-1975 

W!dniach 30 wrze"nia–2 pa#dziernika organi-
zujemy w!Pa$acu Maciejewo k. Goleniowa 
zjazd kole%e&ski z!okazji!35. rocznicy uzyska-
nia dyplomów. Przewidywany koszt uczestnic-
twa: 660 z$.  Wp$aty do 10 wrze"nia na konto: 
181600146218439 71580000001 (wp$aty 
z!zagranicy: PL 18160014621843971580 
000001 + KOD BIK SWIFT PPABPL PK), 
z!dopiskiem „zjazd kole%e&ski”. Op$ata obej-
muje: dwa noclegi i!"niadania, grill w!pi'tek, 
obiad w!sobot(, bankiet w!sobot( wieczorem. 
Zapraszamy Kole%anki i!Kolegów z!Wydzia$u 
Stomatologii rocznik 1970-1975. Kontakt: Bo-
%ena Gorz(dowska-Gorzka, tel. 608!303 912, 
Henryka Pru&ska-Hejnig, tel. 603!506!745. 

Wydzia" Stomatologii 
AM we Wroc"awiu, rocznik 1971

Serdecznie zapraszamy na spotkanie 
kole%e&skie z!okazji 40. rocznicy 

uko&czenia Wydzia$u Stomatologii 
AM we Wroc$awiu, w!dniach 14-16 
pa#dziernika br., pensjonat BEATA 
w!Polanicy-Zdroju, ul. Rybna 9. 
Op$ata za uczestnictwo w!zje#dzie  
od absolwenta/osoby towarzysz'cej: 
pi'tek-niedziela z!noclegami 400 z$, 
sobota-niedziela z!noclegiem 300 z$, 
pi'tek-niedziela bez noclegów 
250 z$, pi'tek-sobota z!noclegiem 
200 z$. Wp$aty do 30 wrze"nia na 
konto DIL we Wroc$awiu: 
17154010302001775360750001, 
z!dopiskiem „Zjazd 1971 S” lub bez-
po"rednio w!DIL (przyziemie). Panie 
prosimy o!podanie nazwiska obecne-
go oraz z!okresu studiów. Informacje: 
Patrycja Malec, DIL we Wroc$awiu, 
tel. (71) 798 80 68, e-mail: patrycja.
malec@dilnet.wroc.pl, patka.ma-
lec@wp.pl. Za Komitet Organizacyj-
ny: Barbara )ucko", Alicja Marczyk-
-Felba, Wies$awa Matkowska.

K o m u n i k a t y
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»  Wiele dni i!nocy trwa"a de-
bata, w!której wszyscy z!je-
go starej studenckiej feraj-
ny zgodnie stwierdzili, #e 
„$wiadczenie zdrowotne, to 
dzia"anie s"u#%ce zachowa-
niu, ratowaniu, przywraca-
niu lub poprawie zdrowia 
oraz dzia"ania medycz-
ne wynikaj%ce z!procesu le-
czenia lub przepisów odr&b-
nych reguluj%cych zasady 
ich wykonania”*. Tylko 
przy s"owie „s"u#%ce” roz-
gorza"a na nowo dyskusja, 
kto komu s"u#y i!czy przy-
wracanie s"u#by zdrowia 
b&dzie zdrowiu s"u#y"o.

»  Rozejrza" si& po staro-no-
wym obiekcie. Przedsi&bior-
stwo, oczywi$cie w!rozumie-
niu artyku"u pi&'dziesi%tego 
pi%tego z!jedynk% kodek-
su cywilnego, to jego naj-
wi&ksze #yciowe spe"nienie. 
Fabryka marze(, w!której 
„podmiot wykonuje dzia-
"alno$' lecznicz% w!rodza-
ju $wiadczenia szpitalne”*. 
Wszystkie „jednostki i!ko-
mórki”* „podmiotu leczni-
czego o!szczególnej regula-
cji”* wypisane niebieskimi 
literami na bia"ej tablicy na-
pawa"y dum%. Nad wszyst-
kim górowa"a „)rma pod-
miotu”*, umieszczona na 
pierwszym miejscu „regula-
minu organizacyjnego” i!po-
wtarzana z!upodobaniem na 
ka#dym druku zgodnie z!pa-
ragrafami umowy kontrak-
towej podpisanej z!narodo-
wym p"atnikiem.

»  By" „kierownikiem bez bli#-
szego okre$lenia”*, co do-
dawa"o fasonu i!sprytnie 
ukrywa"o zarz%d spó"ki ka-
pita"owej, któr% reprezento-
wa" z!najwi&ksz% staranno-
$ci%. By" przecie# pierwszej 
wody przedsi&biorc%. Nie ja-
kim$ „samodzielnym zak"a-
dem opieki zdrowotnej, sto-
warzyszeniem… (czy nie daj 
Bo#e) ko$cio"em, ko$cieln% 
osob% prawn% lub zwi%zkiem 
wyznaniowym”*. Samorz%d 
terytorialny nie mia" z"u-
dze(. Nie #adna tam „jednost-
ka bud#etowa”*, tylko spó"-
ka. Kapita", rada nadzorcza, 
prezes, zarz%d. Nienaruszal-
na logika uzdrawiania $wia-
ta plus tajemnica handlowa 
obok tajemnicy lekarskiej, za-
bezpieczaj%ca przedmiotowe 
prowadzenie podmiotu na naj-
wy#szym poziomie.

»  W!izbie przyj&' zasta" zna-
n% sobie od lat „osob& wyko-
nuj%c% zawód medyczny”*. 
Ilekro' pomy$la" o!niej od 
tej pory „piel&gniarka”, „ro-
zumia" przez to tak#e po-
"o#na”*, co przychodzi"o mu 
raczej z!"atwo$ci%. Nieco 
trudniej wyobra#a" sobie jed-
noznaczno$' s"ów „lekarz” 
i!„lekarz dentysta”.

»  Zdziwi"a go d"uga kolejka. 
Przez chwil& postanowi" nawet 
j% omin%', tak jak czyni" to 
od wielu lat, spuszczaj%c g"o-
w& i!nie patrz%c oczekuj%cym, 
zbola"ym i!zm&czonym pacjen-
tom prosto w!oczy. Przypo-
mnia" sobie jednak, #e w"a$nie 
dzisiaj jest chory, a!omija-
nie kolejki nie przystoi, jest 
tak#e szczególnie regulowa-
ne, przejrzyste, skrupulatnie 
odnotowywane i!wykazywa-
ne w!odpowiednich raportach. 

Z!drugiej jednak strony by" 
przecie# „quasi-w"a$cicielem”, 
zarz%dc% holdingu z"o#onego 
z!podmiotów b&d%cych i!nieb&-
d%cych przedsi&biorstwami*, 
w"ada" z!ograniczon% odpowie-
dzialno$ci% „zjednoczeniem 
opieki zdrowotnej”.

»  Usiad" na odrapanym krze-
se"ku. Us"ysza" zgie"k, wy-
rzekanie, krzyk dzieci i!j&-
czenie przywo#onych przez 
karetki. Siedzia" godzin&, 
drug%, trzeci%. Mijany obo-
j&tnie stanowi" cz%stk& jed-
norodnej grupy pacjentów,  
limitu, raportu statystyczne-
go i!wzoru wysoko$ci $rod-
ków publicznych*. Przyjrza" 
si& dzia"alno$ci leczniczej 
i!zrozumia", jak ma"o wie 
i!jak niewiele znaczy jego  
nowomowa.  ⦿

*Z!ustawy o!dzia"alno#ci leczniczej

Po raz pierwszy wszedG do swojego przedsiHbiorstwa, podmiotu 
leczniczego, nie jako usGugodawca, lecz Dwiadczeniobiorca,  

chcIc sprawdziJ, jak w praktyce stosuje siH procedury medyczne  
i zasady wykonywania dziaGalnoDci leczniczej.

EPI K RYZ A (13)
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Rozwi!zanie Jolki lekarskiej nr 167 („GL” nr 6/2011)
Nigdy nie pracuj, gdy jeste! g"odny. Hipokrates
Nagrody otrzymuj!: Jadwiga Muzyczuk-Sojka (Istebna), Alicja Nawrocka (Luba#),  
Micha" Pocz$tek (Pi"a), Jolanta Ponikowska (Skar%ysko-Kamienna), Magdalena Saga"a 
(Warszawa), Julita Szcze!niak (Krotoszyn).
Nagrodami za prawid"owe rozwi!zania s! ksi!#ki wydawnictw: Progress („Prawa lekarza” 
Justyny Zajdel) oraz Antoni J. Dziatkowiak i wspó"praca wydawnicza Towarzystwo Przyjació" Sztuk 
Pi&knych w Krakowie („Serce i skalpel” Antoniego J. Dziatkowiaka). Nagrody prze!lemy poczt$.
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Obja!nienia  
63 hase" podano  
w przypadkowej 
kolejno!ci. 
W diagramie 
ujawniono 
wszystkie litery: 
#, B i G. Na 
ponumerowanych 
polach ukryto 
56 liter has"a, 
które stanowi 
rozwi$zanie. 
Nale%y je przes"a& 
na karcie 
pocztowej na 
adres redakcji do 
10 wrze!nia br. 
W!ród autorów 
prawid"owych 
rozwi$za' 
rozlosujemy 
nagrody ksi$%kowe 
(prosimy o podanie 
specjalizacji).

B
JE

R

 

 

J o l k a  l e k a r s k a  1 6 9




