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Wiemy ju!, jakimi pieni"dz-
mi b"dzie dysponowa# Na-
rodowy Fundusz Zdro-
wia w roku 2012. Piszemy 
o tym poni!ej i w g#"bi nu-
meru. Ma by! ich wi"cej, to 
oczywi#cie cieszy, ale wa$niej-
sze jest to, jak zostan% podzie-
lone. Po pierwsze, pomi"dzy 
wojewódzkie oddzia&y NFZ. 
Po drugie, pomi"dzy poszcze-
gólne dzia&y: szpitale, POZ, 
AOS i placówki zajmuj%ce si" 
osobami chorymi przewlekle. 
Trudno sobie wyobrazi!, aby 
wszyscy byli zadowoleni, taka 
sytuacja jeszcze si" nie zdarzy-
&a i zdarzy si" niepr"dko. Istot-
ne jest, aby mie! poczucie, $e 
podzia&u dokonano sprawie-
dliwie. Czy tak b"dzie?
Sprawy za oceanem interesu-
j% nas mniej, jednak trzeba od-

notowa! wydarzenie znamien-
ne dla przeprowadzanej przez 
prezydenta Baracka Obam" 
i demokratów reformy opie-
ki zdrowotnej w USA. Pami"-
tamy, $e by& to jeden z wa$-
niejszych punktów programu 
wyborczego demokratyczne-

go kandydata na prezyden-
ta. Teraz jeden z s%dów stano-
wych uzna&, $e na&o$enie na 
ka$dego obywatela obowi%z-
ku ubezpieczenia zdrowotne-
go (a to jest istota zmian) jest 

niezgodne z konstytucj%! Spra-
w" b"dzie musia& rozstrzygn%! 
s%d najwy$szy. Nasza demo-
kracja jest zbyt m&oda, aby sta-
wia! tak radykalne pytania. 
Kiedy wprowadzano w Polsce 
obowi%zkowe ubezpieczenie 
zdrowotne, wi"kszo#! z nas, le-

karze i pacjenci, przyj"&a t" re-
form" z rado#ci% i nadziej%. 
Z rado#ci pozosta&o niewiele, 
a z nadziei?
Nie min%& jeszcze czas urlo-
pów, z pewno#ci% nie min%& 

czas górskich w"drówek. Dla-
tego na koniec anegdota urlo-
powa. Wiadomo, $e kiedy# stu-
denckich funduszy brakowa&o 
na godziwe posi&ki. Pod ko-
niec wyjazdu jada&o si" chleb 
z margaryn% i cebul% lub z d$e-
mem. I oto s&ysz" od m&odsze-
go kolegi, sta$ysty, $e w cza-
sie tegorocznej bieszczadzkiej 
eskapady jedli chleb ze #wie-
$ymi pokrzywami. Myli si" 
ten, kto pomy#la&, $e to znowu, 
jak przed laty, brak „#rodków 
finansowych”. Otó$ „#rodki” 
by&y, tylko nie tam, gdzie nale-
$y. M&odzi, nowocze#ni ludzie 
nie wzi"li ze sob% na po&oni-
ny banknotów z podobiznami 
w&adców, tylko i wy&%cznie… 
karty kredytowe.

Ryszard Gola!ski
naczelny@gazetalekarska.pl

Pieni!dzy w 2012 r. ma by" wi!cej.  
To cieszy, jednak wa#niejsze jest to,  
jak zostan$ podzielone.

Oby sprawiedliwie

61 mld 530 mln 24 tys. 
z%, czyli o&3 mld 628 mln 
383 tys. z% wi!cej ni# 
w&tym roku zamierza 
wyda" na 'wiadczenia 
medyczne w&2012 r. NFZ. 
Finansowaniu ochrony 
zdrowia w&przysz%ym roku 
po'wi!cona by%a wspólna 
konferencja prasowa 
minister zdrowia Ewy 
Kopacz i&prezesa NFZ 
Jacka Paszkiewicza, 
zorganizowana 11 sierpnia 
w&Ministerstwie Zdrowia. 
(WI!CEJ NA STR. 32)
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Urz!d Ochrony Kon-
kurencji i Konsumen-
tów wyda" decyzj# 
w sprawie naszego sta-
nowiska z 2008 r. do-
tycz!cego homeopatii. 
Na konferencji praso-
wej jeden z dziennikarzy 
zapyta": A dlaczego do-
piero teraz? I by"o to py-
tanie, na które trudno 
znale#$ logiczn% odpo-
wied#. Podobnie jak na 
pytanie, z jakiej przyczy-
ny ten urz%d postanowi" 
leczy$ ludzi. Sam si& za-
stanawiam, jakie s% gra-
nice tego absurdu. De-
cyzja UOKiK pokaza"a 
wa'ny element, który co-
raz cz&(ciej wplata si& 
w ochron& zdrowia – gr& 
rynkow%. UOKiK uzna" 
Naczeln% Izb& Lekar-
sk% za przedsi&biorstwo 
w rozumieniu ustawy 
o ochronie konkurencji 
i konsumentów, a nasze 
stanowisko za naruszaj%-
ce interes spo"eczny. A ja 
uwa'am, 'e interes mieli 
w tym wy"%cznie produ-
cenci preparatów home-
opatycznych. Id%c tokiem 
rozumowania UOKiK, 
je(li lekarz niew"a(ci-
wie zastosuje jakikolwiek 
lek czy preparat, a sa-
morz%d zwróci mu uwa-
g&, to mo'e w ten sposób 
zmniejszy$ produkcj& te-
go leku czy preparatu. 
Izba lekarska ma wi&c 
wybór: stan%$ na stra-
'y wykonywania zawo-
du przez lekarza, os%dza-

j%c go w obronie pacjenta 
lub popiera$ zwi&kszenie 
produkcji leku lub prepa-
ratu. Robi%c szum wokó" 
homeopatii i prowadz%c 
post&powanie przeciwko 
izbie lekarskiej, UOKiK 
sam rozp&ta" medialn% 
burz& na ten temat i przy-
czyni" si& do u(wiada-
miania spo"ecze)stwa na 
temat dzia"ania prepara-
tów homeopatycznych. 
Ich sprzeda' spad"a – 
czy' urz%d nie powinien 
teraz wyst%pi$ sam prze-
ciwko sobie?

~
Jestem zaszokowany 
nag"! $mierci! nasze-
go Kolegi lekarza ane-
stezjologa, który zmar" 
w G"ubczycach po kil-
kudobowym dy%u-
rze. Wszyscy zacz&li(my 
si& zastanawia$, co by-
"o przyczyn% Jego (mier-
ci i dlaczego zdecydowa" 
si& pracowa$ w tak wy-
czerpuj%cym trybie. Od-
powied# nasuwa"a si& sa-
ma: pewnie postanowi" 
– jak wielu z nas – wi&-
cej zarobi$. Samorz%d 
od lat apeluje, aby zapro-
ponowa$ lekarzom inne 
rozwi%zania systemowe 
i okre(li$ ustawowo p"a-
c& minimaln%. Przy pod-
pisywaniu kontraktów 
nie zawsze ta zmiana for-
my wykonywania pracy 
by"a dla lekarzy korzyst-
na finansowo. Niejeden – 
aby 'y$ godnie – podpi-

sywa" kontrakty w wielu 
miejscach lub sporo dy-
'urowa". Wzi&cie na sie-
bie zbyt wielu zobowi%-
za) jest niebezpieczne 
dla naszego 'ycia – na-
g"a (mier$ naszego Kole-
gi jest tego przyk"adem. 
Natychmiast pojawia si& 
równie' pytanie: czy na-
sze przem&czenie mo-
'e by$ niebezpieczne dla 
naszych pacjentów? Nie 
w%tpi&, 'e tak. Zm&czony 
lekarz "atwiej mo'e po-
pe"ni$ przewinienie za-
wodowe. Oczywi(cie do 
tego dochodzi kwestia 
uregulowania czasu pra-
cy, któr% zajmuje si& Ko-
misja Europejska. My te' 
chcieliby(my, aby lekarz 
(wiadczy" us"ugi w jed-
nym miejscu. Jednak 
na przeszkodzie zawsze 
sta" jeden warunek: p"a-
ce na wysokim poziomie 
uregulowane ustawo-
wo. A tego do tej pory nie 
uda"o si& uzyska$.

~
Otrzymali$my od Mi-
nisterstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wy%sze-
go odpowied& na nasze 
stanowisko w sprawie 
programów studiów 
nielekarskich. Minister 
poinformowa" nas, 'e od 
pa#dziernika br. wejdzie 
w 'ycie ustawa Prawo 
o szkolnictwie wy'szym, 
która spowoduje utra-
t& mocy rozporz%dze-
nia. Uczelnie maj% otrzy-
ma$ wi&ksz% autonomi& 
w zakresie opracowywa-
nia programów kszta"ce-
nia. Tymczasem w wielu 
dziedzinach obserwuje-
my niepokoj%cy proces 
przejmowania kompe-
tencji osób wykwalifiko-
wanych przez absolwen-
tów szkó" policealnych. 
Poprzednio pisa"em o ab-

solwentach kosmetologii 
rozpoznaj%cych nowo-
twory skóry, ale przyk"a-
dów jest du'o wi&cej.  
Oto np. w aptekach zast&-
puje si& magistrów far-
macji technikami farma-
ceutycznymi, omijaj%c 
warunek, 'e porada przy 
wydawaniu leków i pre-
paratów powinna by$ za-
rezerwowana dla osób 
z wykszta"ceniem uni-
wersyteckim. Strach po-
my(le$, 'e pacjent, który 
pyta o lek, uzyska porad& 
absolwenta szko"y police-
alnej i mu zawierzy, my-
(l%c, 'e obs"u'y" go far-
maceuta. Wydaje si&, 'e 
w zakresie tych standar-
dów mamy jeszcze wiele 
do zrobienia.

~
Ju% pod koniec wrze-
$nia spotkamy si# 
z przedstawicielami 
izb lekarskich krajów 
cz"onkowskich Unii 
Europejskiej, a tak-
%e izb pa'stw spo-
za UE na 18. Sympo-
zjum Izb Lekarskich 
Pa!stw Europy "rod-
kowej i Wschodniej 
„ZEVA”. Spotkanie to, 
b&d%ce forum wymiany 
do(wiadcze) i pogl%dów 
na tematy, które s% wa'-
ne dla europejskiej spo-
"eczno(ci lekarskiej, jest 
organizowane co roku, 
za ka'dym razem w in-
nym pa)stwie. W tym 
roku wzi&li(my na sie-
bie organizacj& tego spo-
tkania, które w Polsce 
odb&dzie si& po raz dru-
gi. Zach&cam wszyst-
kie Kole'anki i Kolegów 
do zg"aszania tematów, 
które Waszym zdaniem 
mogliby(my podczas 
niego poruszy$.

Maciej Hamankiewicz

OKIEM  
PREZESA
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Dla jednych rygor, dla innych 
wolna amerykanka
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Zak!ady opieki zdrowotnej, zw!aszcza 
niepubliczne, nie przejmuj" si# 
zakazem reklamy. Dla nadzoruj"cych 
je wojewodów kontrolowanie 
przestrzegania ustawy o$ZOZ-ach nie 
jest priorytetem. Indywidualne praktyki 
lekarskie s" w$gorszej sytuacji – musz" 
si# stosowa% do uchwa!y samorz"du 
lekarskiego.
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MARIOLA MARKLOWSKA-DZIER!AK
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Dla jednych rygor, dla innych 
wolna amerykanka

O
dk"d 25 kwietnia 1998 r. 
Naczelna Rada Lekarska 
podj#!a uchwa!# nr 18/98/
III w$sprawie szczegó!o-

wych zasad podawania do publicznej 
wiadomo&ci informacji o$udzielaniu 
przez lekarzy &wiadcze' zdrowotnych 
w$ramach indywidualnej praktyki le-
karskiej (wesz!a w$(ycie 1 stycznia 
1999 r.), nie milkn" dyskusje na temat 
braku równo&ci mi#dzy lekarzami 
prowadz"cymi w!asne gabinety a$za-
k!adami opieki zdrowotnej. Cz#&% le-
karzy i$lekarzy dentystów ma (al do 
w!adz samorz"du, (e uchwalaj"c do-
kument zawieraj"cy mnóstwo ob-
ostrze', postawi!y ich ju( na starcie 
w$gorszej pozycji na rynku us!ug me-
dycznych, ni( zak!ady opieki zdrowot-
nej, co odczuwaj" na w!asnej skórze 
zw!aszcza lekarze denty&ci.

Gdzie tu sprawiedliwo!"?
Lekarzom i$lekarzom denty-

stom wykonuj"cym indywidualn" 
praktyk# wolno podawa% do pu-
blicznej wiadomo&ci tylko infor-
macje zawieraj"ce imi# i$nazwisko, 
tytu! zawodowy, naukowy, specja-
lizacje, szczególne uprawnienia, 
miejsce, dni i$godziny przyj#% oraz 

numer telefonu. Uchwa!a okre&la 
nawet ilo&%, kszta!t, wielko&% i$miej-
sce rozmieszczenia tablic og!oszenio-
wych, a$tak(e wskazówk#, w$jakich 
rubrykach lekarze mog" si# og!asza% 
w$prasie, ksi"(kach telefonicznych, in-
formatorach o$us!ugach medycznych 
i$internecie. Tymczasem zak!ady opie-
ki zdrowotnej s" zobowi"zane do prze-
strzegania ma!o precyzyjnego art. 18b 
ustawy o$zak!adach opieki zdrowot-
nej, zgodnie z$którym „zak!ad opieki 
zdrowotnej mo(e podawa% do wiado-
mo&ci publicznej informacje o$zakre-

Jak grzyby po deszczu 
wyrastaj# ró$ne „kliniki”, 
które z%prawdziw# klinik# 
poza nazw# nie maj# nic 
wspólnego.

sie i$rodzajach udzielanych &wiadcze' 
zdrowotnych”, jednak „ich tre&% i$for-
ma nie mog" mie% cech reklamy”. 

O$tym, (e nie wszystkie zak!ady 
stosuj" si# do tego przepisu, nie trze-
ba chyba nikogo przekonywa%. Wy-
starczy rozejrze% si# dooko!a. Ogrom-
ne banery informuj"ce o$bezbolesnym 
usuwaniu z#bów czy najnowocze&niej-
szych metodach ich wybielania to cz#-

sty widok zarówno na ulicach du(ych 
miast, jak i$miasteczek. Jak grzyby po 
deszczu wyrastaj" ró(ne „kliniki”, któ-
re z$prawdziw" klinik" poza nazw" nie 
maj" nic wspólnego.

– Izba lekarska narzucone na sie-
bie obowi"zki wykonuje w$sposób bar-
dzo rygorystyczny, natomiast podmio-
ty podlegaj"ce jurysdykcji wojewodów 
prawie w$ogóle tego nie robi" – oce-
nia prezes Naczelnej Rady Lekarskiej 
Maciej Hamankiewicz, który w$pa)-
dzierniku ubieg!ego roku rozes!a! do 
wojewodów pismo z$pro&b" o$„pod-
j#cie dzia!a' w$celu likwidacji naru-
sze' obowi"zuj"cych przepisów” przez 
podleg!e im zak!ady opieki zdrowot-
nej. Przypomnia! w$nim brzmienie 
art. 18b ustawy o$ZOZ-ach, wyja&nia-
j"c, (e informacje o$zakresie i$rodza-
jach udzielanych &wiadcze' medycz-
nych nie mog" nosi% cech reklamy, 
a$w$szczególno&ci zach#ca% do korzy-
stania ze &wiadcze' zdrowotnych, za-
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wiera% potocznych okre&le', obietnic, 
informacji o$metodach i$czasie lecze-
nia, cenach i$sposobie p!atno&ci, a$tak-
(e jako&ci sprz#tu medycznego. Przy-
toczy! równie( tre&% uchwa!y NRL 
z$25 kwietnia 1998 r., która obowi"-
zuje lekarzy i$lekarzy dentystów pro-
wadz"cych indywidualne praktyki. 

(e w$informacjach, o$których mowa 
w$ust. 1 pkt 2-4.
4. Tablice og!oszeniowe, o$których 
mowa w$§ 3 ust. 1 pkt 1, powinny 
mie% kszta!t prostok"ta o$wymia-
rach nie wi#cej ni( 40 cm na 60 cm. 
5. Okr#gowa rada lekarska mo(e okre-
&li% szczegó!owy wzór tablicy og!o-
szeniowej. § 4. Informacja, o$której 
mowa w$§ 1, nie mo(e nosi% cech re-
klamy, a$w$szczególno&ci zawiera%:  
1/ (adnej formy zach#ty do korzysta-
nia ze &wiadcze' zdrowotnych,
2/ potocznych okre&le', obietnic, in-
formacji o$metodach i$czasie leczenia,
3/ okre&lenia cen i$sposobu p!atno&ci,
4/ informacji o$jako&ci sprz#tu me-
dycznego.
§ 5. 1. Uchwa!a wchodzi w$(ycie z$mo-
c" obowi"zuj"c" od dnia 1 stycz-
nia 1999 r. z$zastrze(eniem ust. 2. 
2. Lekarze i$lekarze stomatolodzy, 
którzy prowadz" praktyk# lekarsk" 
w$dniu podj#cia uchwa!y, obowi"za-
ni s" dostosowa% tablice og!oszeniowe 
do wymogów okre&lonych w$§ 3 ust. 2 
i § 5 ust. 1 w$terminie trzech miesi#cy 
od dnia uzyskania wpisu do rejestru 
indywidualnych (specjalistycznych) 
praktyk lekarskich.

Wiadomo zatem, gdzie i$jak mo(na 
si# og!asza% – mówi o$tym par. 3. Wia-
domo tak(e, czego nie wolno – wynika 
to z$par. 4. Gdy zespó! NRL pracowa! 
nad uchwa!", &ciera!y si# dwie tenden-
cje panuj"ce w$ówczesnym &wiecie:  

„reklama d)wigni" handlu”, kolorowe 
zdj#cia u&miechni#tych lekarzy z$ro-
dzin" i$psem, zapewnienia o$nadzwy-
czajnych cenach, wybitnych umiej#tno-
&ciach, niemal(e propozycje umilania 
wizyt na fotelu wyst#pami komików 
z$przylepionymi nosami,

-
na i$dystyngowana, ograniczona do 
ma!ych miedzianych tabliczek z$na-

1998 r.? Przytocz# par. 3, 4 i$5, których 
tre&% jest tematem mojego artyku!u.
§ 3. 1. Lekarz prowadz"cy praktyk#, 
o$której mowa w § 1, mo(e informo-
wa% o$udzielaniu &wiadcze' zdrowot-
nych wy!"cznie poprzez:
1/ nie wi#cej ni( 2 sta!e tablice og!osze-
niowe na zewn"trz budynku, w$któ-

rym prowadzona jest 
praktyka i$ew. dodatko-
wo, nie wi#cej ni( 2 ta-
blice og!oszeniowe, przy 
drogach dojazdowych do 
siedziby praktyki,
2/ og!oszenia prasowe 
w$rubrykach dotycz"-
cych us!ug lekarskich,
3/ informacje zawarte 
w$ksi"(kach telefonicz-
nych i$ informatorach 
o$us!ugach medycznych 
w$dziale dotycz"cym 
us!ug lekarskich,
4/ informacj# elektro-
niczn" (internet, specjal-

ne telefony informacyjne).
2. Tablice, o$których mowa w$ust. 1 pkt 
1, powinny zawiera% w$górnej cz#&ci 
napis „praktyka lekarska”, „specjali-
styczna praktyka lekarska”, „praktyka 
stomatologiczna” lub „specjalistyczna 
praktyka stomatologiczna”.
3. Dozwolone jest zamieszczenie 
napisu, wymienione w$ust. 2, tak-

 Autor jest lekarzem den-
tyst!, specjalist! chirur-
gii stomatologicznej, cz"on-
kiem Zespo"u ds. Praktyk 
Lekarskich NRL

T
o, co dzieje si# w$tej dzie-
dzinie nape!nia jednych 
niesmakiem, innych po-
czuciem niesprawiedli-

wo&ci. Trzeba przyzna%, (e coraz 
rzadziej spotyka si# „horrorki” 
z$ociekaj"cymi krwi" narz"dami, 
o$leczeniu których informuj" panie 
i$panowie doktorzy. 
Poczucie estetyki wy-
ra)nie wzrasta. Nie-
stety, wzrasta równie( 
ch#% dominowania na 
rynku poprzez og!o-
szenia, które nama-
wiaj", kusz", a$nieraz 
wr#cz krzycz": Pa-
cjencie, wybierz mnie!

Dlaczego? Bo je-
stem dobry, ba – naj-
lepszy (w$domy&le – 
inni s" gorsi), jestem 
najta'szy, dam ci ra-
bat, zrobi# za darmo 
badanie, a$potem zde-
cydujesz, czy chcesz si# u$mnie le-
czy%. Pracuje u$mnie zespó! lekarzy, 
wi#c nazywamy si# klinik", co oczy-
wi&cie zapewnia wy(szy standard 
&wiadcze'. Zak!adam implanty w$je-
den dzie'.

O$co chodzi w$regulacjach za-
wartych we wspomnianej uchwa-
le nr 18/98/III NRL z$25 kwietnia 

„Jestem przekonany, (e mimo bra-
ku szczegó!owego przepisu podobne 
zasady powinny obowi"zywa% oso-
by i$podmioty prowadz"ce publiczne 
i$niepubliczne zak!ady opieki zdro-
wotnej (...)” – napisa! prezes Naczel-
nej Rady Lekarskiej i$zaapelowa! do 
wojewodów o$podj#cie akcji informa-

cyjnej maj"cej na celu przypomnienie 
o$obowi"zuj"cych przepisach.
Prosz# i%przypominaj#

Pisz"c to, chyba si# nie spodzie-
wa!, (e otrzyma tak zaskakuj"ce od-
powiedzi. Na przyk!ad Mazowiecki 
Urz"d Wojewódzki poinformowa!, 

Nie#ad czy prawid#owo$%?

WOJCIECH RATAJCZAK

By% mo(e przyszed! czas, by ponownie przyjrze% 
si# uchwale NRL w$sprawie szczegó!owych zasad 
podawania do publicznej wiadomo&ci informacji 

o$udzielaniu przez lekarzy &wiadcze' zdrowotnych 
w$ramach indywidualnej praktyki lekarskiej.
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zwiskiem i$specjalno&ci" lekarza.  
Za przekroczenie tych zasad gro-
zi!a wysoka grzywna i$ostracyzm 
spo!eczno&ci lekarskiej. Polski sa-
morz"d sk!ania! si# raczej ku zwy-
czajom europejskim, z$ma!" korek-
t" na rzecz zwyczajów krajowych 
i$zrozumia!ej wówczas niech#ci do 
poddawania si# rygorom. Uchwa!a 
ujrza!a &wiat!o dzienne i$wówczas 
okaza!o si#, (e s" do niej zastrze(e-
nia. Cz#&% kolegów uwa(a!a, (e jest 
zbyt liberalna, cz#&% – (e restryk-
cyjna. Obydwie frakcje zgadza!y si# 
co do jednego – jest niesprawiedli-
wa, bo zak!adom opieki zdrowotnej 
wolno wi#cej.

Min#!o 13 lat. W$tym roku we-
sz!a w$(ycie ustawa o$dzia!alno&ci 
leczniczej, a$w$&lad za ni" rozpo-
rz"dzenia wywracaj"ce do góry 
nogami dotychczasowy porz"dek 
i$nazewnictwo. Stali&my si# us!ugo-
dawcami i$prowadzimy podmioty 
lecznicze, mamy kasy *skalne, wy-
dajemy kwitki i$paragony. Mo(e 
wi#c przysz!a pora, by zastanowi% 
si#, czy uchwa!a powinna by% zmie-
niona? W$któr" stron# powinny 
pój&% zmiany? Czy nale(y j" tylko 
uzupe!ni%, np. o$zasady og!aszania 
w$witrynach internetowych? Czy 
wymaga% informacji o$kwali*ka-
cjach, jakimi legitymuje si# lekarz, 
a$je&li tak, to jaki powinien by% ich 
minimalny zakres? Czy wielooso-
bowe gabinety powinny mie% mo(-
liwo&% og!aszania zakresu us!ug,  
np. na stronie internetowej?

Takie i$inne pytania sk!aniaj" do 
wniosku, (e pora rozpocz"% dyskusj#, 
w$której wypowiedz" si# cz!onkowie 
samorz"du. Trzeba sobie odpowie-
dzie% na dwa podstawowe pytania: 
czy uchwa!# nale(y zmieni%, a$je(eli 
tak, to w$jakim zakresie oraz jak eg-
zekwowa% jej przepisy? ⦿

(e ze wzgl#du na „trudno&ci inter-
pretacyjne zwi"zane z$brakiem usta-
wowej de*nicji reklamy” zwróci! si# 
do Ministerstwa Zdrowia z$pro&b" 
o$zaj#cie stanowiska w$tej sprawie. 
Jednocze&nie do zak!adów zareje-
strowanych przez wojewod# rozes!a! 
e-mailem komunikat przypo-
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JACEK RYCHTER, ANESTEZJOLOG, OD 1992 R. 
ZA GRANIC! (OD 2005 R. W"SZKOCJI):
Zalecenia brytyjskiej General Medical 
Council dotycz!ce og"aszania si# leka-
rzy nie s! zestawem twardych przepisów, 
których z"amanie jednoznacznie stano-
wi naruszenie prawa, ale s! powszechnie 
respektowane. Obecne regulacje obowi!-
zuj! od roku 1987. Lekarz nie mo"e reklamo-
wa# swojej praktyki – dotyczy to ulotek oraz 
og$osze% we wszystkich mediach. Informa-
cje na temat oferowanego serwisu mog! by# 
dost&pne w gabinetach lekarskich, bibliote-
kach i innych centrach informacyjnych. Spe-
cjali'ci mogli przesy$a# informacje o swoich 
praktykach tylko do lekarzy generalnie prak-
tykuj!cych (GP), i to w momencie rozpocz&-
cia praktyki lub przy okazji zmiany jej adresu. 
Rozszerzono ten zapis o mo"liwo'# bie"!ce-
go informowania o dzia$alno'ci specjalisty. 
Lekarze zwi!zani z niezale"nymi organizacja-
mi medycznymi (nie z NHS), maj! obowi!-

zek upewni# si&, "e organizacje te post&puj! 
zgodnie z zaleceniami. Szpitale, kliniki i do-
my opieki mog! informowa# lekarzy ogól-
nie praktykuj!cych tylko o zakresie ofero-
wanych serwisów. Tabliczka z nazwiskiem 
informuj!ca o praktyce musi mie# okre'lo-
ny kszta$t. Nazwiska lekarzy mog! pojawia# 
si& na dokumentach, raportach i w nag$ów-
kach, ale nie w sposób promuj!cy ich. Leka-
rze mog! uczestniczy# w dyskusjach w me-
diach, ale nie wolno im promowa# w$asnej 
praktyki. Specjali'ci najcz&'ciej przyjmuj! pa-
cjenta skierowanego przez lekarza ogólnego. 
Lekarze posiadaj!cy odpowiednie kwalifika-
cje mog! zamieszcza# informacje o swoich 
praktykach na tzw. "ó$tych stronach w prasie. 
Informacja taka musi by# wydrukowana ma-
$! czcionk!. Najwy"sz! kar! dla lekarza, któ-
ry jest oskar"ony o og$aszanie si&, mo"e by# 
skre'lenie z rejestru. Takie sytuacje s! jednak 
bardzo rzadkie, zdarzaj! si& raz na kilka lat 
w ca$ej Wielkiej Brytanii.

KRZYSZTOF KUCHARSKI, KARDIOCHIRURG, 
OD 1987 R. W"PARY#U:
$ród"em informacji o lekarzu we Francji 
mo%e by& tradycyjna ksi!%ka telefonicz-
na, która jest coraz rzadziej u%ywana. Cz&-
'ciej korzysta si& z tzw. "ó$tych stron w wy-
dawnictwach ró"nego typu, tak"e w prasie 
codziennej. Coraz bardziej powszechnym (ró-
d$em jest oczywi'cie internet. Specyfik! Fran-
cji jest cz&ste podawanie informacji o placów-
kach, w których lekarz pracowa$ w przesz$o'ci. 
Jednak tytu$y i sformu$owania, których mo"-
na u"ywa#, s! 'ci'le okre'lone. Dotyczy to tak-
"e danych umieszczanych na wizytówkach. In-
formacj& o konkretnym lekarzu mo"na równie" 
znale(# w ksi!"ce adresowej wydawanej przez 
izb& lekarsk!. Specjalista mo"e informowa# in-
nych lekarzy o swojej dzia$alno'ci poprzez wy-
st!pienia naukowe. Przedstawia wówczas wy-
niki swojej pracy, ale nie mo"e mówi# o swojej 
praktyce. Tabliczki informuj!ce o praktyce leka-
rza, które umieszczane s! na budynku, s! nie-

KOMENTARZE

ZOZ mo$e podawa" do 
wiadomo!ci publicznej 
informacje o%zakresie  
i%rodzajach udzielanych 
!wiadcze& zdrowotnych, 
ale ich tre!" i%forma nie 
mog# mie" cech reklamy.

Jak to robi! w innych krajach?

R E K L A M A

art. 18b na stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej. Dwa inne urz#-
dy – opolski i$&l"ski – przyzna!y, (e 
wykonuj" kontrole, ale w$(adnym ze 
skontrolowanych zak!adów albo nie 
stwierdzono naruszenia zakazu re-
klamy (Opolszczyzna), albo ujaw-
nione nieprawid!owo&ci i$uchybienia 
nie by!y istotne „z$punktu widzenia 
prawid!owo&ci funkcjonowania za-
k!adów” (+l"sk). Najbardziej zaska-
kuj"ce by!y jednak opinie na temat 
egzekwowania prawa. 

minaj"cy o$konieczno&ci przestrze-
gania art. 18b ustawy o$ZOZ-ach. 
Lubelski Urz"d Wojewódzki rów-
nie( podj"! jakie& dzia!ania – popro-
si! pisemnie dyrektorów SPZOZ-ów 
i$NZOZ-ów wpisanych do rejestru 
wojewody o$przestrzeganie tego ar-
tyku!u. Podlaski Urz"d Wojewódz-
ki przypomnia! o$jego istnieniu or-
ganom za!o(ycielskim, wojewoda 
kujawsko-pomorski poinformowa! 
o$nim podleg!e mu zak!ady, a$Lubu-
ski Urz"d Wojewódzki umie&ci! tre&% 
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„Realizuj"c uprawnienia wyni-
kaj"ce z$art. 65 pkt 3 [ustawy o$za-
k!adach opieki zdrowotnej – przyp. 
red.], wojewoda &l"ski wydaje decy-
zje administracyjne w$formie wyst"-
pie' pokontrolnych nakazuj"cych 
usuni#cie stwierdzonych niepra-
wid!owo&ci. Jednak ze wzgl#du na 
brak we wspomnianym uregulo-
waniu przepisów karnych, w$trybie 
których mo(liwe by!oby na!o(enie 
sankcji, praktyczna egzekucja wy-
danych zalece' i$nakazów zale(y od 

wielkich rozmiarów, skromne i nie rzucaj! si& 
w oczy. Zasada ta obowi!zuje tak"e inne zawo-
dy, na przyk$ad adwokatów.

ANDRZEJ JANKOWSKI, CHIRURG I"CHIRURG 
URAZOWY, OD 1981 R. PRACUJ!CY 
W"NIEMCZECH:
Zasady og"aszania si# lekarzy, czy te% bar-
dziej informowania o w"asnej praktyce, usta-
la w Niemczech w"a'ciwa terytorialnie izba 
lekarska. Specyfik! praktyk lekarskich w Niem-
czech jest to, "e ich liczba jest ograniczona. Le-
karz otwieraj!cy praktyk& mo"e dwukrotnie 
umie'ci# og$oszenie w prasie. Obowi!zuje zakaz 
jakiegokolwiek reklamowania lekarza lub prak-
tyki. Informacja o dzia$alno'ci mo"e by# umiesz-
czona w ksi!"ce telefonicznej. Obecnie cz&'ciej 
wykorzystuje si& do tego celu internet. Tam in-
formacje o praktyce mog! by# bardziej szczegó-
$owe. Rozmiary tabliczki informuj!cej o praktyce 
nie s! regulowane, ale zawarte na niej informa-
cje s! bardzo oszcz&dne – poza danymi per-
sonalnymi lekarza jego specjalizacja i godziny 
przyj&#. Trzeba przy okazji doda#, "e w niektó-
rych rejonach Niemiec trzeba czeka# na wizy-
t& u specjalisty. Przyk$adowo, do chirurga oko$o 
trzech tygodni, do neurologa sze'# tygodni.

JERZY PUZIO, NEUROLOG DZIECI$CY,  
OD 2005 R. PRACUJ!CY W"SZWECJI:
W szwedzkich gazetach i mediach elektro-
nicznych ukazuje si# bardzo niewiele og"o-
sze( i reklam dotycz!cych us"ug medycz-
nych. Sytuacja taka wynika z faktu, "e wszystkie 
prywatne przychodnie otrzymuj! koncesje od 
pa%stwowej s$u"by zdrowia, czyli nie musz! 
specjalnie zabiega# o pacjentów, a co za tym 
idzie, nie og$aszaj! si&. Mo"na natomiast prze-
czyta# w prasie i na stronach internetowych 
og$oszenia o us$ugach typu kosmetologia, ope-
racje koryguj!ce wzrok itp.

indywidualnego podej&cia kierow-
ników zak!adów opieki zdrowotnej 
do przestrzegania obowi"zuj"cych 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
przepisów” – napisa! dyrektor Wy-
dzia!u Nadzoru nad Systemem Opie-
ki Zdrowotnej w$+l"skim Urz#dzie 
Wojewódzkim. 

Wed!ug wojewody wielkopolskie-
go w$gestii ministra zdrowia, a$nie 
wojewody czy NRL le(y wydanie 
odpowiednich przepisów lub wy-
tycznych, w$jaki sposób egzekwowa% 
przestrzeganie przepisów od zak!a-
dów opieki zdrowotnej. A$w$Pomor-
skim Urz#dzie Wojewódzkim zasu-
gerowano, (eby samorz"d lekarski 
zawiadamia! o$przypadkach !ama-
nia zakazu reklamy organy &ciga-
nia, bo kodeks wykrocze' przewi-
duje za ten „nielegalny proceder” 
kar# aresztu, ograniczenia wolno-
&ci albo grzywny.

– Ró(norodno&% odpowiedzi wo-
jewodów &wiadczy o$niezrozumieniu 
przez nich problemu – ocenia Maciej 
Hamankiewicz. – Niestety, nadal po-
kutuje pogl"d, (e !amanie zakazu re-
klamy to nieistotna kwestia, podczas 
gdy z$punktu widzenia interesów pa-
cjenta ma ona kapitalne znaczenie,  
bo poprzez reklam# pacjent mo(e zo-
sta% wprowadzony w$b!"d – dodaje.
Pora na zmiany

Przedstawiciele samorz"du przy-
znaj" jednak, (e od czasu wej&cia 
w$(ycie uchwa!y nr 18/98/III Naczel-
nej Rady Lekarskiej wiele si# zmie-
ni!o. Równie( w$ochronie zdrowia.

– Weszli&my w$&wiat troch# zbyt 
drapie(nego wed!ug mnie kapita-
lizmu. Pojawi! si# rynek us!ug me-
dycznych, a$wraz z$nim mo(liwo&% 
przedstawienia swoich ofert. Wiele 
gabinetów dzia!a na zasadzie pod-
wykonawców us!ug. Zmieni!y si# te( 
zapisy dotycz"ce no&ników reklam – 
wylicza prezes NRL. I$dodaje, (e po 
przyjrzeniu si# uchwale, która obo-
wi"zuje ju( ponad 12 lat, doszed! do 
wniosku, (e nale(y j" znowelizowa%.

– Napisa!em pismo do Komisji 
Legislacyjnej Naczelnej Rady Le-
karskiej, prosz"c j", by przygoto-
wa!a projekt nowelizacji na jedno 
z$najbli(szych posiedze' rady – po-
informowa! „Gazet# Lekarsk"” Ma-
ciej Hamankiewicz. ⦿
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 Pacjent  

przede wszystkim  
Z Krystyn! Barbar! Koz"owsk!, 

rzecznikiem praw pacjenta, 
rozmawiaj! Ryszard Gola#ski  

i Lucyna Krysiak

*

Rzecznika Praw Pacjenta powo!ano po 
to, by broni! interesów chorych, ale wnio-
ski z rozpatrywanych spraw dotycz" ca-
!ej ochrony zdrowia i pani ustawow" 
powinno#ci" jest informowanie o nich sa-
morz"dy zawodów medycznych. Co leka-
rze powinni wiedzie$ o zadaniach i kom-
petencjach pani urz%du?
Ustawa o$prawach pacjenta i$Rzeczniku 
Praw Pacjenta stworzy"a instrumenty, 
dzi%ki którym mo&liwa jest reakcja na 
"amanie tych praw. Kiedy pacjent zg"a-
sza si% do biura i$wyst%puje podejrze-
nie, &e zosta"o z"amane np. prawo do 
zachowania tajemnicy lekarskiej, mo-
g% wyst!pi' o$wyja(nienie tej sprawy 
do dyrektora szpitala czy przychodni 
lub interweniowa' u$Rzecznika Odpo-
wiedzialno(ci Zawodowej dzia"aj!ce-
go przy okr%gowych izbach lekarskich, 
izbach piel%gniarek i$po"o&nych, izbach 
diagnostów laboratoryjnych. W$celu 
monitorowania efektów moich inter-
wencji mog% te& zwróci' si% do tych 
organów o$udost%pnienie informacji 
na temat tocz!cego si% post%powania.
Wiele spraw tra)a do mojego biura 
za po(rednictwem bezp"atnej, ogól-
nopolskiej infolinii oraz korespon-
dencji. Dotycz! nieetycznych zacho-
wa#. W$przypadku, gdy np. nieetyczne 
zachowanie personelu medycznego 
wp"ywa na naruszenie praw pacjenta, 
mog% skierowa' spraw% do rozstrzy-
gni%cia przez w"a(ciwy organ samo-
rz!du zawodowego lub do nadzoru 
nad zak"adem, w$którym dosz"o do 
zdarzenia. Mog% równie& skorzysta' 
z$umocowania w$ustawie o$prawach 
pacjenta i$Rzeczniku Praw Pacjen-
ta, wyst%puj!c do (wiadczeniodaw-
cy o$wyci!gni%cie konsekwencji s"u&-
bowych w$stosunku do pracownika 
winnego zaniedbania lub do orga-
nu za"o&ycielskiego o$wyci!gni%cie 
konsekwencji w$stosunku do osoby 
zarz!dzaj!cej placówk!. Jako rzecz-
nik praw pacjenta mam tak&e pra-F
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bija emocje. Jaki wp!yw ma Rzecznik 
Praw Pacjenta na uzdrowienie tych 
relacji?
Uwa&am, &e je(li pacjenci b%d! znali 
prawa, jakie im przys"uguj!, a$leka-
rze b%d! ich przestrzega', relacje te 
znacznie si% poprawi!. Sytuacja pa-
cjentów mo&e nie jest jeszcze kom-
fortowa, ale wci!& si% zmienia na lep-
sze. W$pa*dzierniku ubieg"ego roku, 
w$pierwsz! rocznic% urz%dowania, 
przeprowadzili(my ogólnopolsk! ak-
cj% informacyjno-promocyjn!, któ-
ra mia"a na celu podniesienie (wia-
domo(ci obywateli na temat praw 
pacjenta. Materia"y informacyjno-
-promocyjne w$postaci ulotek zo-
sta"y rozes"ane do wszystkich gmin 
w$Polsce, tj. blisko 2,5 tys. jednostek 
administracji samorz!du terytorial-
nego. Wzros"o zainteresowanie t! te-
matyk!, ale te& instytucj! Rzecznika 
Praw Pacjenta, co prze"o&y"o si% na 
wzrost liczby spraw kierowanych do 
biura. Materia"y informacyjne tra-
)"y tak&e do bardzo ma"ych miej-
scowo(ci, w$których mieszka#cy nie 
mieli dot!d poj%cia o$funkcjonowa-
niu tego typu urz%du. Wci!& jednak 
ma"o osób wie, jakie prawa im przy-
s"uguj! i$gdzie mog! si% zg"osi', aby 
uzyska' rzetelne informacje, dlatego 
przygotowujemy kampani% medialn! 
– telewizyjn!, radiow! i$interneto-
w!. Mam nadziej%, &e poszerzy ona 
wiedz% na temat praw pacjenta oraz 
urz%du Rzecznika Praw Pacjenta.

W styczniu tego roku, kiedy by!a pa-
ni go#ciem Prezydium Naczelnej Ra-
dy Lekarskiej, powiedzia!a pani, &e 
#wiadczeniodawcy zaczynaj" si% li-
czy$ z Rzecznikiem Praw Pacjenta. 
Co si% za tym kryje?
Zdecydowanie lepsza wspó"praca z$dy-
rektorami placówek ochrony zdrowia, 
Narodowym Funduszem Zdrowia, 
a$tak&e medycznymi samorz!dami 
zawodowymi. Do niedawna o$pra-
wach pacjenta mówiono tam w$kon-
tek(cie skarg i$roszcze# za doznane 
przykro(ci. Obecnie coraz bardziej 
postrzega si% ten problem w$kate-
goriach nowej jako(ci w$ochronie 
zdrowia. Zarówno ustawa o$pra-
wach pacjenta, jak i$sprawowany 
przeze mnie urz!d ma na celu egze-
kwowanie przestrzegania okre(lo-
nych standardów w$lecznictwie.  ⦿ 

wo osobi(cie zbada' ka&d! spraw% 
na miejscu, nawet bez uprzedzenia, 
np. przeprowadzaj!c kontrol% doku-
mentacji medycznej.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta ju& na etapie projektu bu-
dzi!a w #rodowisku lekarskim wiele kon-
trowersji. Naczelna Rada Lekarska kry-
tycznie wypowiada!a si% o niektórych 
zapisach. Co pani s"dzi o zg!aszanych 
wówczas zastrze&eniach?
Nie widz% w$tym niczego szczególnego, 
&e Naczelna Rada Lekarska przedstawi-
"a swoje stanowisko dotycz!ce poszcze-
gólnych regulacji zawartych w$projekcie 
ustawy o$prawach pacjenta i$Rzeczniku 
Praw Pacjenta. Jest organem uprawnio-
nym, wr%cz zobowi!zanym do opinio-
wania projektów dotycz!cych ochrony 
zdrowia, nawet je(li opinie te s! krytycz-
ne. W$trakcie prac legislacyjnych na te-
mat projektu tej ustawy wypowiadali 
si% przedstawiciele ró&nych (rodowisk, 
instytucji, organizacji i$nie zawsze by-
li zgodni w$wypowiedziach. Dla mnie 
jako rzecznika praw pacjenta najwa&-
niejsze jest, aby obowi!zuj!ce przepisy 
prawa s"u&y"y jak najlepiej pacjentowi, 
czyli nam wszystkim.

Wielu lekarzy wci"& jednak widzi 
w rzeczniku kogo#, kto jak prokurator 
czyha na ich b!%dy, aby wyci"gn"$ kon-
sekwencje i doprowadzi$ do ich ukara-
nia. Na ile jest to pogl"d uzasadniony?
Nie mam kompetencji, aby kogokol-
wiek (ciga' lub kara'. Moj! rol! jest 
reagowanie na zdarzenia, które wska-
zywa"yby na "amanie praw pacjenta. 
Cz%sto zdarza si%, &e za po(rednictwem 
naszej infolinii kontaktuj! si% z$naszym 
biurem w"a(nie lekarze. Chc! uzyska' 
porad%, jak w$kon+iktowej sytuacji za-
chowa' si%, by nie dosz"o do "amania 
praw pacjenta lub upewni' si%, &e ich 
dzia"ania s! zgodne z$prawem. Urz!d 
jest po to, aby rozstrzyga' i$"agodzi' 
sporne sprawy, a$nie je zaostrza'.

Ostatnio mamy do czynienia z nasile-
niem agresji pacjentów wobec lekarzy. 
Na ile rzecznik mo&e rzetelnie rozstrzy-
ga$, kiedy !amane s" prawa pacjentów, 
a kiedy mamy do czynienia z pomówie-
niami, a nawet oszczerstwami?
Jestem rzecznikiem praw pacjenta 
i$moj! misj! jest pomaganie im w$sy-
tuacjach, kiedy nie przestrzega si% ich 

praw, dlatego te& nie zajmuj% stano-
wisk w$sprawach dotycz!cych leka-
rzy. My(l%, &e lekarze maj! w"asnych 
rzeczników, którzy reprezentuj! ich 
interesy i$je(li s! one zagro&one, po-
tra)! skutecznie dzia"a'. Nie ozna-
cza to, &e jako rzecznik praw pacjen-
ta jestem bezkrytyczna. Od osoby 
sprawuj!cej taki urz!d nale&y ocze-
kiwa' wra&liwo(ci na ludzkie spra-
wy, ale te& obiektywnego podej(cia. 
Ka&da sprawa wymaga rzetelnego 
rozpoznania i$wyja(nienia.

Ile skarg od pacjentów trafia do pani 
biura w ci"gu roku i jakich spraw doty-
cz" najcz%#ciej?
Jeszcze dwa lata temu by"o ich bli-
sko 9 tys., ale w$roku 2010 ich liczba 
wzros"a do 29 tys., a$wi%c trzykrotnie. 
Najcz%(ciej dotycz! one "amania pra-
wa dost%pno(ci do (wiadcze# zdro-
wotnych, np. problemów z$rejestracj! 
na telefon, z$uzyskaniem skierowa-
nia na badania. Cz%ste jest "amanie 
prawa dost%pno(ci do dokumenta-
cji medycznej – w$wielu placówkach 
utrudnia si% chorym wgl!d w$doku-
mentacj%, pobiera niezgodne z$usta-
w! op"aty za jej udost%pnienie. ,a-
mane jest prawo do poszanowania 
prywatno(ci, a$tak&e prawo do nie-
odp"atnych us"ug medycznych. W$wie-
lu placówkach pobiera si% zbyt wy-
górowane op"aty za obecno(' przy 
porodzie i$sprawowanie dodatkowej 
opieki piel%gnacyjnej. W$przypadku 
pacjentów hospitalizowanych w$za-
k"adach opieki zdrowotnej sprawu-
j!cych ca"odobow! opiek% psychia-
tryczn!, najwi%cej skarg dotyczy"o 
hospitalizacji bez zgody pacjenta 
oraz niew"a(ciwego post%powania 
diagnostycznego i$terapeutycznego.
Najwi%cej skarg zg"aszanych do Biu-
ra Rzecznika Praw Pacjenta dotyczy 
endokrynologii, neurologii, laryngo-
logii, okulistyki, ortopedii i$kardio-
logii. Jednak ka&da skarga jest tak 
samo wa&na, a$co za tym idzie – ka&-
da wymaga jak najszybszego wyja-
(nienia i$zako#czenia. Kierowane do 
mnie sprawy dotycz! nie tylko "ama-
nia praw pacjenta, s! to równie& py-
tania, jak porusza' si% w$obowi!zu-
j!cym systemie ochrony zdrowia.

Obecnie, jak nigdy dot"d, pacjenci s" 
roszczeniowi wobec lekarzy, a to pod-
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Z "notatn ika 
rzeczn ika prasowego

Prace nad  
praktykami
Prezydium NRL zaj!"o 
szczegó"owe stanowisko 
oraz przekaza"o ministro-
wi zdrowia wzory wnio-
sków w sprawie projektu 
rozporz#dzenia dotycz#-
cego zakresu danych i try-
bu dokonywania wpisów, 
zmian i wykre$le% z reje-
stru praktyk lekarskich. Na 
ten akt prawny MZ czekaj! 
w izbach okr"gowych lekarze 
i lekarze denty#ci, którzy mo-
c! ustawy o dzia$alno#ci lecz-
niczej zostali zobowi!zani do 
utworzenia praktyki wy$!cz-
nie w przedsi"biorstwie pod-
miotu leczniczego, co zosta-
$o omówione w poprzednim 
numerze „GL”. W zakresie po-
bierania op$aty skarbowej za 
dokonanie wpisu do rejestru 
podmiotów wykonuj!cych 
dzia$alno#% lecznicz! i za wy-
danie za#wiadczenia o wpi-
sie, minister poinformowa$ 
o zastosowanym w ustawie 
wska&niku zale'nym m.in. od 
wysoko#ci przeci"tnego mie-
si"cznego wynagrodzenia 
w sektorze przedsi"biorstw. 
Wed$ug oblicze( dokony-
wanych w sierpniu br. op$ata 
wyniesie 69 z$ (2 proc. kwoty 
3430,73 z$, tj. 68,61z$).

NIL – UOKiK
Urz#d Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów – po 
przeprowadzeniu post!-
powania antymonopo-
lowego – wyda" decyzj! 
w sprawie stanowiska NRL 
z 2008 r., które wskazywa-
"o, i& stosowanie home-
opatii stoi w sprzeczno$ci 
z zasadami etyki lekarskiej. 
UOKiK uzna$, 'e dzia$ania sa-
morz!du lekarskiego odno-
sz!ce si" do produktów ho-
meopatycznych naruszy$y 
przepisy ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów. 
NIL zadecydowa$a o odwo-
$aniu si" od tej decyzji. Kwe-

stionuje w nim nie tylko pra-
wid$owo#% post"powania, 
jakie odby$o si" przed UOKiK, 
ale równie' sam fakt podda-
nia ocenie pod k!tem zgod-
no#ci z przepisami o ochronie 
konkurencji dzia$a( samorz!-
du lekarskiego, polegaj!cych 
na zajmowaniu stanowiska 
w kwestiach prawid$owe-
go leczenia chorych. 28 lipca 
br. w siedzibie NIL odby$a si" 
konferencja prasowa na ten 
temat (tekst na str. 26-27 „GL”).

Nie lekarz, ale 
!wiadczeniodawca
Trwaj# przygotowania do 
wspólnej konferencji Na-
czelnej Rady Lekarskiej i Ra-
dy J!zyka Polskiego, któ-
ra odb!dzie si! 3 listopada 
br. Zostan! na niej pokazane 
konsekwencje nadawania no-
wego nazewnictwa oraz sto-
sowania mechanizmów j"-
zykowych w dokumentach 
i pismach zwi!zanych z le-
czeniem. NRL przeka'e na 
konferencji swoje stanowi-
sko w sprawie u'ywania j"-
zyka polskiego. Uzasadniaj!c 
decyzj" o organizacji konfe-
rencji, cz$onkowie NRL zazna-
czali, i' administracyjna no-
womowa przek$ada si" na 
rzeczywisto#%, a nazewnic-
two stosowane przez Narodo-
wy Fundusz Zdrowia powo-
duje, 'e lekarz jest traktowany 
jak #wiadczeniodawca, a cho-
ry #wiadczeniobiorca. Pod-
kre#lali równie', 'e bior!c pod 
uwag" limity #wiadcze( zdro-
wotnych, lekarze zamieni! si" 
nied$ugo w „robokopy w limi-
towanych dawkach”, a patrz!c 
na zapisy obowi!zuj!cej ju' 
ustawy – nie pójd! do szpitala, 
ale do przedsi"biorstwa pod-
miotu leczniczego.

Komisja Stomato-
logiczna NRL
Przedstawiciele Komi-
sji Stomatologicznej NRL 
spotkali si! z przedsta-

wicielami Ministerstwa 
Zdrowia, aby wypracowa' 
porozumienie reguluj#-
ce wspó"prac! samorz#du 
lekarskiego i Ministerstwa 
Zdrowia w zakresie syste-
mu kontraktowania #wiad-
cze( opieki stomatologicz-
nej. Komisja wystosowa$a do 
prezesa NFZ pismo w spra-
wie wyceny #wiadcze( 
stomatologicznych i pra-
wid$owo#ci procedur kon-
kursowych. Zajmowa$a si" 
te' opiniowaniem projek-
tu rozporz!dzenia w spra-
wie #wiadcze( gwaranto-
wanych z zakresu leczenia 
stomatologicznego. Komisja 
pozytywnie oceni$a propo-
zycj" wydzielenia #wiadcze( 
chirurgii stomatologicz-
nej i periodontologii, co jest 
zgodne z postulatami #ro-
dowiska lekarskiego. Nega-
tywnie natomiast odnio-
s$a si" do projektowanego 
zniesienia mo'liwo#ci dal-
szego zatrudniania pomo-
cy dentystycznych jako per-
sonelu pomocniczego oraz 
wprowadzenia obowi!z-
ku posiadania przez #wiad-
czeniodawców separatorów 
amalgamatu.

NROZ
W ramach nadzoru nad pra-
c# okr!gowych rzeczni-
ków odpowiedzialno$ci za-
wodowej, naczelny rzecznik 
odpowiedzialno#ci zawodo-
wej Jolanta Or$owska-Heit-
zman odwiedzi$a rzeczników 
izb w Gda(sku, Poznaniu, Kra-
kowie, Katowicach, Wroc$awiu 
i Zielonej Górze.

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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Europejska legitymacja zawodowa
Trwaj! prace nad okre-
sowym przegl!dem funk-
cjonowania systemu 
uznawania kwalifikacji 
zawodowych w Unii Eu-
ropejskiej. Komisja Euro-
pejska opublikowa"a tzw. 
zielon! ksi#g# dotycz!c! 
unowocze$nienia dyrek-
tywy 2005/36/WE.
Przedstawiciele Rady Eu-
ropejskich Lekarzy Denty-
stów (CED) uczestniczyli m.in. 
w!spotkaniu organizacji repre-
zentuj"cych w!UE tzw. zawody 
sektorowe, aby zsynchronizo-
wa# dalsze dzia$ania. Ponadto 
odby$y si% rozmowy z!przed-
stawicielami Stowarzyszenia 
na rzecz Kszta$cenia Stomato-
logicznego w!Europie (ADEE) 
oraz Emm" Clarkin, pos$an-
k" do Parlamentu Europej-

skiego, która przygotowuje ra-
port na temat ww. dyrektywy. 
Warte podkre&lenia jest to, 'e 
CED o(cjalnie popiera zg$o-
szon" przez polski samorz"d 
lekarski propozycj% wprowa-
dzenia zmian u$atwiaj"cych 
obj%cie dodatkowych specja-
lizacji lekarsko-dentystycz-
nych systemem automatycz-
nego uznawania. Uci"'liwo&# 

dotychczasowych procedur 
wzajemnego uznawania kwa-
li(kacji, liczne skargi w!syste-
mie SOLVIT sk$oni$y do po-
szukiwa) innych rozwi"za). 
Aby realizowa# uprawnienia 
w!zakresie transgranicznym, 
Komisja Europejska zapropo-
nowa$a nowy klucz – europej-
sk" legitymacj% zawodow" ja-
ko narz%dzie do usprawnienia 
mobilno&ci wykwali(kowanej 
kadry i!skrócenia czasu ocze-
kiwania na decyzj% w$a&ciwego 
organu. Legitymacja mia$aby 
si% opiera# na technologiach 
szybkiej komunikacji XXI 
wieku. Pomys$ ten budzi wie-
le emocji i!pyta) o!mo'liwo&ci 
organizacyjne oraz (nansowe. 
Nale'a$oby rozwi"za# kwe-
stie mobilno&ci tymczasowej, 
aktualno&ci informacji, np. 

o!niekaralno&ci, ubezpiecze-
niu odpowiedzialno&ci zawo-
dowej w!przypadku zawodów, 
w!których jest taki wymóg, 
do&wiadczenia zawodowego, 
stanu zdrowia. Wydaje si% tak-
'e, 'e trudno b%dzie ca$kowi-
cie unikn"# kontaktu z!orga-
nem wydaj"cym legitymacj% 
w!celu wery(kacji danych. Do 
20 wrze&nia br. mo'na zg$a-
sza# uwagi na temat zagad-
nie) poruszonych w!„zielonej 
ksi%dze”, udzielaj"c odpowie-
dzi na wszystkie lub niektóre 
spo&ród 24 pyta). Po zebra-
niu odpowiedzi planowa-
na jest konferencja na temat 
unowocze&nienia dyrekty-
wy, a!na koniec roku Komisja 
Europejska planuje zg$osi# 
projekt jej nowelizacji.
Anna Lella

Na s i  w "E u rop ie

R E K L A M A
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Potrzebna nam  
finansowa stabilno"#

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

Komisja Finansowo-Bud!etowa NRL zaj-
muje si" podzia#em pieni"dzy, od któ-
rego zale!y funkcjonowanie samorz$du 
lekarskiego. Czy czuje pan na sobie ci"-
!ar tej odpowiedzialno%ci?
Tak naprawd! "nansami rz#dzi Na-
czelna Rada Lekarska, a$my jeste%my 
organem opiniuj#cym projekty bud&e-
tów i$sprawuj#cym piecz! nad ich re-
alizacj#. Zadania i$uprawnienia Komi-
sji Finansowo-Bud&etowej s# zapisane 
w$stosownej uchwale. Zapisy te regulu-
j# równie& sprawy "nansowe okr!go-
wych izb lekarskich. Izby, które sko-
rzysta'y z$tej mo&liwo%ci i$powo'a'y 
u$siebie takie komisje, przesta'y mie( 
problemy "nansowe. Je%li w$trakcie re-
alizacji bud&etu niezb!dne s# korekty, 
wnioskujemy o$jego nowelizacj!. Oczy 
kolegów s# wi!c przez ca'y czas skie-
rowane na nasze dzia'ania. Równie&  
Naczelna Rada Lekarska uwa&nie 
ws'uchuje si!, co w$sprawie bud&etu 
ma do powiedzenia Komisja Finan-
sowo-Bud&etowa. By móc spokojnie 
pracowa( i$czu( si! bezpiecznie, NRL 
musi mie( oparcie w$"nansach. Rada 
obdarzy'a nas kredytem zaufania, a$to 
du&e obci#&enie zarówno dla mnie, jak 
i$cz'onków komisji. Odczuwamy je na 
ka&dym kroku.

Jak si" tworzy bud!et NRL? Jakie kryte-
ria bierze si" pod uwag"?
Niestety, w$du&ej mierze bud&ety two-
rzy si! historycznie. Za punkt wyj%cia 
do opracowania projektu na rok bie-
&#cy bierze si! stary bud&et z$roku mi-
nionego lub nawet kilku minionych lat. 
Przyjmuj#c za'o&enie, &e wzrastaj# wy-

zumieniu ze skarbnikiem, który – po-
za Prezydium NRL – ma najwi!cej do 
powiedzenia, je%li chodzi o$realizacj! 
bud&etu. Samorz#dowi lekarskiemu 
potrzebna jest "nansowa stabilno%(, 
a$Komisja Finansowo-Bud&etowa sta-
ra si! j# zapewni(.

Tam, gdzie w gr" wchodz$ pieni$dze, 
w tym wypadku pochodz$ce ze sk#adek 
lekarzy, rodz$ si" emocje. Jak postrzega-
na jest przez %rodowisko dzia#alno%& Ko-
misji Finansowo-Bud!etowej?
)rodowisko lekarskie ma s'abe roze-
znanie w$kwestii struktur samorz#do-
wych, nie wie, czym zajmuje si! Ko-
misja Finansowo-Bud&etowa, nie zna 
szczegó'ów podzia'u pieni!dzy pocho-
dz#cych ze sk'adek. Jednak dzia'acze 
samorz#dowi s# &ywo zainteresowani 
tym, jak s# one dzielone. Przewodni-
cz#cy ró&nych komisji i$o%rodków sk'a-
daj# do nas wnioski o$"nansowanie 
ich dzia'alno%ci, a$my je rozpatrujemy 
i$uwzgl!dniamy lub nie przy konstruk-
cji bud&etu. Rozmawiamy, dyskutuje-
my na ten temat, wymieniamy pogl#-
dy, którym cz!sto towarzysz# emocje, 
bo apetyty s# zawsze wi!ksze ni& mo&-
liwo%ci. Ka&dy chcia'by przeforsowa( 
swoje racje, ale ilo%( pieni!dzy do po-
dzia'u jest okre%lona i$trzeba je dzie-
li( racjonalnie.

Zarówno wysoko%& sk#adki op#acanej 
przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz 
pracuj$cych emerytów, jak i podzia# pie-
ni"dzy ze sk#adek pomi"dzy izby okr"go-
we i NIL zawsze budzi#y kontrowersje...
Ostatni raz sk'adka zosta'a podniesio-
na trzy lata temu i$wynosi 40 z'. Trze-
ba jednak zaznaczy(, &e w$wysoko%ci 
podstawowej p'aci j# 75 proc. lekarzy. 
Lekarze znajduj#cy si! w$gorszej sytu-
acji "nansowej, a$wi!c lekarze sta&y%ci 
oraz emeryci i$renci%ci, p'ac# 10 z'. Oso-
by, które nie s# w$stanie p'aci( sk'ad-
ki nawet w$tej symbolicznej wysoko%ci, 

Z Wojciechem Marquardtem, przewodnicz#cym 
Komisji Finansowo-Bud&etowej NRL,  

rozmawia Lucyna Krysiak

nagrodzenia (o$wska*nik in+acji), kosz-
ty utrzymania, powstaj# nowe zadania 
izb okr!gowych, a$inne wypadaj# z$gra-
"ku, bud&et nale&y dostosowa( do re-
aliów. Jednym s'owem, przez ca'y czas 
musimy wiedzie(, co dzieje si! w$naszej 
samorz#dowej spo'eczno%ci, aby jak 
najracjonalniej planowa( rozdzielanie 

%rodków, które mamy do dyspozycji.  
Ta elastyczno%(, zdolno%( dostosowy-
wania bud&etu do potrzeb, jest klu-
czowym kryterium. Prosz! pami!ta(, 
&e bud&et powinien nie tylko zapew-
ni( sprawne funkcjonowanie Naczel-
nej Rady Lekarskiej, ale i$pozosta'ych 
organów, np. Naczelnego S#du Lekar-
skiego czy Naczelnego Rzecznika Od-
powiedzialno%ci Zawodowej. Ich dzia-
'ania s# bardzo kosztowne i$znacznie 
przekraczaj# kwoty, które NRL od-
zyskuje w$formie dotacji z$Minister-
stwa Zdrowia. Bud&et Naczelnej Izby 
Lekarskiej uchwala i$pó*niej rozlicza 
Naczelna Rada Lekarska. Komisja 
mo&e jedynie wnosi( o$wprowadzenie 
w$nim zmian i$zwykle robi to w$poro-

Samorz!dowi 
lekarskiemu potrzebna 
jest finansowa 
stabilno"#, a Komisja 
Finansowo-Bud$etowa 
stara si% j! zapewni#.
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mog# by( czasowo zwolnione z$tego 
obowi#zku. Takich osób jest w$naszej 
spo'eczno%ci blisko 16 tys., a$wi!c nie-
ma'o, a$p'ac#cych sk'adk! w$wysoko%ci 
10 z' prawie 19 tys. Mamy opracowa-
ne odpowiednie procedury, trzymamy 
si! ich i$mo&na powiedzie(, &e emocje 
dotycz#ce sk'adek opad'y. Niebawem 
zniknie problem sk'adek pobieranych 
od sta&ystów, poniewa& b!dzie zlikwi-
dowany sta& podyplomowy.

Dzia#acze samorz$du lekarskiego cz"sto 
s#ysz$ pytanie: „P#ac" sk#adk" i co z tego 
mam?” Co pan odpowiada kole!ankom 
i kolegom?
Ta sk'adka w$du&ej cz!%ci do nich wra-
ca. Lekarze nieodp'atnie dostaj# „Ga-
zet! Lekarsk#”, izby organizuj# i$"nan-
suj# dla nich szkolenia, wiele imprez 

kulturalnych i$sportowych. W$izbach 
okr!gowych istniej# fundusze pomo-
cy lekarzom, fundusze stypendialne. 
Ale tak naprawd! odpowiadam, &e 
nic z$tego nie musz# mie(. Nale&# do 
korporacji, która ma ustawowo okre-
%lone zadania. Jest korporacj# prawa 
publicznego, realizuj#c# w$cz!%ci za-
dania przej!te od pa,stwa, a$w$cz!%ci 
zadania, których sama jest pomys'o-
dawc#. Izba lekarska nie jest wi!c po 
to, aby lekarz bezpo%rednio odnosi' 
z$tego korzy%ci, ale po to, by tworzy( 
spo'eczno%(, z$której zdaniem b!d# si! 
liczy( ustawodawcy, która b!dzie od-
dzia'ywa( na to, co dzieje si! w$pa,-
stwie, b!dzie stanowi( lobby broni#-
ce interesów naszej grupy zawodowej.

Przy podziale bud!etu najwi"cej pieni"-
dzy dostaj$ Komisja Kultury, Sportu i Re-
kreacji oraz Komisja Stomatologiczna. 
Z czego to wynika?
Blisko 20 proc. lekarzy w$naszej kor-
poracji to stomatolodzy i$jest dla nas 
niezaprzeczaln# warto%ci#, &e mamy 
wspólny samorz#d lekarzy i$lekarzy 
dentystów. Ich potrzeby s# specy"czne 
i$uzasadnione, np. maj# bardzo liczn# 
Komisj! Stomatologiczn#, zajmuj#c# si! 
wszystkimi problemami dentystów, dla-
tego wymaga ona wy&szych nak'adów. 
Kultura, sport i$rekreacja to sposób na 
zachowanie równowagi pomi!dzy wy-
czerpuj#c# prac# zawodow# lekarza 
a$jego kondycj# "zyczn# i$psychiczn#. 

Lekarz powinien by( zdrowy i$promo-
wa( zdrowy styl &ycia. Jeste%my dumni 
z$tego, &e w%ród nas s# mi'o%nicy spor-
tu, turystyki, ale te& muzyki, malarstwa, 
szeroko poj!tej sztuki, i$w$t! dziedzin! 
warto inwestowa(.

Jednym z problemów, który od lat 
nie znajduje rozwi$zania, jest re-
fundacja kosztów ponoszonych 

przez izby okr"gowe i NIL w zwi$z-
ku z przej"ciem zada' administracji 
pa'stwowej. Czy wierzy pan, !e Mi-
nisterstwo Zdrowia odda w ko'cu sa-
morz$dowi te pieni$dze – wed#ug 
realnych kosztów, a nie wed#ug uzna-
nia – i lekarze przestan$ finansowa& 
te dzia#ania z w#asnych sk#adek?
Wierz!, poniewa& minister zdrowia 
ma wol!, aby uregulowa( te sprawy. 
Powo'a' specjalny zespó' ds. opra-
cowania kosztów zada, refundowa-
nych przez pa,stwo, jestem jednym 
z$jego cz'onków. Samorz#d lekarski 
ju& w$2004 r. opracowa' procedury 
sposobu liczenia kosztów cz!%ci, któ-
ra dotyczy'a rejestru ewidencji leka-
rzy i$prac wykonywanych przez s#-
dy lekarskie w$izbach okr!gowych 
oraz NIL, a$tak&e przez Rzeczni-
ka Odpowiedzialno%ci Zawodowej. 
Przekazali%my ministrowi te propo-
zycje i$czekamy na opini!. NIL wyda-
je rocznie na zadania zlecone przez 
pa,stwo 1 mln 300 tys. z', a$tytu'em 
refundacji dostajemy 370 tys. z'.

Sprawia pan wra!enie cz#owieka 
niezwykle opanowanego, jakby po-
zbawionego emocji. Czy to praca 
z pieni"dzmi wymusza tego rodzaju 
zachowania?
Mam d'ugi sta& w$dzia'alno%ci sa-
morz#dowej i$z$do%wiadczenia wiem, 
&e nawet najlepsze pomys'y rozpad-
n# si! jak domek z$kart, je%li nie ma-
j# solidnego zaplecza "nansowego. 
Co do emocji, posiadam je jak ka&dy 
cz'owiek, ale nauczy'em si! nad nimi 
panowa(, poniewa& w$sprawie pie-
ni!dzy licz# si! wy'#cznie rachunki. 
Nie ma sentymentów, kole&e,skich 
uk'adów czy sympatii, ale twardy ra-
chunek ekonomiczny. Jestem zwolen-
nikiem stabilizacji, spokoju i$uwa-
&am, &e bud&et powinien by( tego 
odzwierciedleniem. ⦿ 

Izba lekarska nie jest  
po to, aby lekarz odnosi& 
z tego korzy"ci, ale $eby 
tworzy# spo&eczno"#,  
z której zdaniem b%d! 
si% liczy# ustawodawcy.

Naczelna Izba Lekarska 
wydaje rocznie na zadania 
zlecone przez pa'stwo  
1 mln 300 tys. z&,  
a tytu&em refundacji 
dostajemy 370 tys. z&.

Ka!dy chcia"by przeforsowa# 
swoje racje, ale ilo$# pieni%dzy 
do podzia"u jest ograniczona.
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M o i m  z d a n i e m

Mistrz i ucze!

JOLANTA MA!MYGA

Przyjmuj! z"szacunkiem i"wdzi!czno#ci$ dla 
moich Mistrzów nadany mi tytu% lekarza i"w"pe%ni 

#wiadomy zwi$zanych z"nim obowi$zków 
przyrzekam: stale poszerza& sw$ wiedz! lekarsk$ 

i"podawa& do wiadomo#ci #wiata lekarskiego 
wszystko to, co uda mi si! wynale'& i"udoskonali&.
 KEL – przysi!ga

* *

manie, a"wyjazdy na sta#e pozbawia-
$y dodatkowych pieni!dzy za dy#u-
ry. Jednak nikt nie #%da$ ode mnie, 
abym p$aci$a moim nauczycielom za 
nauk! – asystowania przy operacjach, 
a"pó&niej samodzielnego ich wykony-
wania, ustalania rodzaju bada' i"sta-
wiania diagnozy. W"ten sposób egze-
kwowano moj% wiedz! i"umiej!tno(ci 
oraz korygowano b$!dy.

Pisz! tak dlatego, #e obecnie coraz 
wi!cej m$odych lekarzy 
skar#y si! na lekcewa#e-
nie i"brak dobrej woli do 
przekazywania wiedzy 
i"nauki zawodu ze stro-
ny do(wiadczonych ko-
legów. Swoj% niech!) do 
doskonalenia m$odych 
usprawiedliwiaj% oni 
brakiem rekompensa-
ty *nansowej. To praw-
da, #e nikt nie p$aci kie-
rownikom specjalizacji 
za szkolenie, a"oni wy$o-
#yli du#o w$asnych pie-
ni!dzy za doskonalenie 

swoich umiej!tno(ci i"potwierdzenie 
ich odpowiednim dokumentem. Ale 
czy jedynym, wiarygodnym argumen-
tem mo#e by) brak zap$aty za kszta$-
cenie m$odych? Tylko m%dry i"pozba-
wiony kompleksów nauczyciel cieszy 
si! z"sukcesów swego ucznia i"nie oba-
wia si!, #e ucze' mo#e go przerosn%).

Moim zdaniem przekazanie swo-
jego kunsztu i"mistrzostwa oraz 

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

satysfakcja z"wyszkolenia nast!pcy 
jest tym, co mo#emy po sobie pozosta-
wi). I"jak powiedzia$ Tadeusz Kotar-
bi'ski: „Dzielny nauczyciel umie in-
nych uczy) nawet tego, na czym sam 
si! nie zna”. Zabiegamy o"zmiany sys-
temu specjalizacji, by odbywa$a si! 
ona na zasadzie mistrz – ucze', co 
podyktowane jest zmianami sposobu 
zatrudnienia. Pami!tajmy jednak, #e:

Przecie# szkol%c i"ucz%c m$odych 
ludzi, robimy to tak#e dla siebie, 
gdy# to oni w"przysz$o(ci b!d% nas 
leczy) – tak jak ich nauczyli(my. 
Nie chcia$abym by) leczona przez 
bezdusznego lekarza, który nie po-
tra* ze mn% rozmawia) i"wyja(ni) 
moich w%tpliwo(ci oraz zastoso-
wa) w"leczeniu najnowszej wiedzy 
medycznej bez dodatkowych op$at.

Pewnie jestem idealistk%. Ale 
tak mnie nauczono. Mam satys-
fakcj!, #e do tych, których uczy-
$am mog! w"ka#dej chwili zwróci) 
si! z"pe$nym zaufaniem po pomoc 
i"j% otrzymam zgodnie z"zasadami 
etyki i"deontologii lekarskiej.

Zako'cz! swój felieton s$owami 
Alberta Einsteina:

Upokarzanie i"psychiczne gn!-
bienie uczniów przez niedouczonych 
i"egoistycznych nauczycieli sieje spu-
stoszenie w"m%odych umys%ach, po-
woduj$c w"pó'niejszym wieku op%a-
kane skutki, których ju( nie da si! 
naprawi&. ⦿

(...) mistrz nie jest kim!, 
kto czego! uczy; mistrz to 
kto!, kto zach"ca ucznia 
do do#o$enia wszelkich 
stara%, aby odkry# to,  
o czym ju$ wie.  
 Paulo Coelho

T
ak brzmi% s$owa przysi!gi 
lekarskiej sk$adanej pod-
czas wr!czania dyplomów. 
Szcz!(liwi z"powodu"uko'-

czenia studiów medycznych, z"wiar% 
i"zapa$em ruszamy do pracy. Z"g$ow% 
pe$n% marze' i"planami na wymarzo-
n% specjalizacj! startujemy ufni, #e 
wszystko ju# teraz pójdzie $atwiej 
i"szybciej. Na uczelni ró#nie bywa$o, 
a"i"nauczyciele byli mniej lub bardziej 
$askawi dla naszych nie-
doci%gni!), ale teraz je-
ste(my przecie# pe$no-
prawnymi lekarzami 
z"dyplomami. Mamy 
wiedz!, mo#e bardziej 
teoretyczn%, jednak star-
si koledzy pomog% nam 
przy wdra#aniu teorii do 
codziennej praktyki.

I"wtedy zaczynaj% si! 
pierwsze rozczarowania, 
wi!ksze dla tych, którzy 
na uczelni mieli nauczy-
cieli ch!tnie przekazuj%-
cych wiedz! i"dla których 
nauczanie by$o powo$aniem.

Ja mia$am szcz!(cie zarówno pod-
czas studiów, jak i"w"czasie specjaliza-
cji spotka) m%drych i"dobrych nauczy-
cieli, którzy poza doskona$% nauk% 
zawodu nauczyli mnie umiej!tno(ci 
przekazywania zdobytej wiedzy in-
nym. Wiem, to by$y inne czasy, epo-
ka kartek i"bonów do Peweksu. Ale te# 
trzeba by$o zarabia) na swoje utrzy-
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U  s t o m a t o l o g ó w

Nie tylko z!by

ANNA LELLA

28 wrze!nia br.  
w"siedzibie NIL  

odb#dzie si# kolejna,  
organizowana przez  

Komisj# Stomatologicz-
n$ Naczelnej Rady  
Lekarskiej, debata  

na temat stanu zdrowia  
jamy ustnej Polaków.

*

W
tym roku chcemy j$ po-
!wi#ci% g&ównie doros&ym, 
spe&niaj$c tym samym 
oczekiwania tych osób, 

które poprosi&y, „aby nie by&o tylko 
o"dzieciach”. To, 'e problemom sto-
matologicznym osób doros&ych i"star-
szych nie po!wi#ca si# zadowalaj$cej 
uwagi, wynika zapewne z"niewystar-
czaj$cej opieki stomatologicznej 
i"ogranicze( )nansowych. B#dzie 
wi#c okazja do wymiany pogl$dów, 
zapoznania si# z"aktualnymi danymi 
epidemiologicznymi oraz rol$, jak$ 
ma do spe&nienia stomatolog  jako le-
karz pierwszego kontaktu w"zwi$zku 
z"korelacj$ schorze( jamy ustnej i"cho-
rób ogólnoustrojowych. Udzia& 
w"konferencji zapowiedzieli profeso-
rowie: Maria Wierzbicka, Renata 
Górska, Edward Franek, Grzegorz 
Opolski, Tomasz Konopka oraz Fran-
ciszek Szatko i"Tomasz Zdrojewski.

Kogo to obchodzi?
Wci$' s&yszymy: „To tylko z#by!”. 

Jednak w"Europie i"na !wiecie w"ostat-
nich latach o"zdrowiu jamy ustnej mó-
wi si# coraz wi#cej – na konferencjach 
WHO, GCHP, czy podczas debaty 
w"Parlamencie Europejskim. Usta-
nowiono *wiatowy Dzie( Zdrowia 
Jamy Ustnej. Nie bez znaczenia jest 
tak'e aspekt ekonomiczny. Skoro po 

lekturze raportu Sekretariatu *wia-
towego Zgromadzenia Zdrowia wie-
my, 'e leczenie schorze( jamy ustnej 
jest czwartym najbardziej kosztow-
nym problemem leczniczym, niepo-
j#ty jest brak dzia&a( na rzecz sku-
tecznej polityki zdrowia jamy ustnej. 
Strategia dotycz$ca zdrowia w"UE na 
lata 2008-2013 jako g&ówne cele wska-
zuje wsparcie kondycji starzej$cej si# 
Europy i"ochron# ludzi przed choro-
bami przewlek&ymi. Jednak'e, jak 
wynika z"raportu Rady Lekarzy Den-

tystów Europejskich (CED), na szcze-
blu UE nie ma inicjatyw politycznych 
skupiaj$cych si# na zdrowiu jamy ust-
nej. Ale kogo to obchodzi? Wiadomo, 
'e nie polityków, rz$d, NFZ, ani na-
wet samych pacjentów!

Z"raportu CBOS na temat zdrowia 
i"zdrowego stylu dowiadujemy si#, 'e na 
zachowanie zdrowia jako jedn$ z"naj-
wa'niejszych warto!ci codziennego 'y-
cia wskazuje 59 proc. respondentów, 
wy'ej jest cenione jedynie szcz#!cie 
rodzinne (76 proc.). Mimo i' 75 proc. 
spo&ecze(stwa uwa'a, 'e nale'y sa-
memu dba% o"w&asne zdrowie, ta de-
klaracja nie przek&ada si# na aktywn$ 

postaw#, jak cho%by proste %wiczenia 
)zyczne czy badania lekarskie i"wizyty 
pro)laktyczne u"stomatologa, na które 
26 proc. Polaków nie zg&asza si# w"ogó-
le, a"43 proc. przychodzi maksymalnie 
raz na rok. Jak wynika z"zesz&orocznej 
konferencji Komisji Stomatologicz-
nej NRL, tylko 40-50 proc. doros&ych 
szczotkuje z#by dwa, trzy razy dzien-
nie, a"przecie' to oni maj$ by% wzorem 
do na!ladowania dla dzieci. Szczotecz-
k# do z#bów wymienia si# w"Polsce 
rzadko, na pewno nie co trzy miesi$-
ce, jak powinno. Tylko 20 proc. kobiet 
w"ci$'y us&ysza&o od swojego gineko-
loga pytanie o"wizyt# u"stomatologa.

Dobry stan zdrowia jamy ustnej jest 
niezb#dny dla skutecznego porozumie-
wania si#, dobrej samooceny oraz pew-
no!ci siebie. Co mo'e o"tym powiedzie% 
43,9 proc. bezz#bnych Polaków w"wie-
ku 65-74 lat? W"1998 r. by&o ich wed&ug 
„Monitoringu zdrowia jamy ustnej” 
34,7 proc., wi#c jest coraz gorzej.

 Promocja zdrowia  
jamy ustnej
G&ówne czynniki ryzyka chorób 

jamy ustnej s$ takie same jak w"przy-
padku powa'nych przewlek&ych cho-
rób niezaka+nych – przede wszystkim 
niezdrowa dieta (szczególnie wyso-
kie spo'ycie cukru), palenie tytoniu 
i"nadu'ywanie alkoholu. Ponadto nie-
leczona choroba jamy ustnej zwi#ksza 
ryzyko powstania innych chorób prze-
wlek&ych. Dlatego *wiatowa Federacja 
Dentystyczna (FDI), której dzia&ania 

Nieleczona choroba jamy 
ustnej zwi!ksza ryzyko 
powstania innych chorób 
przewlek"ych.
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wspiera The World Health Professions 
Alliance (WHPA), uzna&a za priorytet 
rozszerzenie wykazu chorób niezaka+-
nych (NCD), obejmuj$cego choroby 
uk&adu kr$'enia i"uk&adu oddechowe-
go oraz nowotwory i"cukrzyc#, o"cho-
roby jamy ustnej. Dyrektor FDI – dr 
Mathias Eisele, w"przemówieniu wy-
g&oszonym podczas 64. *wiatowego 
Zgromadzenia Zdrowia w"maju br. 
apelowa&: „Najcz#stsz$ chorob$ na ca-
&ym !wiecie jest próchnica. Ma ona du-
'y wp&yw na spo&ecze(stwo, dzieci, na 
ka'dego z"nas. Nale'y pami#ta% o"niej 
w"kontek!cie listy NCD”.

Na szcz#!cie !wiadomo!% spo&e-
cze(stwa na temat próchnicy stop-
niowo wzrasta. Wymuszaj$ to zwi#k-
szaj$ce si# wymagania estetyczne 
wobec osób pragn$cych robi% karie-
r# na ró'nych polach. Zastraszaj$co 
ma&a jest natomiast wiedza dotycz$-
ca chorób przyz#bia oraz ich interak-
cji z"innymi schorzeniami ogólnymi. 
Nadal gro+na pozostaje niedosta-
teczna czujno!% onkologiczna.

Promocja zdrowia jamy ustnej, opar-
ta na poj#ciu powszechnego ryzyka, mu-
si by% integraln$ cz#!ci$ promocji zdro-
wia w"znaczeniu ogólnym i"pro)laktyki 
chorób przewlek&ych. Edukacja i"szko-
lenie profesjonalistów z"dziedziny zdro-
wia – nie tylko stomatologów, ale rów-
nie' lekarzy, piel#gniarek, farmaceutów, 
po&o'nych – powinny zawiera% elementy 
dotycz$ce zdrowia jamy ustnej. Równie' 
pacjenci powinni mie% dost#p do pro-
stej i"zrozumia&ej informacji o"zdrowiu 
ogólnym i"zdrowiu jamy ustnej, uzyski-
wanej od pracowników ochrony zdro-
wia i"ze +róde& publicznych. Dost#p pa-
cjentów do opartej o"dowody edukacji 
prozdrowotnej i"informacji o"mo'liwo-
!ciach leczenia powinny ulec poprawie.

Przy promocji zdrowia i"dzia&a( pro-
)laktycznych nale'y wzi$% pod uwag#  

zró'nicowanie potrzeb ró'nych grup 
spo&ecznych w"zale'no!ci od ich wieku, 
stylu 'ycia, kondycji, warunków 'ycia. 
Nierówno!% w"dost#pie do !wiadcze( 
zdrowotnych dotyka g&ównie dzieci, lu-

dzi starszych, bezdomnych, hospitali-
zowanych. Tymczasem ca&e spo&ecze(-
stwo powinno mie% zagwarantowany 
dost#p do wysokiej jako!ci opieki sto-
matologicznej. Jako markery nierów-
no!ci powinny by% wykorzystywane 
wska+niki zdrowia jamy ustnej. Epi-
demiologia chorób jamy ustnej musi 
by% regularnie monitorowana w"ca-
&ej UE – zarówno na poziomie kra-
jowym, regionalnym, jak i"lokalnym.
*wiadomo!% zdrowotna spo&ecze(-

stwa, b#d$ca przyczyn$ wczesnej zg&a-
szalno!ci, wbrew ogólnemu mniemaniu 
nie rodzi kosztów, ale przynosi ogrom-
ne oszcz#dno!ci )nansowe, pozwalaj$c 
unikn$% kosztoch&onnych powik&a(. 
Tyle 'e ilo!% pieni#dzy przeznaczanych 
na opiek# stomatologiczn$ w"ramach 
!rodków publicznych, którymi zarz$-
dza Narodowy Fundusz Zdrowia, sys-
tematycznie maleje. W"tym roku na 
leczenie stomatologiczne jednego ubez-
pieczonego NFZ przeznacza w"skali ro-
ku, w"zale'no!ci od województwa, od 
43 do 52 z&. Oznacza to, 'e potrzeby 
lecznicze w"zakresie stomatologii musz$ 
by% pokrywane z"kieszeni pacjentów.

Podczas konferencji, która odb#-
dzie si# 28 wrze!nia w"siedzibie NIL, 
po raz kolejny podejmiemy wysi&ki, 
aby rzeczowe argumenty przedsta-
wione przez wyk&adowców i"podkre-
!lone w"dyskusji przekona&y odpo-
wiedzialnych za polityk# zdrowotn$, 
'e w"dziedzinie zdrowia jamy ustnej 
ka'da wydana z&otówka mo'e przy-
nie!% znaczne oszcz#dno!ci.

Program konferencji na stronie 
www.stomatologia.nil.org.pl. Patronem 
medialnym jest „Gazeta Lekarska”.  ⦿

26 proc. Polaków nie 
zg"asza si! w#ogóle  
na wizyty pro$laktyczne  
do stomatologa, a#43 proc. 
przychodzi maksymalnie 
raz na rok.

Dobry stan zdrowia jamy 
ustnej jest niezb!dny 
dla skutecznego 
porozumiewania si!,  
dobrej samooceny  
oraz pewno%ci siebie.

W W W . G A Z E T A L E K A R S K A . P L     
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I n d e k s  k o r z y " c i

W!ODZIMIERZ BEDNORZ

U
rlopy sprzyjaj! spotka-
niom towarzyskim, cz"sto 
w#gronie kolegów wspo-
minamy na nich nasze 

medyczne pocz!tki. Obecna rekru-
tacja na medycyn" to co$ z#zupe%nie 
innej bajki. Wtedy wa&ne by%y egza-
miny z#biologii, chemii i#'zyki, któ-
ra podobno by%a najbardziej wiary-
godnym testem m!dro$ci kandydata. 
Nie mniejsze znaczenie mia%y punk-
ty za pochodzenie spo%eczne. I#po-
chodzenie, i#punkty oczywi$cie by%y 
wzgl"dne, jak wiele rzeczy w#ówcze-
snych czasach. Proces rekrutacji te& 
zreszt! mo&na by%o obej$(, je$li by%o 
si" na supertajnej li$cie przysz%ych 
studentów – kandydatów na TW. Ale 
wówczas wi"kszo$( z#nas nie my$la-
%a tymi kategoriami.

Pytaniem zasadniczym by%o: po 
co id"/idziesz na studia lekarskie? 
Odpowiedzi by%y pewnie takie jak 
obecnie: s! ciekawe, gwarantuj! 
udzia% w#dynamicznym rozwoju na-
uki i#technologii, mo&na po nich zna-
le)( ciekaw! prac" za granic!, kto$ 
przecie& musi przej!( gabinet po ro-
dzicach. Wstydliwe by%o przyznanie 
si", &e to powo%anie. W#miar" up%y-
wu lat, pracy w#kieracie kilku po-
sad jednocze$nie, na w%asnej skórze 
odczuli$my wzgl"dno$( czasoprze-
strzeni, b"d!c jednocze$nie w#kilku 
miejscach. Stopniowo zmienia%y si" 
podr"czniki, leki, zalecenia klinicz-
ne, procedury. Pojawi%y si" punkty 
i#dziwne ludziki tworz!ce wirtualne 
grupki jednorodnych „choraków”.

Myli %by si" jednak ten, kto 
my$li, &e podczas studiów wzra-
sta%a jedynie nasza wiedza na-
ukowa. Mogli$my si" popisa( 
wybitn! znajomo$ci! funkcjono-

Najciekawsze w naszej pracy jest spotkanie 
z drugim cz%owiekiem. Pierwszy kontakt, 

spojrzenie, u$miech, podanie r"ki.

Od historii po wypie kanie chleba

Pasjonuj!ce w"medycynie 
jest rozpoznanie choroby. 
Oczywi#cie inaczej wygl!da 
to na szczeblu przychodni 
rejonowej, a"inaczej 
w"wyspecjalizowanej 
klinice.

wania pa*stwa, prawa ogólnego 
i#medycznego, uk%adów gminnych, 
szpitalnych, uczelnianych, specja-
lizacyjnych itp.

– Dziadku, dziadku, taka okrop-
na dzi$ pogoda, leje deszcz, nie mo&na 
wyj$( z#domu, opowiedz co$ ciekawe-
go – poprosi% wnuczek. Zasiad%em wi"c 
w#fotelu i#opowiedzia%em mu o#ró&nych 
rodzajach lokomotyw – tych starych 
w"glowych, spalinowych, elektrycz-
nych, ale tak&e o#tych specjalnych – 

górskich, które bez problemów wspi-
naj! si" na strome góry, zje&d&aj! 
serpentynami. By% oczywi$cie zachwy-
cony, tym bardziej &e jedna z#dobra-
nocek opowiada obecnie o#przygo-
dach lokomotyw. Przed spaniem, po 
g%"bokim namy$le spyta%: – A#w%a-
$ciwie dziadku, sk!d ty wiesz tyle 
o#lokomotywach? Przecie& jeste$ le-
karzem! – Leczy%em kiedy$ pacjenta, 
starego maszynist" kolejowego, któ-
ry godzinami opowiada% mi o#swojej 
pracy – odpowiedzia%em.

Pami"tam te& pacjentk", która 
przysz%a z#jakim$ banalnym scho-
rzeniem. Spojrza%em na jej r"ce – co$ 

dramatycznego. Ka&dy staw moc-
no pogrubia%y, d%onie wygl!da%y jak 
s"kate. W#my$lach przebieg%em ca-
%! diagnostyk" ró&nicow!. Okaza%o 
si", &e w#czasie II wojny $wiatowej 
specjalnie wybra%a si" na kilka lat 
do Workuty, aby go%ymi r"kami wy-
dziera( ziemi w"giel. Po wojnie, ju& 
w#Polsce, jako wybitna znawczyni 
j"zyków wschodnich s!siadów by%a 
opiekunk! do dzieci o'cera Pó%noc-
nej Grupy Wielkiej Armii.

U#innej chorej w#trakcie badania 
zwróci%em uwag" na du&! blizn" na 
nodze i#ubytki mi"$ni. To tak&e by% 
$lad prze&y( wojennych. M%ode la-
ta sp"dzi%a podobnie jak kole&anka 
– w#tamtej cz"$ci $wiata (dosta%a bi-
let „last minute”…). Go%ymi r"kami 
wydobywa%a glin", pracowa%a w#pod-
ziemnej (sic!) cegielni na Ko%ymie. 
A#na cegielniach znam si" doskonale, 
przez kilka lat by%em lekarzem bada-
j!cym pracowników kilkudziesi"ciu 
cegielni. Tamta cegielnia na Ko%y-
mie czerpa%a glin" z#podziemnych 
chodników. Piec by% tak&e pod zie-
mi!, nad powierzchni" wystawa% je-
dynie komin. Sk!d blizna? Po ude-
rzeniu kilofem rozwin"%o si" ci"&kie 
osteomyelitis – cudem uratowa% j! od 
$mierci rosyjski lekarz.

Wiemy, jak wa&ny jest wywiad 
w#naszej codziennej pracy. Pytam np. 
chorego, dlaczego poziomy jego cu-
krów s! „od sasa do lasa”. Mówi", &e 
musi si" regularnie od&ywia(, a#on na 
to, &e je tylko raz dziennie. Jest bez-
robotny i#bezdomny, mieszka na wsi, 
gdzie nie ma nawet darmowych obia-
dów, jak to si" zdarza w#du&ych mia-
stach. Inny z#kolei w#dni parzyste ma 
dobre cukry, a#w#nieparzyste bardzo 
wysokie. Pytam, o#co chodzi? – Bo ja, 
panie doktorze, mam na jedzenie tyl-
ko 8 z%otych dziennie i#w#dni parzyste 
jem w#sto%ówce, w#której s! potrawy 
lekkostrawne i#du&o surówek, a#w#nie-
parzyste kupuj" sobie zupki chi*skie – 
odpowiada. No w%a$nie, znowu wszyst-
kiemu winni ci Chi*czycy…

Najbardziej dramatyczne s! wy-
znania na %o&u $mierci. Ostatnio je-
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Od historii po wypie kanie chleba
den starszy, nobliwy pan opowiedzia% 
mi o#swojej przygodzie z#Ko$cio%em. 
W#latach 40. zamiast do wojska wcie-
lono go do zbrojnych formacji UB. Na-
gle w#nocy alarm, zbiórka, o'cer kaza% 
ca%emu plutonowi przez noc nauczy( 
si" na pami"( ministrantury – oczywi-
$cie w#tamtych czasach po %acinie! – No 
i#wie pan, panie doktorze, nauczyli$my 
si" $piewaj!co. Rano rozdano nam 
kome&ki, s%u&yli$my do mszy $wi"tej 
i#przez ca%y dzie* byli$my w#orsza-
ku irlandzkiego kardyna%a. Wszyscy 
w#tym orszaku byli podstawieni. Je-
dynym prawdziwym by% ten kardy-
na%! – wspomina% pacjent.

Pasjonuj!ce w#medycynie jest 
rozpoznanie choroby. Oczywi$cie 
inaczej wygl!da to na szczeblu przy-
chodni rejonowej, a#inaczej w#wy-
specjalizowanej klinice. Ale daj" 

Lekarz rodzinny jest by$ 
mo%e wi&kszym bohaterem 
ni% klinicysta, bo dysponuje 
mniejszym zapleczem 
diagnostycznym.

ogromne przyjemno$ci z#bycia leka-
rzem. Najciekawsze w#naszej pracy 
jest jednak spotkanie z#drugim cz%o-
wiekiem – dowiedzenie si", co go 
trapi, o#czym my$li, co robi w#pracy, 
jaki jest. Wchodzi do gabinetu albo 
widzimy go pierwszy raz na %ó&ku – 
na izbie przyj"(, w#szpitalu. Pierw-
szy kontakt, spojrzenie, u$miech, 
podanie r"ki. Dzie* dobry, dobry 
wieczór, jak zdrowie, co boli? Roz-
mowa, badanie, ocena stanu zdro-
wia, zlecanie diagnostyki. Potem 
zwykle jest czas na podsumowanie 
diagnostyki, zlecanie terapii zacho-
wawczej lub proponowanie operacji 
czy innych form terapii. W#tzw. mi"-
dzyczasie pytam pacjenta, co robi, 
jak &yje, co my$li o#&yciu, jakie mia% 
przygody. W#ten sposób wychodz" 
poza nauki medyczne. Poszerzam 
swoje horyzonty humanistyczne. 
Poznaj" ró&nych ludzi i#ich proble-
my. Poznaj" $wiat nie tylko medycz-
ny. Ucz" si" rzeczy, o#których do tej 
pory nie mia%em poj"cia – od histo-
rii po wypiekanie chleba. ⦿

s%owo, &e w#ka&dym przypadku jest 
to fascynuj!ce. Lekarz rodzinny jest 
by( mo&e wi"kszym bohaterem ni& 
klinicysta, bo dysponuje mniejszym 
zapleczem diagnostycznym. Tak, 

rozpoznanie jest super. Drugim, nie 
mniejszym prze&yciem, jest wylecze-
nie pacjenta z#choroby – spektaku-
larne (rzadko) lub mozolne (cz"$ciej) 
po d%ugotrwa%ej terapii. To s! dwie 
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Jakie s! oczekiwania i problemy lekarzy  
i lekarzy dentystów? Na te i wiele innych pyta" 

odpowiedz! wyniki badania opinii lekarzy,  
które zostanie przeprowadzone jesieni!.

* *

O
#rodek Studiów, Analiz i$In-
formacji (OSAI) nawi!za% 
wspó%prac& z$O#rodkiem 
Realizacji Bada" Socjolo-

gicznych Instytutu Filozo'i i$Socjolo-
gii PAN. Zamierza wspólnie z$nim 
prowadzi( badania opinii #rodowiska 
lekarskiego, których celem jest uzy-
skanie wiarygodnego obrazu oczeki-
wa", mocnych stron, sukcesów i$pro-
blemów lekarzy i$lekarzy dentystów. 
Wyniki bada" maj! pomóc samorz!-
dowi w$podejmowaniu skuteczniej-
szych i$lepiej dostosowanych do ocze-
kiwa" lekarzy dzia%a".

W$zwi!zku z$planowanymi badania-
mi OSAI przeprowadzi% badanie pilo-
ta)owe, którego intencj! by%o poznanie 
opinii na temat najbardziej odpowied-
niej formy bada", okre#lenia czasu ich 

Kszta!cenie i roz wój zawodowy

realizacji, sposobu docierania do re-
spondentów, jak równie) poznanie naj-
bardziej interesuj!cych tematów i$iden-
ty'kacja problemów, które mog%yby 
by( g%ównym przedmiotem bada". 

Pilota) przeprowadzono w#ród leka-
rzy i$lekarzy dentystów, którzy uczest-
niczyli w$kursach organizowanych 
przez O#rodek Doskonalenia Zawo-
dowego NIL i$okr&gowe izby lekar-
skie. Uzyskano odpowiedzi od 211 
osób. Z$pewno#ci! nie jest to grupa re-
prezentatywna. Na podstawie wcze-
#niejszych bada" wiemy jednak, )e 
uzyskanie znacz!cej, a$tym bardziej 
reprezentatywnej liczby odpowiedzi 
w$#rodowisku lekarskim jest niezwykle 
trudne. Stworzenie mo)liwo#ci prowa-
dzenia bada" reprezentatywnych dla 
ca%ego #rodowiska b&dzie wi&c zapewne  

TERESA PERENDYK, KINGA WOJTASZCZYK
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Preferencje  
dotycz!ce tematyki 
bada"
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  Mo!liwo"ci kszta#cenia i w#a-
snego rozwoju zawodowego
  Samorz$d zawodowy lekarzy  
i lekarzy dentystów
  Status lekarzy w spo#ecze%-
stwie
  Agresja w miejscu pracy
  Sytuacja materialna lekarzy i le-
karzy dentystów

  Problemy z wykonywaniem za-
wodu
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Kszta!cenie i roz wój zawodowy
najtrudniejszym zadaniem O#rodka 
Studiów, Analiz i$Informacji.

Wi&kszo#( ankietowanych (92 proc.) 
odpowiedzia%a „tak” na pytanie, czy 
wzi&liby udzia% w$badaniach prowa-
dzonych przez NIL. Tylko 8 proc. osób 
nie by%oby nimi zainteresowanych ze 
wzgl&du na brak czasu lub niech&( do 
wype%niania ankiet. Na pytanie o$naj-
bardziej odpowiedni! form& badania 
80 proc. lekarzy odpowiedzia%o, )e jest 
ni! ankieta udost&pniana i$wype%nia-
na przez internet, 60 proc. wskaza%o 
na ankiet& w$formie drukowanej prze-
sy%an! z$„Gazet! Lekarsk!”, a$tylko 
12 proc. wola%oby ankiet& telefonicz-
n!. Oko%o 50 proc. badanych mog%oby 
po#wi&ci( na udzia% w$badaniach od 6 
do 15 minut tygodniowo.

G%ównym celem badania pilota)o-
wego by%o jednak okre#lenie, jakie te-
maty bada" by%yby najbardziej intere-

suj!ce. Spodziewali#my si&, )e b&d! to 
problemy zwi!zane z$wykonywaniem 
zawodu i$wynagrodzeniami, tymcza-
sem najwi&cej respondentów (96 proc.) 
wskaza%o na mo)liwo#ci kszta%cenia 
i$w%asnego rozwoju zawodowego (76,8 
proc. okre#li%o ten temat jako „zdecy-
dowanie interesuj!cy”). Na drugim 
miejscu znalaz%y si& problemy z$wyko-
nywaniem zawodu (87 proc.), które s! 
„zdecydowanie interesuj!ce” dla pra-
wie po%owy ankietowanych. Na pyta-

Badania powinny 
przyczyni! si" do poprawy   
pracy lekarzy  
i samorz#du zawodowego.

nie: „Co zach&ci%oby Pani!/Pana do 
wzi&cia udzia%u w$badaniach?”, 46,4 
proc. ankietowanych odpowiedzia%o, 
)e cel badania, 30,8 proc. – ch&( wy-
ra)enia opinii i$wniesienia w%asnego 
wk%adu w$badanie, 26,5 proc. – upo-
minek dla ka)dego uczestnika (jedno-
cze#nie 20,9 proc. uzna%o, )e nie by%by 
on motywuj!cy), a$23,7 proc. – mo)li-
wo#( wylosowania nagród przeznaczo-
nych dla cz&#ci uczestników. Jako inne 
metody zach&cenia do udzia%u w$bada-
niach wymieniano nadziej& na obiek-
tywn! ocen& miejsca lekarzy i$lekarzy 
dentystów w$spo%ecze"stwie oraz wy-
korzystanie wyników do wyekspono-
wania problemów zawodu. Badania, 
zdaniem ankietowanych, powinny po-
prawi( prac& lekarzy i$samorz!du za-
wodowego, a$ich wyniki – zobowi!za( 
zespó% badaj!cy do ujawnienia zda-
nia #rodowiska na forum publicznym 
i$rz!dowym.

Wyniki badania pilota)owego po-
s%u)! do przygotowania du)ego ba-
dania opinii lekarzy, które rozpocz-
nie si& jesieni!. ⦿
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NIL kontra UOKiK

MARIOLA MARKLOWSKA-DZIER!AK

Urz!d Ochrony Konkurencji i Konsumentów zako"czy# 
post$powanie antymonopolowe wobec Naczelnej Izby 

Lekarskiej, nak#adaj!c na ni! blisko 50 tys. z# kary. Izba 
nie zamierza sk#ada% broni – odwo#a#a si$ ju& od tej  

decyzji do S!du Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

* *

T
o'decyzja krzywdz!ca nie 
tylko dla Naczelnej Izby 
Lekarskiej, ale przede 
wszystkim dla pacjentów – 

podkre(la reprezentuj!cy izb$ mecenas 
Krzysztof W!sowski z'Uniwersytetu 
Warszawskiego. Wed#ug niego, wyda-
j!c j!, prezes UOKiK pope#ni#a b#$dy. 
– Wyda#a t$ decyzj$, zanim strona, czy-
li Naczelna Izba Lekarska, przedsta-
wi#a swoje stanowisko, a'to ra&!ce na-
ruszenie procedury – mówi Krzysztof 
W!sowski. Kolejnym argumentem 
przemawiaj!cym jego zdaniem za od-
wo#aniem od tej decyzji jest to, &e nie 
dotyczy ona sfery gospodarki, lecz le-
czenia i'kompetencji samorz!du lekar-
skiego. – UOKiK pomyli# rynek us#ug 
zdrowotnych z'rynkiem producentów 
leków. Nie powinien w'ogóle prowa-
dzi% tego post$powania – dodaje.

Kto narusza prawo?
Jak ju& informowali(my w'„GL”, 2 

lutego br., na wniosek Izby Gospodar-
czej „Farmacja Polska, UOKiK wsz-
cz!# post$powanie antymonopolowe 
przeciwko NIL, zarzucaj!c izbie, &e 
zawar#a na krajowym rynku (wiad-
cze" zdrowotnych porozumienie ogra-
niczaj!ce konkurencj$ na krajowych 
rynkach sprzeda&y produktów leczni-
czych homeopatycznych wydawanych 
z'przepisu lekarza. Porozumienie to 
polega – zdaniem urz$du – na ograni-
czaniu dost$pu do tych rynków przed-
si$biorcom prowadz!cym sprzeda& 
produktów homeopatycznych wsku-
tek ograniczenia lekarzom i'lekarzom 
dentystom mo&liwo(ci ich ordynowa-
nia w'wyniku przyj$cia przez NRL 
stanowiska, zgodnie z'którym sto-

sowanie homeopatii stoi w'sprzecz-
no(ci z'zasadami etyki lekarskiej. 
Zdaniem prezesa UOKiK „powy&-
sza praktyka narusza zakaz okre(lo-
ny w'art. 6 ust. 1 ustawy o'ochronie 
konkurencji i'konsumentów”.

W'komunikacie zatytu#owanym 
„Samorz!d lekarzy naruszy# prawo”, 
opublikowanym przez Departament 

Wspó#pracy z'Zagranic! i'Komunika-
cji Spo#ecznej UOKiK 25 lipca, w'dniu 
wydania decyzji w'sprawie NIL, po-
wtórzono ten zarzut. „Naczelna Izba 
Lekarska, zabraniaj!c lekarzom prze-
pisywania na recept$ niektórych pro-
duktów dopuszczonych do legalnego 
obrotu, naruszy#a prawo antymono-
polowe” – czytamy w'komunikacie. 
Za kar$ samorz!d ma wp#aci% do bu-
d&etu pa"stwa 49 113,89 z# i'zaniecha% 
stosowania niedozwolonej praktyki 
ograniczaj!cej konkurencj$.

W!interesie publicznym
– W'uzasadnieniu do swojej decyzji 

pani prezes powo#uje si$ wielokrotnie 
na interes publiczny. Rodzi si$ wobec 
tego pytanie: co to jest interes publicz-

Co to jest interes 
publiczny? Czy jest nim 
wzrastaj"ca produkcja 
jakiegokolwiek preparatu 
leczniczego czy te# 
zdrowie i #ycie pacjenta?
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ny? Czy jest nim wzrastaj!ca produk-
cja jakiegokolwiek preparatu leczni-
czego czy te& zdrowie i'&ycie pacjenta? 
– pyta Maciej Hamankiewicz, prezes 
Naczelnej Rady Lekarskiej. I'odpo-
wiada: – W'naszym g#$bokim prze-
konaniu to zdrowie i'&ycie pacjenta 
decyduje o'tym, w'jaki sposób po-
winni(my post$powa%. A'zatem in-
teres publiczny to interes pacjenta, 
a'nie producenta.

– Prezes UOKiK uzna#a, &e pro-
dukty homeopatyczne s! równo-
znaczne z'produktami leczniczy-
mi, uj$#a si$ za nimi. Przy ca#ym 
szacunku dla wszystkich urz$dni-
ków Urz$du Ochrony Konkuren-
cji i'Konsumentów, nie maj! oni 
merytorycznych kwali)kacji, &eby 
rozstrzyga%, czy homeopatia jest 
równorz$dnym sposobem leczenia 
– dodaje mecenas W!sowski.

– UOKiK nie jest stron! dyskusji 
na temat skuteczno(ci produktów 
homeopatycznych. Ta kwestia nie 
by#a w'ogóle przedmiotem naszego 
zainteresowania. Stwierdzili(my, &e 
praktyka Naczelnej Izby Lekarskiej 
stanowi naruszenie konkurencji po-
przez ograniczenie dost$pu do ryn-
ku przedsi$biorcom sprzedaj!cym 
produkty dopuszczone do legalne-
go obrotu, a'tym samym dost$pno-
(ci tych produktów dla odbiorców 
– odpowiada prezes UOKiK Ma#go-
rzata Kransod$bska-Tomkiel.

„Warto podkre(li%, &e produk-
ty te zosta#y dopuszczone do legal-
nej sprzeda&y w'Polsce, a'jedynym 
organem, który mo&e zakaza% ich 
obrotu, jest Urz!d Rejestracji Pro-
duktów Leczniczych, Wyrobów Me-
dycznych i'Produktów Biobójczych” 
– czytamy w'komunikacie opubliko-
wanym przez UOKiK dla mediów.

 NRL si$ nie wycofa
Cho% nie wynika to wprost 

z'podj$tej przez UOKiK decyzji, 
nakazuj!c samorz!dowi lekarskie-
mu zaniechanie stosowania niedo-
zwolonej praktyki ograniczaj!cej 
konkurencj$, urz!d tak naprawd$ 
domaga si$ od niego zaprzestania 
stosowania stanowiska nr 7/08/V 
NRL z'4 kwietnia 2008 r. (w'sprawie 
stosowania homeopatii i'pokrew-
nych metod przez lekarzy i'leka-

rzy dentystów oraz organizowania 
szkole" w'tych dziedzinach). NIL 
nie zamierza si$ jednak z'tego sta-
nowiska wycofywa%.

– Stanowisko NRL nie jest podsta-
w! do egzekwowania odpowiedzialno-
(ci. Jest ni! Kodeks Etyki Lekarskiej 
oraz ustawa o'zawodzie lekarza i'leka-
rza dentysty – przypomina Romuald 
Krajewski, wiceprezes NRL.

Zgodnie z'art. 4 ustawy o'zawodach 
lekarza i'lekarza dentysty, „lekarz ma 
obowi!zek wykonywa% zawód zgod-
nie ze wskazaniami aktualnej wiedzy 

medycznej, dost$pnymi mu metodami 
i'(rodkami zapobiegania, rozpoznawa-
nia i'leczenia chorób, zgodnie z'zasa-
dami etyki zawodowej oraz z'nale&y-
t! staranno(ci!”.

W'&adnym stanowisku, które ba-
zuje na medycynie opartej na do-
wodach naukowych nie ma zalece" 
do stosowania homeopatii. W'&ad-
nej dziedzinie medycyny uprawia-
nej przez lekarzy homeopatia nie 
jest wymieniana jako metoda lecze-
nia – podkre(la Jerzy Kruszewski, 
przewodnicz!cy Komisji Kszta#ce-
nia Medycznego NRL. – Nie jeste-
(my przeciwko homeopatii. Je(li 
chory cz#owiek j! stosuje, to jego 
wybór. Nie godzimy si$ jednak na 
to, &eby lekarz (wiadomie, a'cz$-
sto cynicznie stosowa# takie meto-
dy wobec chorego.

– W'czasach przednaukowych, 
200 lat temu, kiedy &y# doktor Samuel 
Hahnemann, twórca homeopatii, wy-
starczy#o czyje( przekonanie i'odpo-
wiednio sugestywne przekonanie in-
nych, &eby spopularyzowa% jak!( now! 
metod$. W'dzisiejszych czasach lekarz 
musi si$ opiera% na standardach i'wy-
tycznych, które powsta#y w'oparciu 
o'wyniki solidnie przeprowadzonych 
bada" naukowych – podsumowuje wi-
ceprezes NRL Konstanty Radziwi##. ⦿

Lekarz musi wykonywa% 
zawód zgodnie z aktualn" 
wiedz" medyczn" 
oraz zasadami etyki 
zawodowej.
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Kulisy dymisji konsultantów 
krajowych

JOANNA MORGA

Minister zdrowia Ewa Kopacz odwo!a!a  
17 konsultantów krajowych. Nazwiska 
15 z"nich by!y znane ju# w"marcu, ale 

ministerstwo d!ugo nie chcia!o ich ujawni$ 
w"obawie, #e odmówi% pe!nienia obowi%zków 

do czasu powo!ania ich nast&pców.

P
ierwsze informacje o"za-
miarze odwo!ania kilku-
nastu konsultantów prze-
dosta!y si& do mediów ju# 

pod koniec maja, jednak ich nazwi-
ska zosta!y ujawnione dopiero 8 lip-
ca. Opublikowa!a je na swojej stro-
nie internetowej Naczelna Izba 
Lekarska. Na li'cie, któr% NIL 
otrzyma!a na pro'b& prezesa NRL 
Macieja Hamankiewicza, widnia!y 
nazwiska 15 profesorów. Dwaj po-
zostali zostali pozbawieni funkcji 
w"innym terminie.

Dowiedzieli si! z"gazet
Decyzja szefowej resortu zdro-

wia wzbudzi!a kontrowersje zarów-
no w"'rodowisku medycznym, jak 
i"w"mediach. Pojawi!y si& sugestie, 
#e by!a podyktowana wzgl&dami 
personalnymi lub politycznymi. 
Ministerstwo zapewnia jednak, #e 
by!a oparta wy!%cznie o"przes!anki 
merytoryczne.

Tyle tylko #e wielu konsultan-
tów dowiedzia!o si& o"swojej dymi-
sji z"mediów, które przedrukowa!y 
list& opublikowan% przez NIL. Do-
piero pó(niej zostali powiadomieni 
przez resort listownie, mailem i"fak-

sem. W"wyja'nieniu ministerstwo 
powo!a!o si& na ustaw& o"konsultan-
tach w"ochronie zdrowia z"6 listopa-
da 2008 r., zgodnie z"któr% kadencja 
konsultanta trwa pi&$ lat. Ale mo-
#e zosta$ odwo!any wcze'niej, je#eli 
w"ocenie organu, który go powo!a! 
„nie realizuje zada) i"uprawnie) lub 
zaistnia!y okoliczno'ci uniemo#li-
wiaj%ce ich dalsze wykonywanie”.

– Nikt wcze'niej nie zg!asza! za-
#ale) do mojej pracy, a"nagle oka-
za!o si&, #e zostaj& odwo!any i"to bez 
podania szczegó!owych wyja'nie) 
– mówi „GL” prof. Andrzej Zieli)-
ski, konsultant ds. epidemiologii. 
Wed!ug niego pro'ba Ministerstwa 
Zdrowia, aby odwo!ani konsultan-
ci pe!nili swoje obowi%zki do czasu 
zako)czenia procedury powo!ania 

Ministerstwo Zdrowia 
powo#a#o si! na ustaw!  
o konsultantach, zgodnie 
z któr$ kadencja 
konsultanta trwa pi!% lat. 

ich nast&pców pozostaje w"logicznej 
sprzeczno'ci z"uzasadnieniem. – No 
bo jak mo#na dalej pe!ni$ obowi%z-
ki, z"których si& cz!owiek nie wywi%-
zuje? – zastanawia si& prof. Zieli)ski.

Decyzja minister zdrowia by!a 
zaskoczeniem tak#e dla prof. Stani-
s!awa Wosia, który przez 12 lat pe!-
ni! funkcj& konsultanta krajowego 
ds. kardiochirurgii. – Swoje obowi%z-
ki wype!nia!em nale#ycie za kadencji 
wcze'niejszych pi&ciu ministrów i"#a-
den z"nich nie dopatrzy! si& w"mojej 
dzia!alno'ci uchybie). Nie mam poj&-
cia, jakie by!y przyczyny mojego od-
wo!ania. Mo#e pani minister uzna!a, 
#e czas najwy#szy mnie zmieni$, #e 
zbyt d!ugo pe!ni& te funkcj&? – zasta-
nawia si& prof. Wo', który do swoich 
sukcesów zalicza m.in. zlikwidowa-
nie „bia!ych plam” na mapie kardio-
chirurgicznej kraju. – Obecnie nie ma 
ju# w"Polsce województwa, w"którym 
nie by!oby dobrze dzia!aj%cego o'rod-
ka kardiochirurgii – dodaje.

Jako jedyny odwo!ania spodziewa! 
si& prof. Jan Lubi)ski, który 12 lat by! 
krajowym konsultantem ds. genetyki, 
a"w"2005 r. za!o#y! *rm& Read-Gene 
zajmuj%c% si& komercjalizacj% metod 
wykrywania, zapobiegania i"leczenia 
nowotworów z!o'liwych. – Nie do-
szukuj& si& w"swojej sprawie #adnych 
podtekstów. Nie by!a to personalna 
napa'$. Chodzi!o g!ównie o"sygna!y 
ze 'rodowiska, #e nie jest w"porz%d-
ku, bym pe!ni! funkcj& konsultanta, 
b&d%c prezesem spó!ki gie!dowej. Lu-
dzie widz% w"tym kon+ikt interesów, 
bo taki jest stan 'wiadomo'ci spo!ecz-
nej w"Polsce – powiedzia! „GL”.

Bez s#owa „dzi!kuj!”
Zdymisjonowani konsultanci ma-

j% 'wiadomo'$, #e minister zdrowia 
ma prawo dobiera$ sobie wspó!pra-
cowników wed!ug w!asnych potrzeb 
i"oczekiwa), maj% #al za sposób, 
w"jaki zostali odwo!ani. 

– Bycie konsultantem wymaga-
!o du#ego nak!adu pracy ka#dego 

* *



28  
 N R  9  ( 2 4 9 )  W R Z E S I E !  2 0 1 1  

Kulisy dymisji konsultantów 
krajowych dnia, dlatego mam troch& #alu, #e na 

koniec dzia!alno'ci zosta!em odwo!a-
ny w"taki sposób, bez podania kon-
kretnych przyczyn i"podzi&kowania – 
dodaje prof. Wo'. 

– Odwo!ywanie ekspertów, którzy 
tyle lat s!u#yli ministerstwu swoj% wie-
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dz% i"prac%, powinno wygl%da$ inaczej 
– mówi prof. Zieli)ski. W"rozmowie 
z"„GL” przyznaje jednak, #e dymisj% 
si& specjalnie nie zmartwi!, a"nawet 
przyj%! j% z"pewn% ulg%, bo „w"kon-
taktach z"urz&dnikami ministerstwa 
przesta! si& czu$ komfortowo”. ⦿             
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KOMENTARZ

Dr n. med. Andrzej W!odar-
czyk, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia:
Minister Ewa Kopacz poprosi-
!a mnie o weryfikacj" dzia!alno-
#ci konsultantów na koniec ka-
dencji rz$du. Dlatego zwróci!em 
si" do wszystkich departamen-
tów i agencji podleg!ych Mi-
nistrowi Zdrowia oraz do Na-
rodowego Funduszu Zdrowia 
o opini" w tej sprawie. Wspó!-
pracy w tym zakresie odmó-
wi! nam jedynie NFZ, t!umacz$c, 
%e nie podali#my kryteriów oce-
ny konsultantów. Wi"kszo#& py-
tanych udzieli!a nam odpowie-
dzi i na tej podstawie podj"li#my 
decyzj". By!a to decyzja admi-
nistracyjna i nie mia!a %adnych 
podtekstów – wbrew sugestiom 
autorki artyku!u „Kulisy dymisji 
konsultantów krajowych”. Listy 
w tej sprawie do odwo!anych 
konsultantów zosta!y wys!ane 
23 maja br. Nikt nie musia! ni-
czego „ujawnia&”. Na pismo pre-
zesa NRL dr. n. med. Macieja 
Hamankiewicza odpowiedzie-
li#my 17 czerwca br. Trudno, by 
przekazywa& informacje, zanim 
o decyzji dowiedzieli si" sami 
zainteresowani.
Powody odwo!a' by!y ró%ne. 
Niektórzy konsultanci nie uto%-
samiali si" z polityk$ resortu. 
Mo%na powiedzie&, %e zamiast 
wspiera& dzia!ania ministra albo 
przekonywa& go do swoich ra-
cji, krytykowali decyzje, na które 
przecie% sami mieli du%y wp!yw. 

Niektórzy skrupulatnie pilnowa-
li interesów swojego #rodowiska 
b$d( w!asnych. Jest dziedzina, 
w której zamiast przeszczepów 
nerek, korzystniejszych dla pa-
cjenta i dla bud%etu p!atnika, 
popierana by!a dializoterapia. 
Czasem zbytnio ulegano orga-
nizacjom, które nie reprezento-
wa!y interesu pacjenta, ale swój 
w!asny. W kilku przypadkach do-
datkow$ przyczyn$ odwo!ania 
by!o ograniczanie m!odym le-
karzom dost"pu do specjaliza-
cji. Niektórzy za# przez lata pe!-
ni$c funkcj" konsultanta, nie 
podj"li %adnych dzia!a', aby za-
pobiec zapa#ci w swojej dzie-
dzinie medycyny. Nie uwa%am 
jednak za stosowne szczegó!o-
we omawianie na !amach prasy 
przyczyn poszczególnych od-
wo!a', my#l", %e sami zaintere-
sowani tego by nie chcieli.
Konsultant jest przede wszyst-
kim doradc$ i rzecznikiem mini-
stra w #rodowisku medycznym. 
Ta funkcja nobilituje w #rodo-
wisku. Konsultanci maj$ wp!yw 
m.in. na tworzenie koszyka 
#wiadcze' gwarantowanych, 
wycen" procedur i ustalanie 
kryteriów, wg których mo%liwe 
jest kontraktowanie #wiadcze' 
przez p!atnika z placówkami. To 
s$ du%e uprawnienia i chodzi 
o to, aby je wykorzystywa& z po-
%ytkiem dla pacjentów. Nieste-
ty, w niektórych przypadkach 
interes pacjenta nie by! spraw$ 
pierwszoplanow$. Stwierdzili-

#my to z du%$ przykro#ci$.
O obowi$zuj$cej procedurze 
odwo!ywania trudno mi dysku-
towa&, bo nie ja j$ ustala!em. Je-
stem zwolennikiem nowelizacji 
ustawy o konsultantach. Rów-
nie% uwa%am za celowe zmie-
nienie dotychczasowej formu-
!y zawiadomienia o odwo!aniu 
– z jednakowej dla wszystkich 
– na indywidualne zawiado-
mienia. Mo%e te% logiczniej by-
!oby od razu powo!a& tymcza-
sowych konsultantów na okres 
sze#ciu miesi"cy (co jest mo%-
liwe na podstawie przepisów 
ustawy) zamiast prosi& odwo-
!anych o kontynuowanie obo-
wi$zków. Jednak mamy z!o%o-
ne w ministerstwie pisma tylko 
od dwóch odwo!anych  konsul-
tantów, w których pisz$, i% nie 
b"d$ pe!nili funkcji do czasu 
powo!ania nast"pców.
Na koniec – po zapoznaniu si" 
z artyku!em redakcyjnym „Kuli-
sy dymisji konsultantów krajo-
wych” odmówi!em autoryzacji 
moich wypowiedzi cytowa-
nych w tendencyjnie zreda-
gowanym tek#cie. Od autorki 
otrzyma!em odpowied(, %e nie 
zmieni formu!y i sposobu cy-
towania wypowiedzi. Pozosta-
wiam spraw" bez komentarza. 
Szanuj$c wszystkich Czytelni-
ków „Gazety Lekarskiej”, w po-
rozumieniu z redaktorem na-
czelnym dr. n. med. Ryszardem 
Gola'skim, przekazuj" redakcji 
moj$ wypowied(.
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Spór o szczepienia zalecane
Zbli!a si" sezon szczepie# przeciwko grypie. 

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej 
przewiduj$, !e poziom wyszczepialno%ci, który 

i&tak by' do tej pory bardzo niski, jeszcze 
bardziej si" obni!y.

* *

szczepie# ochronnych na zalecane 
i&obowi$zkowe oraz ustawa o&zapo-
bieganiu i&zwalczaniu zaka!e# i&cho-
rób zaka(nych u&ludzi (zgodnie z&art. 
15 pkt 7 tej ustawy osoba poddaj$ca 
si" zalecanemu szczepieniu ochron-
nemu ponosi wy'$cznie koszty zaku-
pu szczepionki).

– Ministerstwo Zdrowia traktu-
je szczepienia zalecane tak samo jak 

szczepienia obowi$zkowe. Lekarz nie 
dostaje ani grosza za badanie kwali)-
kacyjne i&przeprowadzenie szczepie# 
zalecanych, cho* to dla niego dodat-
kowa praca – t'umaczy w&rozmowie 
z&„Gazet$ Lekarsk$” Jacek Krajew-
ski, prezes Federacji Zwi$zków Pra-
codawców Ochrony Zdrowia „Poro-
zumienie Zielonogórskie”, skupiaj$cej 
lekarzy rodzinnych z&14 województw.

Zak'adom opieki zdrowotnej nie 
op'aca si" sprowadza* z&hurtowni 
szczepionek zalecanych, bo nie do%*, 
!e na nich nie zarabiaj$, to ponosz$ 
jeszcze koszty ich przechowywa-
nia. – Musimy zapewni* szczepion-

kom odpowiednie warunki – trzyma* 
je w&lodówce, w&odpowiedniej tempe-
raturze, któr$ trzeba stale monitoro-
wa*. W&przeciwnym razie mog$ stra-
ci* w'a%ciwo%ci immunogenne. Istnieje 
równie! ryzyko, !e zajd$ w&nich trudne 
do przewidzenia reakcje, mog$ce wy-
wrze* negatywny wp'yw na organizm 
pacjenta – mówi Jacek Krajewski. – 
Za zachowanie tzw. zimnego 'a#cu-
cha nikt nie zwraca zak'adom opieki 
zdrowotnej kosztów – dodaje.

Dla farmaceutów sprawa jest jasna: 
szczepionki powinny by* dost"pne wy-
'$cznie w&aptekach, bo tylko one s$ 
w&stanie zapewni* im w'a%ciwe warun-
ki przechowywania. I&tylko one podle-
gaj$ nadzorowi farmaceutycznemu. – 
Pa#stwowa Inspekcja Farmaceutyczna 
nie ma uprawnie# do kontrolowania 
zak'adów opieki zdrowotnej – stwier-
dzi'a Anna Go'dyn, prezes Okr"gowej 
Rady Aptekarskiej w&Kaliszu, podczas 
debaty „Kontrowersje w&medycynie – 
szczepienia”, która odby'a si" w&maju 
br. w&Warszawie.

– Lekarzy kontroluje sanepid. 
Mamy te same lodówki i&zapew-
niamy w&nich takie same warunki 
przechowywania. Trzymamy w&nich 
przecie! szczepionki obowi$zkowe – 
odpowiedzia' jej dr Pawe' Grzesiow-
ski, prezes Fundacji „Instytut Pro)-
laktyki Zaka!e#”.

O!w"os od porozumienia
W&grudniu 2010 r., tu! przed %wi"-

tami Bo!ego Narodzenia, pojawi'a si" 
szansa na za!egnanie sporu o&dystry-
bucj" szczepie# zalecanych. Lekarzom 
z&„Porozumienia Zielonogórskiego” 
uda'o si" podpisa* z&Ministerstwem 
Zdrowia i&Narodowym Funduszem 
Zdrowia 10-punktowe porozumie-
nie, w&którym minister zdrowia zo-
bowi$za'a si" m.in. do „niezw'oczne-
go podj"cia inicjatywy legislacyjnej 
zmierzaj$cej do umo!liwienia prze-
prowadzania szczepie# zalecanych 
w&sposób przyj"ty w&poprzednich la-
tach”. Min"'o ponad osiem miesi"cy, 
a&punkt dotycz$cy szczepie# nie do-
czeka' si" jeszcze realizacji.

Wed"ug farmaceutów 
szczepionki powinny 
by# dost$pne wy"%cznie 
w!aptekach, bo tylko 
one s% w!stanie zapewni# 
im w"a&ciwe warunki 
przechowywania.

O
d wielu miesi"cy lekarze 
apeluj$ o&zmian" obowi$-
zuj$cych przepisów, z&po-
wodu których powsta' spór 

mi"dzy nimi i&farmaceutami w&spra-
wie dystrybucji szczepie# zalecanych 
(m.in. przeciwko grypie, pneumoko-
kom, meningokokom i&rotawirusom). 
Wskazuj$ przede wszystkim na art. 68 
ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne 
(Dz.U. Nr 45 z&2008 r., poz. 271 z&pó(n. 
zm.), zgodnie z&którym tylko apteki 
ogólnodost"pne mog$ prowadzi* ob-
rót detaliczny szczepionkami. Zak'a-
dy opieki zdrowotnej mog$ si" w&nie 
zaopatrywa* bezpo%rednio w&hurtow-
niach farmaceutycznych, ale musz$ je 
odsprzeda* pacjentom w&takiej samej 
cenie, w&jakiej je zakupi'y.

– Niezale!nie od tego, !e s$ stoso-
wane w&pro)laktyce, szczepionki to 
leki, a&prawo do prowadzenia obro-
tu produktami leczniczymi posiadaj$ 
wy'$cznie apteki. Nie gabinety lekar-
skie, ani zak'ady opieki zdrowotnej. 
Je%li lekarze chc$ prowadzi* obrót le-
kiem, powinni zrezygnowa* z&wyko-
nywania swojego zawodu – przeko-
nuj$ farmaceuci, którym na r"k" s$ 
obowi$zuj$ce regulacje prawne.

Nie chc% ponosi# strat
Prawo farmaceutyczne to nie je-

dyny akt prawny, który przyczyni' 
si" do kon+iktu mi"dzy lekarzami 
i&farmaceutami. Zawa!y'y na nim 
równie! znowelizowana ustawa 
o&%wiadczeniach opieki zdrowotnej 
)nansowanych ze %rodków publicz-
nych, która zlikwidowa'a podzia' 

MARIOLA MARKLOWSKA-DZIER!AK
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– Konsekwencj$ postulatów za-
wartych w&pkt. 3a [dotyczy szcze-
pie# zalecanych – przyp. red.] po-
rozumienia zawartego 22 grudnia 
2010 r. pomi"dzy Federacj$ Zwi$z-
ków Pracodawców Ochrony Zdro-
wia „Porozumienie Zielonogórskie” 
a&ministrem zdrowia jest obecnie 
przygotowywane przez resort stano-
wisko w&sprawie uregulowa# praw-
nych, o&jakie wnioskuje Federacja 
– poinformowa' nas na pocz$tku 
czerwca Piotr Olechno, rzecznik 

prasowy ministra zdrowia, którego 
zapytali%my o&zapowiadane zmiany 
maj$ce umo!liwi* zgodne z&prawem 
kupowanie szczepionek i&szczepienie 
si" nimi w&jednym miejscu.

 D"u'sza droga  
do szczepie( zalecanych
Na razie pacjenci, chc$c si" pod-

da* szczepieniom zalecanym, po-
winni najpierw pój%* do lekarza po 
recept" na szczepionk", wykupi* j$ 
w&aptece, a&nast"pnie w&przeno%nej 
lodówce lub torbie termicznej zabra* 
j$ do domu i&do czasu wizyty u&leka-
rza przechowywa* j$ w&lodówce. Ale 
to tylko teoria, bo w&praktyce nie 
w&ka!dej przychodni zostan$ tak$ 
szczepionk$ zaszczepieni. Dlaczego?

– Rodzi si" pytanie, czy pacjent 
jest w&stanie zapewni* odpowied-
nie warunki przechowywania szcze-
pionce kupionej w&aptece. W&!adnej 
ustawie nie jest przecie! napisane, !e 
pacjent jest ogniwem „zimnego 'a#-
cucha”. Nie jest pracownikiem me-
dycznym, osob$, która bierze pe'n$ 
odpowiedzialno%* za warunki, w&ja-

Pacjenci, chc%c si$ 
podda# szczepieniom 
zalecanym, powinni 
najpierw pój&# do lekarza 
po recept$ na szczepionk$, 
wykupi# j% w!aptece, 
a!nast$pnie wróci# z!ni% 
do przychodni.
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kich jest przechowywana i&transpor-
towana – t'umaczy Jacek Krajewski.

Nie mog$c si" pozby* tych w$tpli-
wo%ci, 18 maja br. zarz$d Federacji 
„Porozumienie Zielonogórskie” za-
leci' zrzeszonym w&niej lekarzom, by 
wykonywali wy'$cznie szczepienia 
obowi$zkowe, z&u!yciem ampu'ek do-
starczanych do przychodni przez sta-
cje sanitarno-epidemiologiczne.

Potrzebna inicjatywa
Mecenas Paulina Kieszkowska-

-Knapik z&kancelarii Baker & McKen-
zie proponuje, by szczepienia zalecane 
nazwa* „utrudnianymi, nie)nanso-
wanymi szczepieniami zalecanymi”. 
– W$tpliwo%ci regulacyjne i&)nanso-
we, które si" wokó' nich pi"trz$, s$ 
dla mnie kompletnie niezrozumia'e. 
Nie chodzi przecie! o&to, by szcze-
pienie zalecane by'o bezp'atne, ale 
by by'o dost"pne – mówi Paulina 
Kieszkowska-Knapik. Wed'ug niej 
trzeba opracowa* taki model, aby 
koszt szczepionki by' jak najni!szy 
dla pacjenta i&!eby mog'a by* ona 
jak najszybciej i&najbezpieczniej po-
dana. – Nie ma podstawy prawnej do 
wymuszania trybu kupowania szcze-
pionki w&aptece – dodaje.

W&drugiej po'owie lipca dosz'o do 
spotkania przedstawicieli Federacji 
„Porozumienie Zielonogórskie” z&mi-
nister zdrowia Ew$ Kopacz. Powróco-
no na nim do niezrealizowanych zapi-
sów ubieg'orocznego porozumienia, 
m.in. dotycz$cych szczepie#.

– Nasze zdania na temat regulacji 
prawnych dotycz$cych szczepie# za-
lecanych jest odmienne. Pani minister 
stoi na stanowisku, !e nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby%my mogli je wyko-
nywa* na dotychczasowych zasadach. 
Ale my jeste%my przeciwnego zdania. 
Nie chcemy 'ama* przepisów, dlate-
go postanowili%my wyst$pi* z&inicja-
tyw$ ustawodawcz$ w&sprawie zmiany 
art. 68 ustawy Prawo farmaceutyczne, 
która sprawi, !e w&gabinetach lekar-
skich równie! b"dzie móg' si" odby-
wa* obrót szczepionkami zalecanymi 
– poinformowa' nas Jacek Krajewski.

3 sierpnia do kancelarii marsza'-
ka Sejmu tra)'a propozycja zmiany 
ustawy przygotowana przez Komi-
tet Obrony Szczepie# powo'any przez 
„Porozumienie Zielonogórskie”. ⦿
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Ile na   leczenie?

MARIOLA MARKLOWSKA-DZIER!AK

W!przysz"ym roku wydatki NFZ 
na #wiadczenia zdrowotne maj$ 

wzrosn$% o!ponad 3,6 mld z"  
(6,27 proc.) w!porównaniu 

z!rokiem bie&$cym.

mierzamy jej obni&a% – wy-
ja#ni" prezes NFZ Jacek 
Paszkiewicz podczas wspól-
nej konferencji prasowej 
z!minister Ew$ Kopacz, zor-
ganizowanej 11 sierpnia 
w!Ministerstwie Zdrowia. 
Doda" te&, &e podobna za-
sada b'dzie dotyczy"a rów-
nie& innych zmian planowa-
nych w!przysz"ym roku. 

Wi'cej dostan$ zak"a-
dy piel'gnacyjno-opieku(-
cze i!opieku(czo-lecznicze – 
75 z" za osobodzie( (w!tym 
roku w!zale&no#ci od woje-
wództwa fundusz p"aci od 
66,50 do 78,10 z"). Do po-
ziomu 4400 z" podwy&szona 
zostanie minimalna staw-
ka bazowa w!szpitalnych 
oddzia"ach ratunkowych. 
– Spowoduje to zasadnicze 
zmiany w!)nansowaniu, bo 
np. tzw. stawka wynikowa, 
czyli stawka bazowa kory-
gowana o!warto#% wspó"-
czynników zale&nych od in-
frastruktury i!aktywno#ci 
SOR-u, dla niektórych wo-
jewództw znacz$co wzro-
#nie. Przyk"adowo dla woje-
wództwa #wi'tokrzyskiego 
o!37 proc., a!dla lubuskiego 
o!21 proc. – stwierdzi" Jacek 
Paszkiewicz.

Od wrze#nia br., w!zwi$z-
ku z!podniesieniem do po-
ziomu 2,0 wspó"czynników 
koryguj$cych stawk' kapita-

cyjn$ w!grupie dzieci do szó-
stego roku &ycia oraz osób 
powy&ej 65 lat, do podstawo-
wej opieki zdrowotnej zosta-
nie skierowany dodatkowy 
strumie( pieni'dzy. Wed"ug 
wylicze( NFZ do ko(ca ro-
ku b'dzie to kwota 62 mln z", 
natomiast w!przysz"ym roku 
– 186 mln z".

Nie ma si' co "udzi%, &e 
w!trzecim roku obowi$zy-
wania nowego algorytmu 
podzia"u #rodków dojdzie 
do wyrównania dyspro-
porcji regionalnych. Na-
dal b'd$ one widoczne, 
cho% – jak podkre#li"a mi-
nister Ewa Kopacz – zo-
stan$ „bardziej sp"aszczo-
ne”. Najmniej na wzro#cie 
wydatków na leczenie zy-
skaj$ dwa najwi'ksze re-
giony – Mazowsze (wi'-
cej o!2,2 proc.) i! *l$sk 
(+4,6 proc). Natomiast naj-
bardziej powinni odczu% 
ten wzrost mieszka(cy wo-
jewództw lubuskiego (+9,2 
proc.), kujawsko-pomor-
skiego (+9 proc.), Ma"opol-
ski (+8,9 proc.) i!Wielko-
polski (+8,7 proc.). *rednio 
na leczenie jednego ubez-
pieczonego NFZ wyda 
w!przysz"ym roku 1635 z", 
najwi'cej na Mazowszu – 
1764 z", a!najmniej w!woje-
wództwie warmi(sko-ma-
zurskim – 1534 z". ⦿

Z
51 do 52 z" wzro-
#nie cena jednego 
punktu w!lecz-
nictwie szpital-

nym. W!stacjonarnej opiece 
psychiatrycznej i!leczeniu 
uzale&nie( cena za punkt ma 
zosta% podwy&szona do mi-

nimalnej warto#ci 10 z". Zy-
ska na tym 11 województw, 
bo w!pi'ciu pozosta"ych ju& 
w!tym roku stawki by"y nie-
co wy&sze (od 10,18 do 
11,50 z" za punkt). – W!tych 
województwach, gdzie cena 
jest wy&sza ni& 10 z", nie za-
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Za ma!o na zdrowie

ROMAN BUDZI!SKI

Finansowanie ochrony zdrowia by!o tematem 
przewodnim drugiej cz"#ci debaty o$systemie 

opieki zdrowotnej któr% zorganizowano 
w$Okr"gowej Izbie Lekarskiej w$Gda&sku.

D
ebata odby!a si" 8 lipca. Ja-
ko pierwszy g!os zabra! 
wiceprezes Naczelnej Ra-
dy Lekarskiej Romuald 

Krajewski, który w$syntetycznym 
skrócie przedstawi! oczekiwania sa-
morz%du lekarzy i$lekarzy dentystów 
wobec systemu ochrony zdrowia. 
Opieraj%c si" na tre#ci stanowisk Na-
czelnej Rady Lekarskiej i$krajowych 
zjazdów lekarzy, podkre#li! d%'enia 
naszego samorz%du do respektowa-
nia praw i$podmiotowo#ci pacjenta 
oraz zapewnienia w!a#ciwych praw-
nych, (nansowych i$systemowych 
warunków do pracy lekarzom.

Wprowadzeniem do dyskusji by! 
równie' wyk!ad dr. Krzysztofa Ku-
szewskiego z$Narodowego Instytu-
tu Zdrowia Publicznego – Pa&stwo-
wego Zak!adu Higieny. Podj%! on 
prób" odpowiedzi na pytania, czy 
w$Polsce nak!ady na system ochro-
ny zdrowia s% wystarczaj%ce i$ja-
ka powinna by) optymalna struk-
tura bud'etu na opiek" zdrowotn% 
w$pa&stwach obszaru UMIC (Upper 
Middle-Income Countries).

 Dodatkowe  
ubezpieczenia
Pose! Marek Balicki przedstawi! 

argumenty za i$przeciw wprowa-
dzeniu ubezpiecze& dodatkowych 
i$wspó!p!aceniu za us!ugi medyczne 
przez pacjentów. Szczegó!owo omó-
wi! dotychczasowe prace legislacyj-
ne i$ró'ne punkty widzenia na temat 
ubezpiecze& dodatkowych. Przy-
pomnia!, 'e ju' teraz w$niewielkim 
zakresie funkcjonuj% one w$Polsce, 
jednak ich rola w$skali wszystkich 

#rodków w$systemie zdrowia w$Pol-
sce jest niewielka. Problemem jest 
tak'e brak nale'ytej regulacji praw-
nej dotycz%cej ubezpiecze& dodat-
kowych. Zarówno w$wersji suple-
mentarnej, jak i$komplementarnej 
mog!yby one stanowi) zagro'enie 
dla konstytucyjnie zagwarantowa-
nej równo#ci dost"pu do #wiadcze& 
zdrowotnych. Ich potencjalna ko-
rzy#) dla systemu nie jest wi"c wca-
le oczywista. Wypowiadaj%c si" na 
temat koncepcji wspó!p!acenia za 

wybrane #wiadczenia medyczne, 
pose! Balicki opar! si" na ró'nych 
przyk!adach i$stwierdzi!, 'e mo-
'e ona pe!ni), oczywi#cie pod kil-
koma warunkami, po'yteczn% ro-
l" regulacyjn%.

Zdrowie i!ekonomia
Zawarto#) nowych dokumentów 

*wiatowej Organizacji Zdrowia do-
tycz%cych (nansowania systemów 
zdrowia na #wiecie i$w$Europie oraz 
wyniki metaanalizy efektywno#ci 
sektora publicznego i$prywatnego 
przybli'y! uczestnikom debaty To-
masz Zdrojewski. Korzystaj%c z$w!a-

Rozwój systemu ochrony 
zdrowia wymaga 
wieloletniego, spójnego  
i opartego na naukowych 
podstawach planu.

snych do#wiadcze& uczestnika wielu 
narodowych i$mi"dzynarodowych 
programów badawczych oraz grup 
eksperckich, w$niebanalny sposób 
przedstawi!, zaskakuj%ce niekiedy 
zale'no#ci, na przyk!ad mi"dzy eko-
nomi% systemu zdrowia a$wska+ni-
kami zdrowotnymi, a$tak'e mi"dzy 
dochodami poszczególnych krajów 
a$d!ugo#ci% 'ycia. Opieraj%c si" na te-
go typu statystykach, Tomasz Zdro-
jewski dowiód!, 'e rozwój systemu 
ochrony zdrowia wymaga wielolet-
niego, spójnego i$opartego na nauko-
wych podstawach planu.

Po krótkiej przerwie g!os zabra!a 
prof. Stanis!awa Golinowska, eko-
nomista i$wybitny ekspert w$dzie-
dzinie ekonomiki zdrowia. Czerpi%c 
z$bogatych do#wiadcze&, wyniesio-
nych z$polskich i$mi"dzynarodo-
wych projektów i$bada&, przedsta-
wi!a w!asne przemy#lenia na temat 
prawid!owo#ci oraz mechanizmów 
(nansowania systemu zdrowotne-
go. W$uj"ciu ekonomicznym zdro-
wie jest, jak podkre#li!a, jednym 
z$najwa'niejszych dóbr spo!ecz-
nych. Zdawanie si" w$jego ochronie 
wy!%cznie na mechanizmy rynko-
we jest b!"dem, poniewa' bez w!a-
#ciwej regulacji ze strony pa&stwa 
te mechanizmy zawodz%.

Dyskusj" otworzy! dr Adam Ko-
zierkiewicz, ekspert w$dziedzinie 
ochrony zdrowia, który drog% tele-
transmisji z$Warszawy przedstawi! 
ewolucj" systemów (nansowania 
zdrowia w$Polsce oraz swoj% opini" 
na temat koncepcji (nansowania 
systemu zdrowia zorientowanego 
na osi%gane rezultaty, efektyw-
no#) i$rosn%c% jako#). W$dyskusji 
g!os zabierali wyk!adowcy oraz po-
zostali zaproszeni go#cie: prezes 
NRL Maciej Hamankiewicz, cz!o-
nek sejmowej Komisji Zdrowia 
Jan Kulas oraz cz!onkowie w!adz 
samorz%dowych województwa.

Na zako&czenie spotkania wy-
ra'ono 'yczenie, by idea organiza-
cji trzech cz"#ci debaty by!a kon-
tynuowana. ⦿             

* *
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A
by jednak w!pe"ni wykorzy-
sta# te mo$liwo%ci, zaburze-
nia b&d' uszkodzenia s"u-
chu nale$y wykrywa# we 

wczesnej fazie. St&d te$ ogromnego zna-
czenia nabieraj& programy przesiewo-
we pod k&tem wczesnego wykrywania 
wad s"uchu. W!optymalnym systemie 
opieki zdrowotnej badania przesiewo-
we s"uchu powinny by# prowadzone nie 
tylko w!okresie noworodkowym lub 
niemowl(cym, ale równie$ w!kolejnych 
latach $ycia dziecka. W!ten sposób mo-
g& by# wykrywane zarówno wrodzo-
ne, jak i!nabyte wady s"uchu. Rozpo-
rz&dzenie ministra zdrowia z!22 
pa'dziernika 2010 r. w!sprawie %wiad-
cze) gwarantowanych z!zakresu pod-
stawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 
208, poz. 1376) nak"ada obowi&zek oce-
ny s"uchu pocz&wszy od okresu nowo-
rodkowego i!niemowl(cego, a$ do uko)-
czenia 13. roku $ycia.

 Dwa programy,  
wspólny cel
W!Polsce prowadzone s& od wie-

lu lat dwa niezale$ne programy, które 
wzajemnie si( uzupe"niaj&:
 program powszechnych bada) prze-

siewowych s"uchu u!noworodków, pro-
wadzony z!wielkim sukcesem od 2002 
r. przez Fundacj( „Wielka Orkiestra 
*wi&tecznej Pomocy”, którego celem 
jest wykrywanie wrodzonych zabu-
rze) s"uchu. Dzi(ki temu programo-
wi wykrywane s& g"(bokie ubytki s"u-

chu u!1-2 noworodków na tysi&c nowo 
narodzonych dzieci. W!realizacj( te-
go programu zaanga$owane s& g"ów-
nie %rodowiska neonatologów, pedia-
trów, audiologów i!otolaryngologów. 
Sygnatariuszem europejskiego konsen-
susu dotycz&cego powszechnych bada) 
przesiewowych s"uchu u!noworodków, 
który zosta" podpisany w!Mediolanie 
w!1998 r., by" prof. Henryk Skar$y)ski.
 programy bada) przesiewowych s"u-

chu u!dzieci w!wieku szkolnym (7-12 
lat), których celem jest wykrycie naby-
tych zaburze) s"uchu typu przewodze-
niowego, odbiorczego lub centralnego, 
zaburze) wrodzonych ujawniaj&cych 
si( w!okresie pó'niejszym oraz innych 
problemów zwi&zanych ze s"uchem, 
jak np. szumy uszne. Realizacja tych 
programów umo$liwia wykrywanie 
ró$nego rodzaju zaburze) s"uchu u!co 
pi&tego dziecka. S& one realizowane od 
1999 r., g"ównie przez zespó" Instytutu 
Fizjologii i!Patologii S"uchu we wspó"-
pracy z!ró$nymi organizacjami rz&do-
wymi i!pozarz&dowymi oraz licznymi 
przedstawicielami %rodowisk otolaryn-
gologów, audiologów, foniatrów, logo-
pedów oraz pracowników poradni psy-
chologiczno-pedagogicznych.

 Wczesne wykrycie  
zwi!ksza szanse
Porównanie cz(sto%ci wyst(powa-

nia problemów zwi&zanych ze s"uchem 
u!noworodków i!niemowl&t oraz u!dzie-
ci w!wieku przedszkolnym i!szkol-
nym wskazuje jednoznacznie, $e wraz 
z!wiekiem zwi(ksza si( odsetek dzieci 
z!ró$nymi problemami zwi&zanymi ze 
s"uchem, które mog& mie# istotne zna-
czenie dla rozwoju dziecka i!jego wyni-
ków nauczania. Wczesne wykrycie za-
burze) s"uchu u!tych dzieci daje szanse 
skutecznego wdro$enia odpowiedniej 
terapii i!stworzenia dziecku odpowied-
nich warunków s"uchowych dla roz-
woju procesu komunikacyjnego.

Wraz z wiekiem 
zwi!ksza si! odsetek 
dzieci z ró"nymi 
problemami s#uchu. 

Badania przesiewowe 
s"uchu u dzieci w Polsce

HENRYK SKAR!Y"SKI, KRZYSZTOF KOCHANEK

Nowoczesna audiologia i!otolaryngologia,  
które zaliczane s& do medycyny prewencyjnej, 

dysponuj& obecnie wieloma mo$liwo%ciami 
niesienia pomocy pacjentom  

z!zaburzeniami lub uszkodzeniami s"uchu.

* *
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W!badaniach przesiewowych s"u-
chu u!noworodków stosowane s& dwie 
metody bada) obiektywnych: otoemi-
sja akustyczna (OAE) oraz s"ucho-
we potencja"y wywo"ane pnia mózgu 
(ABR). Analiza efektywno%ci ró$nego 
rodzaju modeli bada) przesiewowych 
wykazuje, $e najbardziej optymal-
nym z!ekonomicznego i!praktyczne-
go punktu widzenia jest model, w!któ-
rym stosuje si( "&cznie obie metody. 
W!Polsce badania przesiewowe s"u-
chu u!noworodków, którymi obj(to 
ju$ ponad 3 mln dzieci, oparte s& ak-
tualnie na modelu wykorzystuj&cym 
metod( OAE.

W!badaniach przesiewowych 
u!dzieci w!wieku przedszkolnym 
i!szkolnym stosuje si( przede wszyst-
kim metody audiometryczne. W!ci&-
gu ostatnich dziewi(ciu lat badaniami 
przesiewowymi s"uchu obj(to w!Polsce 
ponad 600 tys. dzieci w!wieku przed-
szkolnym i!szkolnym, z!czego w!ci&gu 
ostatnich trzech lat prawie 300 tys. ba-
da) wykonano u!dzieci ze %rodowisk 
wiejskich. Dla potrzeb bada) przesie-
wowych u!dzieci w!tym wieku opraco-
wano, przy znacz&cym udziale Instytu-
tu Fizjologii i!Patologii S"uchu, szereg 
unikalnych programów i!urz&dze), 
które zosta"y nagrodzone podczas naj-
wa$niejszych konkursów i!targów wy-
nalazczo%ci w!kraju i!za granic&.

Sukces Polski
Niew&tpliwie realizacja obu pro-

gramów bada) przesiewowych s"u-
chu stawia Polsk( na pozycji jednego 
z!liderów bada) przesiewowych s"u-
chu dzieci w!ró$nym wieku nie tylko 
w!Europie, ale równie$ w!%wiecie. Do-
wodem uznania wysokiej pozycji na-
szego kraju w!zakresie bada) prze-
siewowych s"uchu u!dzieci w!wieku 
szkolnym jest fakt, $e 22 czerwca br., 
podczas X Kongresu Europejskich 

Towarzystw Audiologicznych – EFAS 
w!Warszawie, z!inicjatywy Instytutu 
Fizjologii i!Patologii S"uchu podpisa-
no dwa konsensusy:
 w!sprawie bada) przesiewowych 

s"uchu u!dzieci w!wieku przedszkol-
nym i!szkolnym (podpisany przez 
przedstawicieli 27 krajów stowarzy-
szonych w!EFAS),
 dotycz&cy potrzeby prowadzenia ba-

da) przesiewowych s"uchu, wzroku 

i!mowy w!celu wyrównywania szans 
edukacyjnych u!dzieci z!zaburzeniami 
komunikacyjnymi (podpisany przez 
przedstawicieli europejskich towa-
rzystw audiologicznych, okulistycz-
nych, foniatrycznych oraz terapeutów 
mowy).

W!wyra$onej publicznie opi-
nii przedstawicieli Europy, Austra-
lii i!USA oraz %rodowiska polskiego 
obecnego na kongresie EFAS, podpi-
sanie obu konsensusów oznacza pe"ne 
poparcie krajów Europy dla polskiej 
inicjatywy i!dzia"a) w!zakresie bada) 
przesiewowych s"uchu, wzroku i!mo-
wy na forum Unii Europejskiej. Akty 
te stanowi"y podstaw( zaprezentowa-
nia przez nas europejskiego stanowiska 
w!tym zakresie podczas nieformalne-
go spotkania ministrów zdrowia 5 lip-
ca br. w!Sopocie. Wyniki dotychcza-
sowych bada) oraz polska inicjatywa 
w!zakresie bada) przesiewowych s"u-
chu, wzroku i!mowy zosta"y pozytyw-
nie i!jednog"o%nie przyj(te przez mini-
strów zdrowia krajów UE, co nale$y 
uzna# za wielki sukces Polski.  ⦿

Henryk Skar"y$ski jest prof. dr. 
hab. med., dyrektorem Instytutu Fizjo-
logii i%Patologii S#uchu, Krzysztof Ko-

chanek jest prof. nadz. dr. hab. med. 
in"., sekretarzem naukowym Instytutu 

Fizjologii i%Patologii S#uchu

W badaniach 
przesiewowych u dzieci 
stosuje si! g#ównie 
metody audiometryczne.

Badania przesiewowe 
s"uchu u dzieci w Polsce

KOMENTARZ

Prof. dr hab. n. med. 
Gra!yna Niedzielska, 
kierownik Katedry  
i Kliniki Otolaryngolo-
gii Dzieci"cej, Foniatrii 
i Audiologii UM  
w Lublinie: 

Rozwój g!osu i mowy wymaga prawid!owego 
funkcjonowania narz"dów zmys!u, przy czym 
narz"d s!uchu odgrywa kluczow" rol#. W za-
le$no%ci od stopnia niedos!uchu rozwój mo-
wy mo$e by& opó'niony, zaburzony, a przy 
ca!kowitej g!uchocie niemo$liwy do osi"gni#-
cia. Poniewa$ proces ten odbywa si# w dzie-
ci(stwie, a „z!oty rozwój mowy” przypada na 
okres przedszkolny, ocena narz"du s!uchu wy-
daje si# by& niezb#dna w jak najwcze%niej-
szym okresie $ycia dziecka. Program przesie-
wowych bada( s!uchu u niemowl"t i ma!ych 
dzieci spe!nia te oczekiwania. Badania prze-

siewowe s!uchu w okresie niemowl#cym po-
zwalaj" rozpozna& wrodzon" g!uchot# po-
chodzenia genetycznego i niegenetycznego. 
Wiadomo, $e we wczesnym dzieci(stwie, 
a nawet w okresie oko!oporodowym istnieje 
wiele przyczyn prowadz"cych do wyst"pie-
nia niedos!uchu w pó'niejszym okresie $ycia 
dziecka, równie$ istotnym dla jego prawi-
d!owego rozwoju. Badania przesiewowe s!u-
chu dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 
uzupe!niaj" program bada( przesiewowych 
w okresie noworodkowym. Zatem pozwalaj" 
na leczenie i rehabilitacj# niedos!uchu celem 
zapewnienia prawid!owego rozwoju dziecka. 
Niewydolno%& oddechowa, pobyt niemowl#-
cia w oddziale intensywnej terapii zwi#ksza-
j" poziom ryzyka wyst"pienia g!uchoty od-
biorczej. Ryzyko to jest okre%lane jako 10-20 
razy wi#ksze ni$ w normalnej populacji. Wy-
daje si# logiczne, i$ ryzyko powstania niedo-

s!uchu post#puj"cego o opó'nionym po-
cz"tku mo$e by& przeoczone w rutynowym 
badaniu skryningowym. Szczególnym obci"-
$eniem dla grupy pacjentów OIT wydaje si# 
by& niewydolno%& oddechowa, mechaniczna 
wentylacja o wysokiej cz#sto%ci, nadci%nienie 
p!ucne. S" pewne dowody, $e u dzieci uro-
dzonych przedwcze%nie istnieje wi#ksza po-
datno%& na dzia!anie leków ototoksycznych.
Wiele wirusów od dawna jest uwa$anych za 
uszkadzaj"ce struktury ucha wewn#trznego, 
np. wirus %winki, ospy wietrznej, odry, ró$yczki, 
CMV, opryszczki, adenowirusy. Infekcje wiru-
sowe i bakteryjne, które s" chorobami wieku 
dzieci#cego, uwa$a si# za wiod"ce w powsta-
waniu g!uchoty. Uwa$am, $e nagromadzenie 
tak wielu przyczyn powstawania niedos!u-
chu w okresie wczesnodzieci#cym uzasadnia 
w pe!ni prowadzenie bada( przesiewowych 
s!uchu w wieku przedszkolnym i szkolnym.
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I n d e k s  n i e d o r z e c z n o " c i

MARIOLA MARKLOWSKA-DZIER!AK

8,5 mln z! kosztowa! 
robot da Vinci Si, 

którym operowani s" 
chorzy na nowotwory 

w Wojewódzkim 
Szpitalu 

Specjalistycznym we 
Wroc!awiu. Jednak 

gdyby nie sponsorzy, 
urz"dzenie by!oby 
bezu#yteczne, bo 
NFZ nie $nansuje 

chirurgii robotowej.

Da Vinci skazany na ja#mu$n%

po to, by przeprowadza% operacje i&po-
równa% wyniki leczenia chorych na no-
wotwory trzema metodami: klasyczn", 
laparoskopow" i&laparoskopow" przy 
asy'cie robota chirurgicznego – t!u-
maczy „GL” prof. Wojciech Witkie-
wicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpi-
tala Specjalistycznego we Wroc!awiu 
– O'rodka Badawczo-Rozwojowego, 
prezes Polskiego Towarzystwa Chi-
rurgii Robotowej.

Zanim wroc!awscy chirurdzy przy-
st"pili do operacji z&u#yciem robota, 
zostali przeszkoleni w&zagranicznych 
o'rodkach specjalizuj"cych si( w&chi-
rurgii robotowej – we W!oszech, Belgii 
i&Szwecji. Przy pierwszych operacjach,  
które wykonali w&Wojewódzkim Szpi-
talu Specjalistycznym we Wroc!awiu, 
w&grudniu 2010 r., asystowali im 'wia-
towej s!awy chirurdzy – profesorowie 
Giuseppe Spinoglio z&W!och, Alex Mot-
trie z&Belgii i&Jan Persson ze Szwecji. Do 
ko)ca lipca br. we wroc!awskim o'rod-
ku robot by! wykorzystywany 42 razy. 
Znalaz! zastosowanie w&ginekologii, 
urologii, chirurgii ogólnej i&naczyniowej. 
Operowano nim jelito grube, odbytnic( 
i&nadnercza, usuwano p(cherzyk #ó!cio-
wy, gruczo! krokowy, macic( i&'ledzio-
n(, a&choremu z&zespo!em Leriche’a&wsz-
czepiono protez( aortalno-dwuudow". 
Lekarze zgromadzili wystarczaj"co du-
#o materia!u, aby móc oceni% wyniki le-
czenia z&zastosowaniem ró#nych metod.

– Operacja w&asy'cie robota da Vin-
ci jest znacznie korzystniejsza dla pa-

Operacja przy u!yciu  
robota jest korzystniej-
sza dla pacjenta. Wi"!e si# 
z$mniejszym bólem  
pooperacyjnym, lepszym 
gojeniem si# ran, krótszym 
pobytem w$szpitalu i$szyb-
szym powrotem do zdrowia.

la operacyjnego oraz systemowi re-
dukcji dr#e) r(ki chirurga, operacje 
z&u#yciem robota wykonywane s" 
z&niebywa!" precyzj". Tak", jakiej nie 
da si( uzyska% w&#adnej innej meto-
dzie leczenia chirurgicznego.

Dokumentowanie wyników
Po co Ministerstwo Nauki i&Szkol-

nictwa Wy#szego s$nansowa!o szpita-
lowi tak drogi sprz(t? – Dostali'my go 

R
obot zosta! zakupiony 
w&ramach grantu Fundu-
szu Nauki i&Technologii 
Polskiej Ministerstwa 

Nauki i&Szkolnictwa Wy#szego. To 
najnowocze'niejsza wersja da Vinci 
– z&konsol" sterownicz", za pomoc" 
której chirurg kieruje czterema inte-
raktywnymi ramionami wyposa#o-
nymi w&kamer( endoskopow" i&na-
rz(dzia chirurgiczne, które mog" 
kopiowa% ruchy ludzkiej r(ki. *atwo 
nimi manipulowa% i&co nie mniej 
wa#ne, s" w&stanie dotrze% do najbar-
dziej niedost(pnych miejsc, takich 
jak zmiany nowotworowe w&miedni-
cy ma!ej czy guzy w&okolicy podsta-
wy czaszki. Dzi(ki trójwymiarowe-
mu, przestrzennemu obrazowi 
dziesi(ciokrotnie powi(kszonego po-
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Da Vinci skazany na ja#mu$n%
cjenta. Wi"#e si( dla niego z&mniej-
szym bólem pooperacyjnym, lepszym 
gojeniem si( ran, krótszym pobytem 
w&szpitalu i&szybszym powrotem do 
zdrowia – podkre'la prof. Witkiewicz. 
Wed!ug niego, na podstawie dotych-
czasowych do'wiadcze) 'mia!o mo#na 
powiedzie%, #e jest to metoda niezast"-
piona w&przypadku operacji raka pro-
staty, macicy i&niskiego rectum. W&wie-
lu krajach niemal ca!kowicie wypar!a 
ju# inne metody. Ponadto robot popra-
wia wyniki leczenia raka jelita grube-
go, nerki, #o!"dka, trzustki. Znajduje 
zastosowanie w&torakochirurgii, kar-
diochirurgii i&laryngologii.

Koszyk bez robota
Na 'wiecie roboty da Vinci s" wy-

korzystywane ju# od 10 lat. W&sa-
mych tylko Stanach Zjednoczonych 
jest ich 1344, a&wszyscy rezyden-
ci z&chirurgii obowi"zkowo musz" 
przej'% szkolenie z&chirurgii roboto-
wej. W&Europie !"cznie pracuje 330 
takich urz"dze), najwi(cej we W!o-
szech (56), Niemczech (50) i&Francji 
(46). Ale roboty maj" te# kraje by-
!ego bloku wschodniego, m.in. nasz 
najbli#szy po!udniowy s"siad Cze-
chy oraz Rumunia, gdzie zakupiono 
po dziewi(% takich urz"dze). W&Pol-
sce nie mamy si( czym pochwali% – 

Wszystkie przeprowadzone 
do tej pory operacje   
zosta%y s&nansowne  
z$grantów naukowych 
i$przez sponsorów. Narodo-
wy Fundusz Zdrowia  
nie zrefundowa% ani jednej.

robowa itd.), to paradoksalnie jest ona 
ta)sza. – Podczas operacji robotowej 
chory nie traci krwi, zu#ywa mniej le-
ków, szybciej wraca do sprawno'ci i&ak-
tywno'ci zawodowej – wylicza prof. 
Witkiewicz, powo!uj"c si( równie# na 
opini( prof. Mottrie, który dok!adnie 
obliczy! koszty operacji z&zastosowa-
niem robota. Operacj( prostatektomii 
wyceniono w&Belgii na 8400 euro. Jed-
nak po odliczeniu kosztów, jakie pono-
si szpital i&pacjent po operacji przepro-
wadzonej metod" tradycyjn", operacja 
z&zastosowaniem robota okazuje si( by% 
ta)sz" i&najefektywniejsz" opcj".

Na Zachodzie tworzone s" centra, 
w&których operuje si( tylko z&u#yciem 
robotów i&wówczas procedura ta jest 
bardziej op!acalna. Centra s" jedno-
cze'nie o'rodkami, w&których odbywa-
j" si( szkolenia dla chirurgów chc"cych 
operowa% z&zastosowaniem robota. 
U&nas, we Wroc!awiu, równie# istnieje 
mo#liwo'% szkolenia specjalistów w&tej 
dziedzinie, bez potrzeby organizowa-
nia kosztownych wyjazdów zagranicz-
nych. Obecnie w&Wojewódzkim Szpi-
talu Specjalistycznym, z&inicjatywy 
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ro-
botowej, powstaje centrum szkolenio-
we. Najbli#sze warsztaty dla chirurgów 
z&ca!ej Polski zaplanowano na po!ow( 
wrze'nia br. B(dzie to ju# trzeci cykl 
szkole) z&udzia!em specjalistów z&USA, 
organizowanych przez prof. Wojciecha 
Witkiewicza. We+mie w&nim udzia! 20 
chirurgów.

Niestety, Narodowego Funduszu 
Zdrowia, co potwierdzi!a nam rów-
nie# Joanna Mierzwi)ska, nie obcho-
dzi, jak" metod" jest przeprowadzana 
operacja. Najwa#niejsze, by by!a jak 
najta)sza, bo w&dobie kryzysu, kiedy 
brakuje pieni(dzy na wszystko, trzeba 
liczy% si( z&ka#d" z!otówk". ⦿

mamy tylko jeden robot, na dodatek 
nie w&pe!ni wykorzystywany.

– Mogliby'my wykonywa% trzy ope-
racje dziennie, a&wykonujemy tylko 
jedn", dwie w&tygodniu – skar#" si( 
chirurdzy z&wroc!awskiego szpitala. 
Wszystkie przeprowadzone przez nich 
do tej pory operacje zosta!y s$nanso-
wane z&grantów naukowych i&przez 
sponsorów. Od pacjentów publicznym 
szpitalom op!at pobiera% nie wolno, bo 
zakazuj" im tego obowi"zuj"ce przepi-
sy, a&NFZ nie refunduje operacji z&wy-
korzystaniem robota.

– W&koszyku 'wiadcze) gwaran-
towanych nie ma takiej procedu-
ry, a&fundusz p!aci tylko za to, co si( 
w&nim znajduje – informuje „GL” Jo-
anna Mierzwi)ska, rzeczniczka pra-
sowa Dolno'l"skiego Oddzia!u Woje-
wódzkiego NFZ.

Nietrudno si( domy'li%, dlaczego 
operacje z&u#yciem robota nie zosta-
!y umieszczone w&wykazie 'wiadcze) 
i&procedur zdrowotnych $nansowanych 
ze 'rodków publicznych. S" dro#sze od 
tych, które przeprowadza si( pozosta-
!ymi metodami. Przyk!adowo, usuni(-
cie prostaty metod" klasyczn" kosztuje 
oko!o 5 tys. z!, laparoskopow" oko-
!o 8 tys. z!, a&przy u#yciu robota oko-
!o 25 tys. z!.

– Koszt jednostkowy operacji z&u#y-
ciem robota rzeczywi'cie jest wy#szy – 
przyznaje prof. Witkiewicz. Ale w&ogól-
nym rozrachunku, gdyby wzi"% pod 
uwag( wszystkie koszty, równie# po-
noszone przez ZUS (hospitalizacja po 
operacji, leczenie powik!a) poopera-
cyjnych, rehabilitacja, absencja cho-

KOMENTARZ

Marsza!ek obieca! pomoc
Lekarze z Wroc!awia kompletuj" doku-
mentacj# dla Agencji Oceny Technologii 
Medycznych. Maj! nadziej", #e operacje z u#y-
ciem robota otrzymaj! pozytywn! rekomenda-
cj" i b"d! refundowane. – Do tego czasu Mini-
sterstwo Zdrowia mog$oby je finansowa%, tak 
jak kiedy& przeszczepy, a teraz zastawki aortal-
ne wszczepiane przez t"tnic" udow! – mówi!, 
nie kryj!c rozczarowania. Na razie pomoc finan-
sow! zadeklarowa$ marsza$ek województwa 
dolno&l!skiego Rafa$ Jurkowlaniec. We wrze-
&niu do kasy szpitala powinien wp$yn!% 1 mln 
z$. Wystarczy na kilkadziesi!t operacji (koszt jed-

nej wynosi, w zale#no&ci od jej rodzaju, od 5 do 
25 tys. z$ bez amortyzacji). – Uznali&my, #e skoro 
mamy takie supernowoczesne i jedyne w Pol-
sce urz!dzenie, które mo#e pomóc pacjentom 
i zmniejszy% ich cierpienie, to powinno praco-
wa%, a nie sta% – powiedzia$ „GL” marsza$ek Jur-
kowlaniec, który obieca$ równie# pomoc w roz-
mowach dyrekcji szpitala z Ministerstwem 
Zdrowia w sprawie obj"cia refundacj! operacji 
robotowych. – Dajemy sobie czas do ko'ca ro-
ku na przekonanie ministerstwa i NFZ do korzy-
&ci, jakie mog! one przynie&% systemowi opieki 
– dodaje Rafa$ Jurkowlaniec.



40  
 N R  9  ( 2 4 9 )  W R Z E S I E !  2 0 1 1  

P r z y c h o d z i  l e k a r z  d o  p r a w n i k a

O receptach raz jeszcze

JUSTYNA ZAJDEL

Poprzedni artyku! dotyczy! mo"liwo#ci 
„powtarzania” recept z pomini$ciem osobistego 
kontaktu z pacjentem. W tym wyja#niamy nowe 
zasady wystawiania recept na leki refundowane.

* *

nuje zawodu, ale zawar! z%funduszem 
umow$ upowa"niaj&c& do wystawia-
nia recept refundowanych dla wysta-
wiaj&cego, jego ma!"onka, wst$pnych 
i%zst$pnych w%linii prostej oraz ro-
dze'stwa (art. 2 pkt 14 UoRL). Zgod-
nie z%art. 48 ust. 8 UoRL w%przypad-
ku wypisania recepty nieuzasadnionej 
wzgl$dami medycznymi, niezgodnej 
z%uprawnieniami posiadanymi przez 

pacjenta lub wypisa-
nia recepty niezgodnie 
ze wskazaniami okre-
#lonymi w%odpowied-
nich obwieszczeniach, 
osoba uprawniona do 
wystawiania recept b$-
dzie mia!a obowi&zek 
zwróci( równowarto#( 
kwoty nale"nej refun-
dacji wraz z%ustawowy-
mi odsetkami.

Kiedy recept$ nale-
"y uzna( za wystawion& 
mimo braku uzasadnio-

nych wzgl$dów medycznych?
O%wystawieniu recepty mimo bra-

ku uzasadnionych wzgl$dów medycz-
nych b$dzie mo"na mówi( w%sytuacji, 
gdy osoba uprawniona wypisze recep-
t$ mimo braku przes!anek przema-

Za nieprawid!owe 
wypisanie recepty lekarz 
b"dzie musia! zwróci# 
równowarto$# kwoty 
nale%nej refundacji wraz 
z&ustawowymi odsetkami.

U
chwalona 12 maja 2011 r. 
Ustawa o%refundacji leków, 
#rodków spo"ywczych spe-
cjalnego przeznaczenia "y-

wieniowego oraz wyrobów medycz-
nych, zwana dalej UoRL (Dz.U.  
2011 r., nr 122, poz. 696), reguluje pod-
stawowe zagadnienia zwi&zane z%no-
wymi zasadami wystawiania recept 
przez osoby uprawnione, a%tak"e za-
sady, na jakich b$d& 
mog!y odbywa( si$ kon-
takty lekarzy i%innych 
osób uprawnionych do 
wystawiania recept 
z%przedstawicielami 
przemys!u farmaceu-
tycznego i%medycznego 
oraz kwestie zamiany 
produktów leczniczych 
przepisanych na recept$ 
przez apteki. Ustawa za-
cznie obowi&zywa( 1 
stycznia 2012 r., z%wyj&t-
kiem #ci#le okre#lonych 
przepisów, które wesz!y w%"ycie 14 dni 
od dnia jej og!oszenia (przepisy wy-
mienione w%art. 86 ust. 1) lub wejd& 
w%"ycie 1 lipca 2012 r. (dotyczy prze-
pisu wymienionego w%art. 86 ust. 2).

Zacznijmy od de)nicji. Przez oso-
b$ uprawnion& nale"y rozumie(: le-
karza lub felczera ubezpieczenia 
zdrowotnego w%rozumieniu Ustawy 
o%#wiadczeniach opieki zdrowotnej 
)nansowanych ze #rodków publicz-
nych (dalej Uo**P); lekarza, leka-
rza dentyst$, felczera, starszego fel-
czera, z%którymi NFZ zawar! umow$ 
upowa"niaj&c& do wystawienia re-
cept refundowanych; lekarza, lekarza 
dentyst$, felczera, starszego felczera 
posiadaj&cego prawo wykonywania 
zawodu, który faktycznie nie wyko-

 

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

wiaj&cych za zastosowaniem okre-
#lonego leku lub innego produktu 
w%#wietle aktualnych wskaza' wie-
dzy medycznej. Merytoryczne uza-
sadnienie przepisania refundowanego 
leku/produktu musi zosta( odnoto-
wane w%dokumentacji medycznej pa-
cjenta. Lekarz lub felczer mog& zo-
sta( zobowi&zani do zwrotu kosztów 
refundacji równie" wówczas, gdy wy-
stawi& recept$ na lek refundowany 
w%zwi&zku z%chorob&, która nie by!a 
wcze#niej diagnozowana lub specjali-
styczny lek refundowany w%przypad-
ku, gdy pacjent nie by! konsultowany 
przez w!a#ciwego specjalist$.

W%celu pe!niejszego wyja#nie-
nia omawianej kwestii poni"ej za-
mieszczono przyk!ady, które uza-
sadniaj& zwrot kwoty refundacji 
przepisanego leku.
PRZYK!AD 1. Lekarz wypisa! re-
cept$ na lek refundowany, mimo "e 
pacjent nie by! nigdy wcze#niej dia-
gnozowany ani te" leczony z%powo-
du choroby, dla której dedykowany 
jest przepisany lek.
PRZYK!AD 2. Lekarz podstawo-
wej opieki zdrowotnej wypisa! re-
cept$ na refundowany lek neuro-
logiczny pacjentowi, który nigdy 
wcze#niej nie by! konsultowany 
przez specjalist$ neurologa.
PRZYK!AD 3. Lekarz psychiatra 
przepisa! swojemu ma!"onkowi lek re-
fundowany na dolegliwo#ci alergicz-
ne, chocia" nie leczy! si$ on wcze#niej 
z%tego powodu, ani te" nie dosz!o do 
postawienia wst$pnej diagnozy przez 
specjalist$ alergologa.

Kiedy recepta b$dzie uwa"ana 
za wystawion& niezgodnie z%upraw-
nieniami pacjenta?

Powy"sza sytuacja dotyczy( b$dzie 
recept wystawionych osobom nie-
ubezpieczonym, które nie s& upraw-
nione do pobierania #wiadcze' )nan-
sowanych ze #rodków publicznych. 
Lekarz lub osoba przez niego upo-

$% Ustawa o !wiadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze !rodków pu-
blicznych z 27.08.2004 r., tj. Dz.U. 
2008 r., nr 164, poz. 1027, ze zm.
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wa"niona b$dzie mia! obowi&zek 
zwery)kowania aktualno#ci doku-
mentu ubezpieczenia, a%nie faktycz-
nego istnienia lub braku uprawnie' 
w%zakresie pobierania #wiadcze' )-
nansowanych ze #rodków publicz-
nych. W%przypadku, gdy recepta 
zostanie wystawiona osobie niepo-
siadaj&cej aktualnych uprawnie' do 
korzystania ze #wiadcze' )nansowa-
nych z%#rodków publicznych, fundusz 
b$dzie móg! "&da( zwrotu kwoty re-
fundacji na przepisany lek.
UWAGA! Je"eli dokument ubezpie-
czenia zostanie podrobiony albo prze-
robiony przez pacjenta lub inn& osob$, 
co doprowadzi lekarza do b!$dnego 
przekonania, "e pacjent posiada prawo 
do #wiadcze' )nansowanych ze #rod-
ków publicznych, fundusz nie b$dzie 
móg! "&da( zwrotu nienale"nej refun-
dacji (art. 49 ust.9 UoRL).

Nale"y podkre#li(, "e pacjent 
ma obowi&zek okaza( dokument 
ubezpieczenia na pro#b$ lekarza 
lub osoby zatrudnionej w%miejscu, 
gdzie pobiera #wiadczenia zdrowot-
ne. W%przypadku braku dokumentu 
lub odmowy jego okazania, pacjent 
ponosi pe!n& (100-proc.) odp!atno#( 
za #wiadczenie, a%w%przypadku, gdy 
posiada szczególne uprawnienia (np. 
jest inwalid& wojennym, honorowym 
krwiodawc&), nie mo"e z%nich sko-
rzysta(. Kiedy recepta b$dzie wy-
stawiona niezgodnie ze wskazania-
mi okre#lonymi w%obwieszczeniach 
ministra ds. zdrowia?

Przez obwieszczenie nale"y rozu-
mie( akt prawny wydawany przez 
ministra ds. zdrowia, który okre#la 
wykazy refundowanych leków, #rod-
ków specjalnego przeznaczenia "y-
wieniowego i%wyrobów medycznych. 

Recepta wystawiona osobie 
nieubezpieczonej bez prawa 
do pobierania $wiadcze'  
(nansowanych ze $rodków 
publicznych, zostanie uzna-
na za wystawion) niezgodnie 
z&uprawnieniami pacjenta.

Obwieszczenie okre#la m.in. katego-
ri$ dost$pno#ci refundacyjnej, poziom 
odp!atno#ci, urz$dow& cen$ zbytu, cen$ 
detaliczn&, wysoko#( limitu )nansowa-
nia, wysoko#( dop!aty #wiadczeniobior-
cy, grup$ limitow& oraz termin wej#cia 
w%"ycie decyzji o%obj$ciu refundacj&.
PRZYK!AD 1. Recepta zosta!a wy-
stawiona z%b!$dnie okre#lonym po-
ziomem odp!atno#ci. Osoba, która 
wystawi!a recept$ mo"e zosta( zo-
bowi&zana do zwrotu cz$#ci kosz-
tów refundacji.
PRZYK!AD 2. Po up!ywie 35 dni od 
wykonania planowego zabiegu allo-
plastyki ca!kowitej stawu biodrowego 
dosz!o do "ylnego powik!ania zakrze-
powo-zatorowego. Lekarz wypisa! re-
cept$ na lek refundowany w%ramach 
prewencji pierwotnej. W%takiej sytu-
acji lekarz mo"e zosta( zobowi&zany 
do zwrotu kosztów refundacji, ponie-
wa" leki refundowane w%ramach pre-
wencji pierwotnej przys!uguj& pacjen-
tom jedynie w%ci&gu 30 dni od dnia 
przeprowadzenia zabiegu (§1 pkt 46 
Rozporz&dzenia Ministra Zdrowia 
w%sprawie wykazu chorób oraz wy-
kazu leków i%wyrobów medycznych, 
które ze wzgl$du na te choroby s& 
przepisywane bezp!atnie, za op!at& 
rycza!tow& lub za cz$#ciow& odp!at-
no#ci& z%22.12.2010 r. (Dz.U. 2010 r., 
nr 253, poz. 1699).
UWAGA! Do zwrotu kosztów re-
fundacji zobowi&zana b$dzie bez-
po#rednio osoba, która wypisa!a 
recept$, a%nie #wiadczeniodawca, 
który zatrudnia osob$ uprawnion& 
(lekarza, lekarza dentyst$, felczera). 
Oznacza to, "e nawet, je"eli umowa 
z%NFZ zostanie zawarta przez za-
k!ad opieki zdrowotnej, NZOZ lub 
grupow& praktyk$ lekarsk&, odpo-
wiedzialno#( za nieprawid!owo wy-
stawion& recept$ poniesie bezpo-
#rednio osoba, która j& wystawi!a.

Podsumowuj&c, obowi&zek zwro-
tu przez lekarza równowarto#ci kwo-
ty nienale"nej refundacji wraz z%odset-
kami zaistnieje jedynie w%przypadkach 
wymienionych w%art. 48 ust. 8 UoRL. 
Dla „odpowiedzialno#ci” nie b$dzie 
mia!o znaczenia, czy do wystawienia 
recepty dosz!o w%wyniku #wiadome-
go dzia!ania osoby uprawnionej do 
wystawiania recept, czy te" dzia!ania 
nieumy#lnego (lekkomy#lno#ci, nie-
dbalstwa, nieznajomo#ci prawa). ⦿
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Ograniczenia chemioterapii w leczeniu raka 
wynikaj! przede wszystkim z toksyczno"ci.* *

P
rzyczyn! ogromnego po-
st#pu w$leczeniu przeciw-
nowotworowym s! w$du-
%ej mierze innowacyjne 

terapiie celowane, dodawane do ró%-
nych schematów chemioterapii cytotok-
sycznej lub stosowane w$monoterapii. 

 Innowacyjne  
leki i!badania kliniczne
Guz z&o"liwy danego narz!du nie 

jest jednorodn! grup! chorób. W$za-
le%no"ci od cech jako"ciowych komó-
rek nowotworowych – obecno"' specy-
(cznych mutacji w$obr#bie wybranych 
genów lub zwi#kszona liczba recepto-
rów na powierzchni b&ony komórko-
wej – poszczególne podtypy raka mo-
g! ró%ni' si# rokowaniem i$metodami 
leczenia. Jednym z$przyk&adów mo%e 
by' rak piersi z$nadekspresj! recepto-
ra HER2. Ten podtyp nowotworu, roz-
poznawany u$co pi!tej chorej na raka 
piersi, charakteryzuje si# z&ym rokowa-
niem, a$leczony jest z$zastosowaniem 
m.in. trastuzumabu – przeciwcia&a mo-
noklonalnego skierowanego przeciw-
ko receptorowi HER2, nieskutecznego 
gdyby zastosowa' go w$leczeniu cho-
rych na inny podtyp raka piersi Dzi#ki 
badaniom klinicznym i$innowacyjnym le-
kom w$codziennej praktyce onkologicz-
nej wiedza na temat ich skuteczno"ci jest 

coraz wi#ksza, np. cetuksymabu w$lecze-
niu chorych na raka jelita grubego czy ra-
ka g&owy i$szyi oraz erlotynibu i$ge(tyni-
bu, stosowanych w$leczeniu chorych na 
niedrobnokomórkowego raka p&uca. Ich 
dobroczynne dzia&anie nie uwidacznia si# 
w$przypadku ka%dego podtypu nowo-
tworu i$w$przypadku ka%dej 
kombinacji terapeutycznej. 
Ró%ne, cz#sto nieprzewidy-
walne odpowiedzi na to le-
czenie zmuszaj! przemys& far-
maceutyczny do poszukiwa)  
czynników zwi!zanych z$cho-
rob! i$pacjentem, które mo-
g! zagwarantowa' wi#ksz! 
efektywno"'. Prowadzenie 
bada) klinicznych w$wybra-
nej populacji chorych na no-
wotwór z$odpowiednim pro-
(lem molekularnym, mo%e 
przyspieszy' proces rejestra-
cji nowych leków i$zapobiec przedwcze-
snemu odrzuceniu tego preparatu, który 
nigdy nie wyka%e zadowalaj!cej skutecz-
no"ci w$badaniu uwzgl#dniaj!cym ca&! 
populacj# chorych.

 Post"p w!leczeniu
Ten model dzia&ania sprawdzi& 

si# w$przypadku czerniaka i$mutacji 
BRAF. W$2002 r. naukowcy wykazali, 
%e w$co najmniej 50 proc. przypadków 

czerniaka, nowotwór wykazuje muta-
cj# V600E dotycz!c! kinazy BRAF. Co 
wi#cej, jest to mutacja bardzo specy-
(czna – wyst#puje a% w$95 proc. wszyst-
kich przypadków mutacji tej kinazy. 
W$zwi!zku z$powy%szym postanowio-
no przyjrze' si# mo%liwo"ciom terapeu-
tycznym ukierunkowanym w&a"nie na 
ten cel molekularny. Podczas tegorocz-
nego kongresu ASCO (American Socie-
ty of Clinical Oncology) przedstawiono 
wyniki badania III fazy, oceniaj!ce-
go skuteczno"' i$bezpiecze)stwo ve-

murafenibu w$populacji 
chorych na czerniaka ze 
wskazan! wcze"niej muta-
cj!. Blisko po&owa chorych 
odpowiedzia&a na lecze-
nie, podczas gdy w$ramie-
niu kontrolnym jedynie co 
osiemnasta osoba.

Czerniak, to nowotwór 
o$du%ej dynamice wzro-
stu zachorowalno"ci przede 
wszystkim w$populacji kau-
kaskiej. Jednym z$powodów 
takiego stanu jest coraz wi#k-
sza ekspozycja na czynniki 

ryzyka, takie jak promieniowanie UV. 
W$zaawansowanym stadium czerniak 
jest jednym z$najszybciej post#puj!-
cych nowotworów litych. Mediana cza-
su prze%ycia oscyluje pomi#dzy 6. i$10. 
miesi!cami. Od ponad 30 lat nie odnoto-
wano znacz!cego post#pu w$wyd&u%eniu 
%ycia chorych na ten nowotwór. Lecze-
nie systemowe z$uwzgl#dnieniem immu-
noterapii oraz chemioterapii przynosi 
jak!kolwiek korzy"' tylko u$10-15 proc. 

Rok 2011 uznany zosta!  
za prze!omowy i otwieraj"-
cy now" er# terapii czernia-
ka. Ipilimumab (Yevroy) pierw-
szy raz w historii rozwoju terapii 
tej choroby wykaza! zysk leczni-
czy w postaci wyd!u"enia prze-

"ycia chorych. Wskazuje to na potencja! nieswoistej 
aktywniej immunoterapii nowotworów. Nast#pnym 
etapem rozwoju b#dzie opracowanie swoistej ak-
tywnej immunoterapii czerniaka, czego ju" dokona-
no w przypadku hormono-opornego raka stercza 
(w 2010 r. FDA zarejestrowa!a pierwsz$ swoist$ te-

rapeutyczn$ szczepionk# rakow$). Od 10 lat prowa-
dzi si# poszukiwania celów dla terapii drobnych cz$-
steczek. W bardzo zaawansowanych fazach bada% 
klinicznych s$ dwa ró"ne preparaty skierowane na 
zmutowany w komórkach czerniaka gen BRAF. Oba 
inhibitory BRAF indukuj$ niespotykane dotychczas 
w czerniaku odpowiedzi kliniczne i istotnie wyd!u"$ 
chorym "ycie. Na tych obserwacjach ko%czy si# na-
sza dzisiejsza wiedza, jednak nios$ one za sob$  na-
dzieje na post#p. Powy"sze strategie leczenia skie-
rowane s$ do wyselekcjonowanych grup chorych. 
Inhibitory BRAF powinny by& stosowane u chorych, 
u których wyst#puj$ mutacje (ok. 50 proc.). Obser-

wujemy jednak znaczne zró"nicowanie cz#sto'ci 
ich wyst#powania w ró"nym wieku (cz#ste mi#dzy 
20-30 rokiem, rzadkie mi#dzy 70-80). Dla Yervoya nie 
znamy jeszcze biomarkerów. Leczenie Yervoy zwi$-
zane jest u niektórych chorych z zespo!em nadwra"-
liwo'ci i zwi$zanych z nim dzia!a% niepo"$danych. 
Efekt terapii inhibitorami BRAF jest przej'ciowy, gdy" 
szybko obserwuje si# oporno'& na leczenie. Final-
nie nie b#dzie to lek, który wyleczy czerniaka, a odle-
g!ych dzia!a% ubocznych jeszcze nie znamy. Otwar-
ty pozostaje problem tzw. leczenia uzupe!niaj$cego 
(po chirurgicznym). Tutaj dopatruje si# miejsca dla 
terapeutycznych szczepionek czerniakowych.

Prof. dr hab. ANDRZEJ MACKIEWICZ – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu i Wielkopolskie Centrum Onkologii

 Autor jest lekarzem 
i mened!erem 
ds. komunikacji 
medycznej w Roche



Prze!omowy rok 2011 pacjentów z$chorob! rozsian!, a$jesz-
cze mniej do"wiadcza korzy"ci maj!-
cych wp&yw na popraw# czasu prze%y-
cia. Jednak "miertelno"' z$powodu tego 
nowotworu zmniejsza si#, co jest zas&u-
g! poprawy diagnostyki oraz leczenia 
wczesnych postaci choroby. W$tej fazie 
rozwoju nowotworu szerokie wyci#cie 
zmiany pozostaje najlepsz! opcj! tera-
peutyczn!. Dakarbazyna jest jedynym 
chemioterapeutykiem zarejestrowanym 
do leczenia chorych na zaawansowa-
n! posta' czerniaka, który podobnie 
jak immunoterapia interferonem ma 
swoje ograniczenia, wynikaj!ce przede 
wszystkim z$toksyczno"ci ogólnoustro-
jowej oraz niewielkiej skuteczno"ci.

Terapia personalizowana
Kierunek w$rozwoju leków stoso-

wanych w$terapii chorych na czernia-
ka wpisuje si# w$now! er# w$onkologii: 
leczenia, w$którym decyzje terapeu-
tyczne podejmuje si# na podstawie in-
dywidualnego pro(lu genetycznego. 
Efektem tego jest znacz!ca poprawa 
skuteczno"ci dost#pnych metod lecze-
nia oraz ograniczenie niepotrzebnego 
nara%ania chorych na dzia&anie leków 
cytotoksycznych. Jest to kolejnych 
krok w$kierunku urzeczywistnienia 
medycyny personalizowanej. ⦿

Czerniaki skóry ze wzgl#du 
na lokalizacj# i stosunkow" 
!atwo$% rozpoznania w uni-
kalny sposób pozwalaj" na 
wczesn" identyfikacj# ogni-
ska pierwotnego, a przez 
to na ca!kowite wyleczenie. 

W!a'ciwe i wczesne leczenie chirurgiczne pier-
wotnego ogniska nowotworu (oraz post#powa-
nie z regionalnymi w#z!ami ch!onnymi, jak biop-
sja w#z!a wartowniczego) stanowi$ najistotniejsze 
elementy umo"liwiaj$ce wyleczenie. Wska(ni-
ki 5-letnich prze"y& wynosz$ we wczesnych po-
staciach czerniaka 60-90 proc. oraz 20-70 proc. 
i 5-10 proc. w stadium regionalnego zaawansowa-
nia i uogólnienia. Niezadowalaj$ce wyniki lecze-
nia chorych w IV stopniu zaawansowania i brak 
nowych terapii prowadzi!y do swego rodzaju ni-
hilizmu terapeutycznego. Prze!omowe wydaj$ 
si# ostatnie lata. Post#py w terapii uogólnionego 
czerniaka wi$"$ si# z dwoma mechanizmami: im-
munoterapi$ nieswoist$, za pomoc$ przeciwcia! 
monoklonalnych anty-CTLA4 hamuj$cych ogól-
noustrojowe mechanizmy immunosupresji w ce-
lu indukcji odpowiedzi przeciwnowotworowej 

oraz leczeniem ukierunkowanym molekularnie za 
pomoc$ inhibitorów szlaków BRAF/MEK. Ipilimu-
mab (Yervoy) zarejestrowany w tym roku w Euro-
pie do leczenia chorych na przerzutowe czerniaki 
wykaza! w badaniach wyd!u"enie prze"y& ca!ko-
witych, przy  niewielkim odsetku odpowiedzi. Ko-
rzy'& z leczenia chorzy odnosz$ dopiero po 3-4 
miesi$cach, ale pozwala on na uzyskanie u oko!o 
20 proc. chorych d!ugotrwa!ej, wieloletniej remisji. 
Korzystne wyniki terapii ipilimumabem obserwo-
wano we wszystkich grupach chorych – obecnie 
brakuje czynników predykcyjnych skuteczno'ci 
tej terapii, jednak bezwzgl#dnie do tej terapii nale-
"y kwalifikowa& chorych w bardzo dobrym stanie 
sprawno'ci. Problemem przy terapii ipilimuma-
bem s$ dzia!ania niepo"$dane zwi$zane z autoim-
munizacj$ (irAE; immune-related adverse events), 
gdy" III-IV stopie% toksyczno'ci (zapalenie skóry, 
zapalenie jelita grubego, zapalenia w$troby, en-
dokrynopatie: zapalenie tarczycy i zapalenie przy-
sadki) obserwowano u ponad 20 proc. chorych. 
Post#p w leczeniu ukierunkowanym zaawanso-
wanego czerniak wi$"e si# z odkryciem, "e w 50-
70 proc. czerniaków skóry, powstaj$cych w miej-
scach nienara"onych na d!ugotrwa!e dzia!anie 

promieni s!onecznych, obserwuje si# mutacje so-
matyczne genu BRAF. W próbach klinicznych jest 
kilka selektywnych inhibitorów kinazy BRAF i MEK. 
Opublikowane w 2011 r. wyniki rejestracyjnego 
badania III fazy z wemurafenibem w I linii u wyse-
lekcjonowanych chorych na przerzutowe czernia-
ki z mutacj$ BRAF wykaza!y odpowiedzi na lecze-
nie wynosz$ce 48,4 proc. w grupie leczonej tym 
inhibitorem BRAF, jak równie" znacz$c$ popra-
w# prze"y& wolnych od progresji i prze"y& ca!ko-
witych. Problemem w tej terapii jest toksyczno'& 
skórna. Inhibitory BRAF w wyselekcjonowanej gru-
pie chorych na zaawansowane czerniaki (z muta-
cj$ BRAF potwierdzon$ zwalidowanym testem) 
powoduj$ w krótkim czasie odpowiedzi i kontrol# 
nowotworu u wi#kszo'ci chorych poddanych le-
czeniu. Jednocze'nie d!ugo'& trwania odpowie-
dzi jest ograniczona w zwi$zku z pojawianiem si# 
mechanizmów oporno'ci (mediana czasu trwa-
nia odpowiedzi wynosi 6,7 miesi$ca), prawdo-
podobnie wi#c b#d$ to leki z wyboru u chorych 
objawowych o du"ej masie nowotworu przed roz-
pocz#ciem leczenia ipilimymabem lub te" b#d$ 
przedmiotem przysz!ych bada% w terapii skojarzo-
nej (z ipilimumabem lub inhibitorami MEK).

W ostatnim roku mamy do 
czynienia z ogromnym po-
st#pem w terapii jednego 
z najmniej podatnych na le-
czenie systemowe nowotwo-
rów – czerniaka. Leki, pomi-
mo odmiennego mechanizmu 

dzia!ania okaza!y si# by& skuteczne w terapii te-
go nowotworu.  Ipilimumab – przeciwcia!o mo-
noklonalne w wyniku nieswoistej, gwa!townej ak-
tywacji mechanizmów immunologicznych po raz 
pierwszy wyd!u"y! prze"ycie ca!kowite chorych na 
uogólnionego czerniaka. Nale"y równie" podkre-
'li&, "e u oko!o 25 proc. chorych obserwuje si# d!u-
gotrwa!e prze"ycia (ponad 3 lata) bez aktywnej 
choroby. Zaobserwowana skuteczno'& kliniczna 
ipilimumabu wp!yn#!a na reaktywacj# (po ponad 
dekadzie zw$tpienia) koncepcji immunoterapii ja-
ko potencjalnie skutecznej strategii systemowego 
leczenia nowotworów. Pomimo, wysokiej toksycz-
no'ci (u wielu chorych lek wywo!uje nasilone reak-
cje autoimmunologiczne) ipilimumab na pewno 
znajdzie swoje miejsce w praktyce klinicznej w II li-
nii leczenia chorych na zaawansowanego czernia-
ka, o ile jego cena ulegnie znacz$cej redukcji. Ak-
tualnie koszt terapii dla jednego chorego zosta! 
wyceniony na oko!o 320 tys. z!otych. W przypad-
ku ipilimumabu istotny problem stanowi równie" 
brak zdefiniowanych czynników predykcyjnych. 
Niestety nie  opracowano jak do tej pory "adnych 
biomarkerów umo"liwiaj$cych wskazanie chorych, 
którzy odnios$ korzy'& z zastosowanego leczenia. 

W odró"nieniu od ipilimumabu, dla vemurafenibu 
nie tylko zdefiniowano czynnik  predykcyjny, 
ale równie" opracowano i zwalidowano meto-
d# diagnostyczn$. Mutacja V600E genu koduj$ce-
go kinaz# BRAF jest zaburzeniem genetycznym 
obserwowanym w ponad 50 proc. przypadków 
czerniaka. Mutacja ta powoduje nieustann$ akty-
wacj# kinazy BRAF, co prowadzi do aktywacji licz-
nych procesów wewn$trzkomórkowych warunku-
j$cych z!o'liwy fenotyp komórki nowotworowej. 
Zahamowanie aktywno'ci zmutowanej kinazy 
BRAF umo"liwi!o uzyskanie obiektywnych odpo-
wiedzi klinicznych u po!owy chorych na uogólnio-
nego czerniaka z mutacj$ V600E, ale praktycznie 
u wszystkich chorych dochodzi!o do zmniejszenia 
rozmiarów ognisk przerzutowych. Wyd!u"enie cza-
su prze"ycia ca!kowitego i wolnego od progresji 
chorych leczonych vemurafenibem wobec place-
bo zosta!o stwierdzone na podstawie analizy eta-
powej (po wyst$pieniu 50 proc. zgonów). Na osta-
teczne ustalenie wp!ywu inhibitora BRAF na czas 
prze"ycia chorych trzeba b#dzie jeszcze poczeka&. 
Inhibitor BRAF to kolejny, skuteczny lek w terapii za-
awansowanego czerniaka. Vemurafenib jest przy-
k!adem prawdziwej terapii personalizowanej, sto-
sowanej wy!$cznie u chorych, którzy maj$ realn$ 
szans# na odniesienie korzy'ci z leczenia. Indywi-
dualizowana terapia jest bezdyskusyjnie przysz!o-
'ci$ onkologii, a zdefiniowanie biomarkerów o zna-
czeniu predykcyjnym pozwala nie tylko zwi#kszy& 
skuteczno'& poszczególnych leków i znacz$co 
ograniczy& ogólny koszt terapii onkologicznych.

Prof. nadz. dr hab. med. PIOTR RUTKOWSKI – Centrum Onkologii im. Marii Sk!odowskiej-Curie w Warszawie

Dr hab. n. med. PIOTR WYSOCKI – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
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F e l i e t o n

Bezpiecze!stwo preskrypcji

KRYSTYNA KNYPL

Niezale!nie od tego, czy nam si" to podoba  
czy nie, dochodzi do klientelizacji medycyny.* *

N
adzór nad ordynacja-
mi lekowymi na kolej-
nych etapach ich realiza-
cji jest niedoskona#y. To 
sprawa z#o!ona i$w$wie-

lu krajach poszukuje si" skutecznych 
zabezpiecze%, w$które zaanga!owa-
ne s& ró!norakie mechanizmy. Tym-
czasem dla organizatorów polskiego 
systemu ochrony zdrowia najlepszym 
rozwi&zaniem wszystkich niedoci&-
gni"' s& kontrole i$kary nak#adane na 
lekarzy, którzy nie spe#niaj& wybuja-
#ych wymaga% urz"dniczych. Wyma-
gania te rozwijaj& si" w$niezwyk#ym 
tempie, a$pomys#owo(' kontrolerów 
nie ma ko%ca.

Oto dowiaduj" si" z$ jednego 
z$newsletterów medycznych, !e wy-
my(lono now& mo!liwo(' ukarania 
nas w$zwi&zku z$wystawianiem re-
cept refundowanych. Jak wiadomo, 
w$razie zatrudnienia w$NZOZ nie-
maj&cym kontraktu na us#ugi me-
dyczne wystawiamy recepty refundo-
wane na podstawie indywidualnych 
umów z$NFZ. Ekipy kontrolerów ru-
szy#y do analizowania takich ordy-
nacji i$podobno spotykaj& si" z$od-
mowami wgl&du do dokumentacji 

tronicznych receptach, opublikowa-
ne online 29 czerwca br. w$„Journal 
of the American Medical Informa-
tics Association”, wykaza#y, !e taka 
metoda preskrypcji te! nie jest wol-
na od b#"dów. Stwierdzono je w$(red-
nio 11,7 proc. przypadków, przy czym 
cz"sto(' wyst"powania waha#a si" od 
5,1 do 37,5 proc., w$zale!no(ci od sys-
temu komputerowego.

Niew&tpliwie komputerowa edy-
cja recept znacznie ogra-
nicza b#"dy zwi&zane 
z$nieczytelnym wypisy-
waniem, jednak nie usu-
wa ryzyka pope#nienia 
pomy#ki na etapie wyda-
wania leku z$apteki oraz 
za!ywania go przez pa-
cjenta. Pomy#ka polega-
j&ca na b#"dnym wyda-
niu leku bardzo cz"sto 
jest zwi&zana z$nieprawi-
d#owo odczytan& nazw&. 
Nie zawsze tekst czytany 
jest w#a(ciwie rozumiany, 
np. pacjenci w$40 proc. 

nie rozumiej& tego, co czytaj&, a$w$30 
proc. rozumiej& to tylko w$niewiel-
kim stopniu.

Skróty i!myl"ce nazwy
Oprócz czytelnego pisania zaleca 

si" unikanie skrótów, które mog& by' 
mylnie zinterpretowane. Skróty s& pla-
g& wspó#czesnej komunikacji medycz-
nej. Je!eli dodamy do tego jednoczesne 
u!ywanie terminów #aci%skich, angiel-
skich i$polskich, to efektem jest zaszy-
frowany j"zyk medyczny znany tylko 
jego autorowi. Cz"sto przyczyn& b#"-
du s& myl&ce nazwy leków – raporty 
FDA podaj&, !e 10 proc. pomy#ek wy-
nika z$podobie%stwa w$nazewnictwie.

Powa!ny wp#yw na bezpiecze%stwo 
kuracji maj& leki przyjmowane z$in-
nych powodów, w$tym tak!e te, które 
s& stosowane przez pacjenta bez wie-
dzy lekarza. Szeroka dost"pno(' leków 
bez recepty, nachalna ich reklama pe#-
na podst"pnych s#ówek, potra)& sku-
si' niejednego, a$co dopiero cierpi&-
cego i$szukaj&cego szybkiej pomocy 

Kompleksowa 
informatyzacja systemu 
ochrony zdrowia 
jest realizowana 
zdumiewaj"co wolno. 
Chyba tylko budowa dróg 
i modernizacja kolei  
w naszym kraju odbywa 
si# bardziej opieszale.

lekarskiej. Orzekaj& wi"c, !e doku-
mentacji nie ma i$obarczaj& lekarzy 
wystawiaj&cych recepty „kosztami 
nienale!nej refundacji”. Osobi(cie 
sk#onna jestem przy-
puszcza', !e NFZ de-
leguje do kontroli oso-
by nieuprawnione do 
wgl&du w$dokumenta-
cj" medyczn& i$dlatego 
spotykaj& si" one z$od-
mowami udost"pnienia 
historii chorób. Nadaw-
cy newslettera radz&, 
aby podpisuj&c umo-
w" z$NZOZ niemaj&-
cym kontraktu z$NFZ, 
lekarze zadbali o$odpo-
wiedni& tre(' umowy, 
gwarantuj&c& udost"p-
nianie dokumentacji si#om kontrol-
nym NFZ. Tymczasem meritum oraz 
bezpiecze%stwo ordynacji s& poza 
kr"giem zainteresowa%.

Recepta elektroniczna
Wprowadzenie elektronicznego 

systemu naszych ordynacji (lima-
czy si" niebywale, a$z$lektury do-
niesie% prasowych wynika, !e naj-
wi"cej sukcesów w$tej materii maj& 
ró!ne grupy przeciwników takiego 
rozwi&zania. Na marginesie warto 
odnotowa', !e kompleksowa infor-
matyzacja systemu ochrony zdrowia 
jest realizowana zdumiewaj&co wol-
no. Chyba tylko budowa dróg i$mo-
dernizacja kolei w$naszym kraju od-
bywa si" bardziej opieszale.

Cho' elektroniczne bazy danych 
nie s& systemem doskona#ym, prak-
tycznie nie ma odwrotu od takiego do-
kumentowania wszystkich praktycznie 
dziedzin !ycia. Ameryka%skie bada-
nia przeprowadzone przez Karen C. 
Nanji i$wsp. z$Bostonu na 3850 elek-
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cz#owieka. Je!eli dodamy do tego po-
wszechne przekonanie, !e „natural-
ne” to synonim czego( lepszego, zro-
zumia#y staje si" zapa# pacjentów do 
popijania zió#ek i$mikstur z$nich spo-
rz&dzanych. Niezale!nie od charak-
teru i$pochodzenia leku, ka!dy z$nich 
musi zosta' metabolizowany i$mo!e 
wp#ywa' na tocz&ce si" przemiany in-
nych leków za!ytych przez chorego.

Kondycja lekarza
W(ród czynników wp#ywaj&cych na 

bezpiecze%stwo preskrypcji nie mo!-
na pomin&' kondycji ordynuj&cego – 
zarówno psychicznej, jak i$)zycznej. 
Podlegamy tym samym prawom na-
tury co nasi pacjenci, cho' oni cz"sto 
s& przekonani, !e jest inaczej. Tak sa-
mo mo!emy by' zdenerwowani, zm"-
czeni, niewyspani, zdekoncentrowani 
czy przepracowani. Ka!da z$okolicz-

no(ci os#abiaj&cych stan naszego sku-
pienia na wydawanym zleceniu mo!e 
prowadzi' do ró!nego rodzaju przy-
krych konsekwencji.

Nikt nie rozczuli si" nad lekarzem, 
który powodowany wybuja#ym po-
czuciem obowi&zku b"dzie pracowa# 
bez ko%ca. Nie nale!y oczekiwa' naj-
mniejszych okoliczno(ci usprawiedli-
wiaj&cych, gdy ze zm"czenia pope#-
nimy b#&d. Reakcj& otoczenia b"dzie 
suche stwierdzenie „przecie! jest leka-
rzem i$wiedzia#, co robi”. Nikt nie dzi"-
kuje zm"czonym lekarzom za ich po-
(wi"canie si" ponad si#y, lecz ka!dy, 
gdy tylko zdarzy si" mo!liwo(', zauwa-
!y, !e nara!ali oni pacjenta na uszczer-
bek na zdrowiu.

Zbadanie pacjenta
Cho' dyskusja nad tym, czy mo!na 

wypisa' recept" bez zbadania pacjen-
ta trwa i$mamy co miesi&c nowe inter-
pretacje p#atnika, cz"sto charaktery-
zuj&ce si" zmienno(ci& regionaln&, to 

Nie spodziewa!am si", #e po opu-
blikowaniu zagadki z nr. 7/2011 na-
p!yn$ takie ciekawe propozycje 
rozwi$za%. Wiele osób sugerowa-
!o, #e napisane jest s!owo „Bia!a”. 
Natomiast dr Bogus"aw Lenard uwa-
#a, #e s"owo, które by"o do odgadni$-
cia to „Biruta”, napisane przez zako-
chanego wielbiciela. Uzasadni" to tak: 
„Nie ma imienia Biurta, ale jest imi$ 
Biruta (imieniny 5 lutego). (…) W%emo-
cjach literówka oczywista”. Ten mini-
mural, który pokaza"am na fotogra&i, 
jest wi$c prawdopodobnie wyznaniem 
uczu' dla pi$knej Biruty, która zaw"ad-
n$"a sercem gra(ciarza. Podoba mi si$ 
takie wyt"umaczenie. Jest jednocze-
)nie wiarygodne, pogodne i%wakacyjne. 
I%dlatego dr Bogus"aw Lenard zosta-
je naszym kolejnym laureatem. Cze-
kam na adres pocztowy oraz informacj$ 
o%specjalizacji. Powracamy do zaga-
dek. Mam wra#enie, #e w%ich rozszy-
frowywaniu du#! rol$ odgrywa element 
domys"u na podstawie dobrze znanych 
medycznych realiów. Gdy wi$c pokaza-
"am recept$ z%innego kraju, nadesz"o 
znacznie mniej rozwi!za*. Nie zra#am 
si$ tym jednak i%dzi) tak#e zagranicz-
na recepta.
Czekam na rozwi!zania pod adresem: 
krystyna.knypl@compi.net.pl

Podlegamy tym samym 
prawom natury co nasi  
pacjenci, cho$ oni cz#sto s" 
przekonani, %e jest inaczej.

otacza nas rzeczywisto(' taka, !e nie 
zawsze warto odst"powa' od zasady. 
W$sytuacjach oczywistych, takich jak 
dawno niewidziany czy zgo#a niezna-
ny pacjent, nie nale!y ulega' czarowi 
pró(b. W$wypadku naszych sta#ych 
pacjentów z$przewlek#ymi schorzenia-
mi, które s& ustabilizowane, warto pa-
mi"ta' o$sporz&dzeniu krótkiej notat-
ki o$ich samopoczuciu. Gdy pacjenci 
zwracaj& si" do mnie z$pro(b& o$prze-
d#u!enie recept na leki hipotensyjne, 
zawsze pytam o$aktualne warto(ci ci-
(nienia krwi i$odnotowuj" uzyskane 
informacje w$historii choroby.

Tylko niezb#dne leki
Wspó#czesny (wiat lubi szybkie 

i$spektakularne akcje. Zapotrzebo-
wanie na b#yskotliwy sukces nie omija 
równie! medycyny. Naje(' si" do woli, 
a$potem #ykn&' cudown& tabletk" – to 
marzenie nastawionego na konsump-
cj" wspó#czesnego cz#owieka. Produ-
cenci leków cz"sto sugeruj& w$telewi-
zyjnych reklamach, !e jest to mo!liwe. 
No, ale po drodze jest jeszcze lekarz. 
Oczywi(cie t" drobn& przeszkod" te! 
da si" pokona', trzeba tylko poinfor-
mowa' owego lekarza, !eby wiedzia#, 
co ma robi'.

Wys#uchanie pacjenta jest wa!n& 
cz"(ci& naszej pracy, jednak wybór 
i$ostateczna decyzja co do sposobu te-
rapii zawsze nale!y do lekarza. *ycie 
nie jest programem telewizyjnym i$nie 
mo!emy dawa' si" pod(wiadomie wci-
ska' w$jedn& z$ról, jak& zapisa# nam 
producent leku, który przebra# si" za 
re!ysera reklamy.

Reklamy potra)& zmyli' nawet naj-
bardziej czujnych ludzi. Dwuznaczne 
s#owa, niedopowiedzenia, dzia#anie na 
emocje – to najbardziej typowe metody 
wp#ywania na konsumenta. Niezale!-
nie od tego, czy nam si" to podoba czy 
nie, dochodzi do coraz wi"kszej klien-
telizacji medycyny. Spora cz"(' ocze-
kiwa% zg#aszanych w$naszych gabine-
tach zwi&zana jest z$oddzia#ywaniem 
reklam na pacjentów o$klientelistycz-
nym nastawieniu, co te! mo!e wp#y-
wa' na bezpiecze%stwo preskrypcji.

Jak wida' bezpiecze%stwo pre-
skrypcji to z#o!one zagadnienie, na 
które wp#ywa wiele czynników zale!-
nych od nas samych, ale tak!e od pa-
cjenta, producenta leku, organizatora 

ochrony zdrowia, a$nawet re!ysera re-
klam lekowych. Z$pewno(ci& Koledzy 
maj& w#asne przemy(lenia na temat 
tego, jak powinni(my dba' o$bezpie-
cze%stwo preskrypcji. Zapraszam oraz 
zach"cam do podzielenia si" swoimi 
sposobami na coraz trudniejsze cza-
sy. Czekam na Wasze listy i$maile. ⦿
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Tylko nie do szpitala

LUCYNA KRYSIAK

Na has!o „szpital” i"„operacja” wi#kszo$% 
Polaków reaguje panicznym strachem.  

Czy to znaczy, &e nie ufamy nowoczesnej 
medycynie, czy te& warunki w"szpitalach s'  
tak z!e, &e lepiej je omija% szerokim !ukiem?

P
roblem jest z!o&ony, bo mi-
mo &e – jak wynika z"ba-
dania TNS OBOP prze-
prowadzonego na zlecenie 

(rmy Philips – 83 proc. pacjentów 
stara si# unika% hospitalizacji jak 
ognia, to w"razie powa&nych k!opo-
tów ze zdrowiem ponad po!owa i"tak 
szuka pomocy w"szpitalu. Nie jest 
wi#c tak )le z"postrzeganiem szpita-
li w"systemie lecznictwa.

Zió!ka i"pigu!ka
Tyle &e a& 45 proc. pacjentów liczy, 

&e wyzdrowieje bez interwencji chirur-
ga lub innych szpitalnych terapii. Wie-
rz', &e wylecz' si#, pij'c zió!ka b'd) 
za&ywaj'c parafarmaceutyki, a"tak-
&e ogólnie dost#pne leki przeciwbólo-
we, przeciw przezi#bieniu i"poprawia-
j'ce trawienie. Popularno$ci' ciesz' 
si# zw!aszcza leki zio!owe uspraw-
niaj'ce stawy, pami#% i"koncentra-
cj# oraz $rodki nasenne i"uspokaja-
j'ce. Osoby starsze cz#$ciej si#gaj' 
po zio!a, m!odsze wol' parafarma-
ceutyki w"postaci pigu!ek. 48 proc. 
badanych jest przekonanych o"sku-
teczno$ci akupunktury i"innych nie-
konwencjonalnych metod leczenia.

Dr Jacek Wasilewski, adiunkt kul-
turoznawstwa Szko!y Wy&szej Psy-
chologii Spo!ecznej i"Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Warszawskiego, uwa&a, 
&e dzieje si# tak, poniewa& w$ród Po-
laków wci'& jest g!#boko zakorzenio-
ne prze$wiadczenie, &e choroba wy-
st#puje wtedy, gdy daje o"sobie zna% 
poprzez objawy, a"nie kiedy mo&na j' 
wykry% badaniami laboratoryjnymi 

lub diagnostyk' obrazow'. To cz#-
$ciowo t!umaczy!oby niech#% do le-
czenia szpitalnego. Cz#$ciowo, bo 
a& 93 proc. ankietowanych chcia!o-
by, aby w"miejscu ich zamieszkania 
lub w"okolicy by! szpital, poniewa& 
dost#pno$% zamkni#tego lecznictwa 
zwi#ksza ich poczucie bezpiecze*-
stwa zdrowotnego. Jak zatem pogo-
dzi% niech#% do leczenia szpitalnego 
z"tymi oczekiwaniami?

Powiatowe szpitale  
bardziej przyjazne

W"innym badaniu TNS OBOP, 
okre$laj'cym stosunek pacjentów do 
szpitali powiatowych (przeprowa-
dzono je w"maju 2011 r. w"wojewódz-
twie dolno$l'skim), 76 proc. ankie-
towanych oceni!o dzia!alno$% tych 
placówek pozytywnie. Argumentem 
na „tak” jest dla nich mo&liwo$% uzy-
skania w"nich szybkiej i"profesjonalnej 
pomocy. 21 proc. badanych oceni!o je 
wr#cz bardzo dobrze. Prawie 50 proc. 
badanych zna pracuj'cy w"nich per-
sonel, 67 proc. ma do niego zaufa-
nie, a"64 proc. wysoko ocenia jego 
zaanga&owanie w"prac# i"skupienie 
na potrzebach pacjenta. Wyniki te-
go badania pokaza!y wi#c, jak wa&-
ne z"punktu widzenia mieszka*ców 
i"lokalnych spo!eczno$ci jest istnienie 
ma!ych szpitali powiatowych.

Szpitale powiatowe to wed!ug re-
spondentów miejsca, gdzie przyjmuj' 
specjali$ci i"mo&na liczy% na komplek-
sow' diagnostyk#, z"której korzystaj' 
nie tylko hospitalizowani pacjenci, ale 
wszyscy mieszka*cy. Najwi#cej osób 

(87 proc.) uwa&a, &e likwidacja szpi-
tala powiatowego utrudni!aby dost#p 
do lekarzy specjalistów i"bada* lekar-
skich. 92 proc. uzna!o, &e zasadne jest 
inwestowanie w"szpitale tego szcze-
bla. Ankietowani mieszka*cy woje-
wództwa dolno$l'skiego deklaruj',  
&e w"razie zachorowania w"pierwszej 
kolejno$ci zg!osiliby si# do swojego 
szpitala powiatowego. Inicjator bada* 
– Konsorcjum Dolno$l'skich Szpita-
li Powiatowych – zastrzega, &e zleca-
j'c to badanie, chcia!o pozna% nieza-
le&n' opini# na ten temat.

Poproszony o"ocen# wyników an-
kiet dr Tomasz Sobierajski, socjolog 
z"Uniwersytetu Warszawskiego, uwa-
&a, &e szpitale powiatowe s' blisko lu-
dzi, przez co staj' si# bardziej przyja-
zne ni& licz'ce po tysi'c i"wi#cej !ó&ek 
molochy. S' wi#c jednym z"elemen-
tów budowania wi#zi w"spo!eczno-
$ciach lokalnych na poziomie powia-
tu. Badanie przeprowadzono w$ród 
300 mieszka*ców województwa dol-
no$l'skiego w"wieku powy&ej 18 lat. 
Daje ono odpowied) na pytanie, co 
trzeba zmieni%, aby Polacy przesta-
li si# ba% szpitali. Sugeruje, &e nale&y 
budowa% ma!e szpitale dla lokalnych 
spo!eczno$ci, które b#d' przed!u&o-
nym ramieniem POZ. Dzi#ki temu 
!atwiej b#dzie zapewni% komplekso-
w' opiek# medyczn' nad pacjentem.

Czego si# obawiaj$
Badanie Health Barometre, prze-

prowadzane w"2009 r. w"sze$ciu pa*-
stwach Unii Europejskiej (Niemcy, 
Francja, W!ochy, Wielka Brytania, 
Szwecja i"Polska), nie pozostawia z!u-
dze* – tylko jeden na 10 polskich pa-
cjentów jest zadowolony z"opieki me-
dycznej. Wi#kszo$% boi si#, &e b#dzie 
musia!a miesi'cami czeka% na !ó&ko 
szpitalne, &e zabraknie lekarzy specja-
listów, a"w"szpitalu zostan' czym$ za-
infekowani. Okazuje si#, &e obawy te 
nie s' bezpodstawne. Zaka&enia szpi-
talne dotykaj' o(cjalnie oko!o 5 proc. 
hospitalizowanych, jednak Centrum 
Monitorowania Jako$ci w"Ochronie 
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Zdrowia uwa&a, &e w"rzeczywisto-
$ci ulega im 10-12 proc., a"w"niektó-
rych szpitalach nawet blisko 20 proc. 
wszystkich leczonych.

Jak wynika z"badania Health Baro-
metre, rocznie w"Polsce odnotowuje si# 
od 2,5 do 3 tys. skarg na b!#dy w"sztuce 
lekarskiej. To dowód na to, &e w"cza-
sie hospitalizacji mo&na powa&nie za-
chorowa%. Szpitale broni' si# przed 
ponoszeniem odpowiedzialno$ci za te-
go rodzaju zdarzenia. Ich dyrektorzy 
twierdz', &e pracuj' w"trudnych wa-
runkach, cz#sto w"mocno okrojonych 
zespo!ach, bo wielu lekarzy wyje&d&a 
za granic#, a"kontrakty, które podpi-
suje z"nimi NFZ, to „kontrakty biedy”.

Z"danych Organizacji Wspó!pracy 
Gospodarczej i"Rozwoju (OECD) wy-
nika, &e jest w"tym wiele racji. Na ty-
si'c mieszka*ców przypada u"nas nie-
spe!na pi#% piel#gniarek, podczas gdy 
w"Europie wska)nik ten wynosi osiem 
na tysi'c osób. W"wielu szpitalach dra-
matycznie brakuje anestezjologów, le-
karze i"piel#gniarki musz' pracowa% 

w"warunkach ci'g!ych niedoborów 
(nansowych. Na Zachodzie roczny 
bud&et szpitala to 300-400 mln euro, 
u"nas 200-250 mln z!. Aby wi#c pacjen-
ci przestali ba% si# szpitala, potrzeb-
ne s' równie& pieni'dze. Tymczasem 
w"Polsce nak!ady na ochron# zdrowia 
oscyluj' wokó! 6 proc. PKB, co plasuje 
nas nawet za Bu!gari' (7,7 proc. PKB) 
czy W#grami (7,8 proc. PKB).

Jak na szpital przysta!o
Jest takie powiedzenie: „Nie ma 

ludzi zdrowych, s' tylko niezdiagno-
zowani”. Cho% to &art, w"mentalno$ci 
Polaków funkcjonuje prze$wiadczenie, 
&e to prawda. Najlepszym dowodem 
na to, jaki stosunek maj' pacjenci do 
szpitala i"bada* diagnostycznych jest 
fakt, &e s!abo reaguj' na zaproszenia 
na badania pro(laktyczne. Wci'& po-
kutuje w"nich przekonanie, &e je$li ba-
dania co$ wykryj' i"potrzebna b#dzie 
operacja, np. onkologiczna, to stan ich 
zdrowia mo&e si# pogorszy%.

Aby zmieni% stosunek spo!ecze*-
stwa do hospitalizacji i"leczenia 
operacyjnego, trzeba równolegle 
z"inwestowaniem w"sprz#t, aparatu-
r# i"budynki zaj'% si# edukacj'. Jak 
na dobry szpital przysta!o, obok le-
karzy i"piel#gniarek w"szpitalu po-
winni pacjentem zajmowa% si# tak-
&e psycholodzy, bo wszelkie l#ki s' 
trudne do wykorzenienia zwyk!' 
perswazj'. Powinno si# tak&e uczy% 
lekarzy i"piel#gniarki, jak rozma-
wia% z"pacjentami i"ich rodzinami, 
jak informowa% ich o"stanie zdro-
wia, przebiegu leczenia, rokowa-
niach, ewentualnych powik!aniach 
i"zagro&eniach. 

Badanie TNS OBOP wskazuje, 
&e dla co najmniej 25 proc. hospita-
lizowanych nawet wk!ucie wen+o-
nu czy wykonanie badania USG to 
ogromny stres. Mo&e wi#c tak&e le-
karz pierwszego kontaktu lub spe-
cjalista wystawiaj'cy skierowanie 
do szpitala powinien pacjenta przy-
gotowa% na tego rodzaju leczenie. ⦿             

R a p o r t
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!yj"c pod namiotem, 
czyli pi#kny sen  

o m$odo%ci

ANNA SIEMIANOWSKA, MARIA SZUBER

Parafrazuj!c s"owa znanej piosenki: jak co 
roku w#Mucznem znów zacz!" si$ hucznie nasz 

kolejny rajd (Rajd Górski S"u%by Zdrowia 
Bieszczady 2011).

!
piewem, ta&cem i#grza&-
cem w#tym cudownym 
miejscu zaklinamy czas. 
To ju% po raz jedenasty 

nasza lekarska bra' (i#nie tylko) spo-
tka"a si$ w#Mucznem, a%eby tam 
w"a(nie rozbi' namiot. Mi"o(nicy 
Bieszczadów ci!gn$li t"umnie z#naj-
odleglejszych kra&ców Polski. 
Zjecha"o si$ ich 140, reprezentuj!c 
12 izb lekarskich. W#sporej cz$(ci 
uczestnicy spotykaj! si$ co roku, ale 
przybywaj! te% nowe twarze.

Tradycyjna bieszczadzka pogo-
da powita"a nas trzema deszczowymi 
dniami (potem by"o ju% tylko s"o&ce), 
ale koj!cy szum deszczu padaj!cego na 
namiot to najwspanialsza melodia dla 
lubi!cych pospa'. Rajdowicze w#czasie 
deszczu nigdy si$ nie nudz!, wi$c zwie-
dzali cerkiewki, testowali najnowsze 
modele BMW, (piewali rajdowe pio-
senki i#zbierali grzyby, które w#tym 

* *
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roku dopisa"y wyj!tkowo. Codzienne 
piesze w$drówki po bieszczadzkich 
szlakach wieczorami  uzupe"nia"y spo-
tkania z#„bieszczadnikami” , warszta-
ty „koralikowe”, )lmy o#bieszczadz-
kich nied*wiedziach, konkurs „Jaka 
to melodia?”, wyst$p  „Wo"osatek”, 
gaw$dy Adriana Wi(niowskiego, le-
(nika z#Cisnej nominowanego do ty-
tu"u Mistrz Mowy Polskiej, konkur-
sy fotogra)czny i#rysunkowy, turnieje 
sportowe. Rajdowicz nigdy si$ nie nu-
dzi, zw"aszcza w#tak pi$knym miejscu 
i#w#tak znakomitym towarzystwie.

Osiem dni min$"o jak pi$kny sen, 
a#rajdowicze z#pewno(ci! wróc! pod 
namiot, %eby dotkn!' natury, wró-
ci' wspomnieniami do pi$knych 
czasów m"odo(ci, gdzie nie samo-
chód i#"ó%ko, ale plecak i#namiot 
by"y podstawowymi atrybutami tu-
rysty w#Bieszczadach. Miejmy na-
dziej$, %e sen znów si$ spe"ni. ⦿             
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Po czterech godzinach snu i!cie-
p"ym #niadaniu obolali wsiedli#my 
z!Renat$ do kajaka tylko po to, %eby 
przekona& si', %e pogoda nie odpu-
#ci nam nawet na chwil'. Kolejnym 
etapem wyprawy by"o przep"yni'cie 
zalewu przy zaporze we W"oc"aw-
ku. Ponad metrowej wysoko#ci fale 
sprawi"y, %e ten 15-kilometrowy od-
cinek zamieni" si' w!walk' o!utrzy-
manie stabilno#ci naszego sportowe-
go kajaka. Szybki posi"ek na zaporze 
i!dzi'ki uprzejmo#ci jej dyrekcji zo-
stali#my prze#luzowani. W!nocy do-
tarli#my do Torunia, gdzie czeka" 
nas kolejny nocleg.

W!trzeciej dobie natrafili#my na 
wiatr, który wed"ug wskaza( me-
teo osi$gn$" 25 m/s i!sprawi", %e le-
dwo posuwali#my si' do przodu. 
Towarzyszy" nam ca"y dzie( i!noc, 
kiedy to ledwie %ywi dobili#my 
z!wielogodzinnym opó)nieniem 
do Grudzi$dza. U!Renaty zacz'-
"o si' nasila& przeci$%enie "okcia, 
uniemo%liwiaj$c jej przez kilka go-
dzin wios"owanie bez bólu.

*
Kajakiem po serce Ani

Warto by"o stoczy& walk' z!pogod$, %eby pomóc 
Fundacji Radia Zet w!zbiórce pieni'dzy  

na skomplikowan$ operacj' serca ma"ej dziewczynki.

W
dniu wyp"yni'cia nie zda-
wali#my sobie jeszcze spra-
wy, %e kiepska pogoda – 
przeciwny wiatr, zimno 

i!fale – to zaledwie rozgrzewka przed 
tym, co b'dzie nas czeka& dalej. Po kil-
ku godzinach nasza #rednia pr'dko#& 
zamiast spodziewanej 10 km/h nie 
chcia"a przekroczy& 6 km/h. Mimo %e 
wios"owali#my z!pr$dem, to natych-
miast po od"o%eniu wiose" wiatr cofa" 
nas pod pr$d z!pr'dko#ci$– jak wska-
zywa" nasz GPS – 2 km/h. Ju% wtedy 
zdali#my sobie spraw', %e Wis"a nie od-
da nam si' po dobroci.

O!pó"nocy motorówka asekuracyj-
na WOPR ugrz'z"a na mieli)nie i!od 
tej pory zostali#my sami na zupe"nie 
czarnej w!nocy rzece. Padaj$cy deszcz 
bardzo utrudnia" nawigacj', a!wiry 
spowodowa"y, %e w!pewnym momencie 
nie byli#my ju% nawet pewni, czy wio-
s"ujemy we w"a#ciw$ stron'.

Po 15 godzinach wios"owania na 
zimnie i!w!mokrej odzie%y Renata 
zobaczy"a w!wodzie kobiet'-topiel-
ca w!identycznym jak nasz kapoku…

Nad ranem, z!sze#ciogodzinnym 
opó)nieniem, dop"yn'li#my do P"oc-
ka. Zaraz po „wype"zni'ciu” z!kaja-
ka dopad" mnie nag"y atak skurczów 
mi'#ni spowodowany hipotermi$ – by" 
tak silny, %e nie mog"em si' samodziel-
nie rozebra& ani napi& gor$cej herba-
ty. Z!pomoc$ przyszed" nam szef ekipy 
technicznej Sylwester Jaworski, który 
przez ca"y czas wyprawy niczym cie( 
pod$%a" za nami, dbaj$c o!nasze bez-
piecze(stwo.

ARTUR BIEL

Startuj$c nast'pnego dnia rano, 
zdali#my sobie spraw', %e nasze opó)-
nienie jest tak du%e, i% ostatni etap 
musimy pokona& bez wi'kszych po-
stojów. Jedzenie i!picie ograniczali-
#my do niezb'dnego minimum, po-
trzeby *zjologiczne za"atwiali#my 
z!kajaka. O!pó"nocy we wtorek byli-
#my jeszcze 50 km przed celem. Wio-
s"uj$c w!nocy, walczyli#my ze snem 
– w!chwili wielkiej senno#ci za%ywa-
li#my guaran'. 

Dop"ywaj$c do #luzy i!wp"ywa-
j$c na martw$ Wis"' oko"o 6 rano 
w!#rod', cieszyli#my si', %artuj$c, %e 
„maraton” ju% za nami, a!teraz cze-
ka nas „runda honorowa po stadio-
nie”. Srogo si' jednak zawiedli#my – 
wiatr, który nas tu przywita" nie mia" 
sobie równych w!ci$gu ca"ej wypra-
wy. Spowolni" tempo naszego p"yni'-
cia do 3 km/h!

Renat' z"apa" gwa"towny ból pra-
wego barku, zamieniaj$c ka%dy ruch 
w!dramat. Na spokojn$ wod' kana-
"u w!Gda(sku wp"yn'li#my 40 minut 
przed up"ywem wyznaczonego cza-
su, a!pod +uraw przybyli#my z!zapa-
sem 14 minut przed up"ywem zapla-
nowanej czwartej doby. 

Mamy nadziej', %e walka, któr$ 
stoczyli#my z!pogod$, nie pójdzie ca"-
kiem w!zapomnienie, a!nagrod$ b'dzie 
dla nas nowe, lepsze %ycie dla pewnej 
ma"ej, chorej dziewczynki. ⦿

WARTO WIEDZIE!

Naprzeciw  
wiatrom i falom
2 lipca br. dwoje kajakarzy – Rena-
ta Klekotko, studentka warszawskiej 
AWF i dr n. med. Artur Biel z Kliniki 
Ortopedii i Traumatologii Narz!du 
Ruchu WUM – wyp!yn"!o z Warszawy,  
by w cztery doby pokona# 480-kilometro-
wy odcinek Wis!y do Gda$ska specjalnie 
skonstruowanym kajakiem sportowym. Za 
ka%dy przep!yni"ty kilometr sponsorzy zo-
bowi&zali si" przekaza# pieni&dze Fundacji 
Radia Zet na operacj" pó!torarocznej Ani 
z Wieliczki, która urodzi!a si" z wad& serca. 

XVII MISTRZOSTWA POLSKI LEKARZY W BRYD!U SPORTOWYM
ODB!D" SI! W#DNIACH 21-23 PA$DZIERNIKA BR.  
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Regaty na Sasankach
Mimo zmiennej pogody, tegoroczne 

mistrzostwa Polski radiologów-%eglarzy 
nale%y zaliczy& do bardzo udanych.

*

W
Nowym Warpnie nad Zale-
wem Szczeci(skim (Marina 
Skagen) odby"y si' II Radio-

logiczne Mistrzostwa Polski w!+eglar-
stwie. Tym razem w!regatach wystar-
towa"o pi'& za"óg reprezentuj$cych 
pi'& oddzia"ów Polskiego Lekarskiego 
Towarzystwa Radiologicznego: "ódz-
ki, ma"opolski, podkarpacki, pomor-
ski i!wielkopolski. Impreza odby"a si' 
pod honorowym patronatem burmi-
strza Nowego Warpna. Regaty prze-
prowadzono 18 czerwca na wodach Za-
toki Nowowarpnie(skiej, przy zmiennej 
pogodzie. S"o(ce przeplata"o si' z!za-
chmurzeniem i!deszczem, wiatr mia" si-

ANDRZEJ URBANIK

"' 2-3 stopni w!skali Beauforta. Uczest-
nicy #cigali si' na jachtach klasy Sasan-
ka 660. Zorganizowano dla nich trzy 
biegi po klasycznym trójk$cie i!jeden 
d"ugi, podwójnie punktowany. Regaty 
by"y po"$czone z!uroczysto#ci$ otwar-
cia w!Nowym Warpnie Alei +eglarzy, 
"$cz$cej rynek miasta z!portem. W!bruk 
wmurowano pierwsze tablice na cze#& 
s"ynnych polskich %eglarzy – kapitanów 
Krzysztofa Baranowskiego i!Andrzeja 
Mendygra"a. Go#ciem honorowym uro-
czysto#ci by"a kpt. Marta Szi"ajtis-Obie-
g"o, najm"odsza Polka, która samotnie 
op"yn'"a kul' ziemsk$. To ona wr'czy"a 
dyplomy oraz puchar ufundowany przez 

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

R E K L A M A

burmistrza Nowego Warpna dla najlep-
szej za"ogi. Po rozdaniu nagród rozpocz'-
"a si' impreza, w!której udzia" wzi'li 
mieszka(cy miasta i!zaproszeni go#cie. 
Przy d)wi'kach muzyki trwa"a szampa(-
ska zabawa. Ekipa Mariny Skagen pod 
wodz$ szefa Jacka Gowi(skiego zorgani-
zowa"a dla uczestników regat i!kibiców 
prawdziw$ uczt'. Wspólne spotkanie 
przeci$gn'"o si' do pó)nych godzin. Jed-
nog"o#nie ustalono, %e nast'pne regaty od-
b'd$ si' w!tym samym miejscu za rok  
(1-3 czerwca 2012 r.).   ⦿ 
 
Wyniki:  I miejsce (23 pkt) – Oddzia! 'ódzki PLTR: 
Piotr Otulski (sternik), Ewa Rachlewska, Jakub Rychlew-
ski, Jerzy Kowski, II miejsce (21 pkt.) – Oddzia! Ma!o-
polski PLTR: Ryszard (e!udziewicz (sternik), Bartosz 
Bia!czyk, Justyna Kozub, Wies!aw D&brow-
ski, III miejsce (13 pkt.) – Oddzia! Podkarpacki PLTR: 
Adrian Lenczyk (sternik), Janusz Dorocha, Daniel Du-
dek, Ziemowit Dudek, IV miejsce (9 pkt.) – Oddzia! 
Wielkopolski PLTR: 'ukasz Matuszewski (sternik),  
Arleta Witkowska-'uczak, Magdalena Jakubowska, 
Pawe! Borucki, V miejsce (8 pkt.) – Oddzia! Pomor-
ski PLTR: Maciej Markuszewski (sternik), Joanna Nie-
munis-Sawicka, Zadam Zapa)nik, Bartosz Ba)cik
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Reprezentacja polskich lekarzy, cho! 
mniej liczna ni" w latach poprzednich, 
odnios#a wiele sukcesów.

M!ska kawaleria 
w Las Palmas

Gospodarzem XXXII Mistrzostw $wiata 
Medyków (World Medical and Health Games 

– WMHG) by#a stolica Gran Canarii – Las 
Palmas, która jest kandydatem do miana stolicy 

kultury europejskiej w%roku 2016.

*

J
ak co roku na pocz&tku 
lipca oko#o 2 tys. medyków 
z%niemal 40 krajów 'wia-
ta rywalizowa#o o%medale 

w%ponad 20 dyscyplinach. Reprezen-
tacja polskich lekarzy, mniej liczna ni" 
w%latach poprzednich i%po raz pierw-
szy bez pa(, odnios#a wiele sukcesów.
Ju" w%czasie uroczysto'ci otwarcia mi-
strzostw, poprzedzonej parad& repre-
zentacji w%historycznej cz)'ci Las Pal-
mas pami)taj&cej pierwsz& wypraw) 
Krzysztofa Kolumba do Ameryki, na-
si sportowcy wraz z%rodzinami, ubra-
ni w%stroje w%barwach narodowych, zo-
stali zauwa"eni przez miejscowe media. 
Najwa"niejsze jednak, "e byli'my wi-
doczni na sportowych arenach.

KRZYSZTOF MAKUCH

Doskona#& form) zaprezentowa-
li nasi lekkoatleci, poprawiaj&c ze-
sz#oroczny wynik z%WMHG w%Chor-
wacji. Siedem medali, w%tym sze'! 
z#otych (skok w%dal, wzwy", 200 m, 
kula, oszczep, pi)ciobój) i%srebro (100 
m) zdoby# Julian Pe#ka z%Torunia, 
a%jego wynik 5,32 m w%skoku w%dal 
by# jednym z%najlepszych we wszyst-
kich grupach wiekowych (na rozgry-
wanych w%tym czasie Mistrzostwach 
$wiata Weteranów w%Sacramento 
da#by mu z#oty medal). Julek ma 
ju" w%swoim dorobku 11 medali Mi-
strzostw $wiata i%Europy Weteranów 
i%od 1998 r. pe#ni odpowiedzialne 
funkcje w%Polskim Zwi&zku Wete-
ranów Lekkiej Atletyki.

Dobr& form) utrzymali zesz#oroczni 
medali'ci: Zenon Krukowski z%Mi)dzy-
rzecza – dwa z#ote (oszczep i%skok w%dal) 
i%dwa srebrne medale (dysk i%kula), Ste-
fan Madej z%Sosnowca – trzy srebrne 
(kula, oszczep, dysk), Andrzej Kaca#a 
z%Wielunia – srebro (skok wzwy") i%br&z 
(skok w%dal), Konrad Bo(da z%War-
szawy – srebro (kula), czwarte miejsce 
w%oszczepie i%pi&te w%dysku. Z%pi)cio-
ma medalami: z#otym (400 m), dwoma 
srebrnymi (200 m i%pi)ciobój) oraz dwo-
ma br&zowymi (100 m i%skok w%dal) wró-
ci# do Lublina Ryszard Siwek, a%debiutu-
j&cy w%WMHG W#odzimierz D#u"y(ski 
z%Pabianic ze z#otem w%dysku, srebrem 
w%kuli i%czwartym miejscem w%oszczepie.

Fantastycznie zadebiutowa# Jaro-
s#aw Grzelec z%Gda(ska, zdobywa-
j&c trzy z#ote medale w%biegu na 5 km, 
pó#maratonie i%morderczym triathlo-
nie i%pokonuj&c o%metr zesz#oroczne-
go mistrza Jana Plaskacza z%Rzeszowa.

10 medali wywalczyli nasi p#ywacy. 
Krzysztof Kawecki z%Bydgoszczy zdo-
by# ich sze'!, w%tym dwa z#ote (400 m 
dowolny i%100 m klasyczny), trzy srebr-
ne (1500 m dowolny, 50 m motylkowy, 
200 m zmienny) i%br&z (50 m grzbieto-
wy), a%Jan Wilczek z%Bytomia cztery: 
z#oty (50 m motylkowym), dwa srebr-
ne (100 m dowolnym i%50 m grzbieto-
wym) oraz br&zowy (200 m zmiennym).

W%sportach rakietkowych nasi teni-
si'ci sto#owi zdobyli pi)! medali: An-
drzej Kap#on z%Góry k. Leszna z#oto 
w%singlu i%br&z w%deblu z%Francuzem, 
a%Grzegorz Winkiel z%Obornik $l&-
skich br&z w%singlu oraz w%deblu +45 
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z%Andrzejem Kaca#&, który uzupe#-
ni# swoj& kolekcj) kolejnym br&zem 
w%mik'cie z%Ukraink& Tatian& Vorono-
w&. W%squashu z#oto zdoby# Rafa# Dry-
galski, a%Krzysztof Makuch by# czwar-
ty, w%badmintonie srebro w%singlu oraz 
srebro z%Anny& Sekula z%Mancheste-
ru zdoby# Andrzej Lewszuk z%Bia#ego-
stoku. Annya, pracuj&ca w%komisjach 
bioetycznych w%NHS, uzupe#ni#a pol-
ski dorobek o%z#oto w%singlu i%deblu, 
poprawiaj&c swój zesz#oroczny wynik.

Przez trzy dni, na po#o"onym na 
zboczu wygas#ego krateru wulka-
nicznego najstarszym polu golfowym 
(z%1891 r.) Bandama Golf, o%medale ry-
walizowali nasi reprezentanci ze Szcze-
cina, Lublina i%Wroc#awia. Swoj& 'wiet-
n& form) z%zesz#ego roku potwierdzili 
szczeci(scy stomatolodzy, zdobywaj&c 
trzy medale najszlachetniejszego kolo-
ru. Czarek Turostowski (hcp 20,1) by# 
niepokonany w%grupie handicapowej 
14,1-21, wygrywaj&c w%kategoriach brut-
to i%netto, a%Jurek Szymczak (hcp 24,0) 
w%grupie 21,1-36 zdoby# z#oto w%kate-
gorii netto. Czarek i%Jurek s& graczami 

Klubu Golfowego Binowo Park. Trady-
cyjnie z%medalami wracaj& nasi judo-
cy. Takim samym dorobkiem – z#otem 
w%swojej kategorii i%br&zowym meda-
lem w%kategorii open – zapisali si) Ma-
ciej Nied*wiecki z%Gda(ska i%Krzysz-
tof Lejmanowicz ze Szczytna.

W%sportach zespo#owych tradycyjnie 
z%medalami wracaj& siatkarze – ze srebr-
nym dru"yna Polish Medical Cham-
ber, w%której weteranów: Aleksandra 
Pa(ko, Janusza Korfela, Mieczys#a-
wa Ereminowicza, Adama Jarz)bowi-
cza, Krzysztofa Makucha wspomagali 
dzielnie tenisi'ci sto#owi Andrzej Ka-
ca#a i%Grzegorz Winkiel oraz lekkoatle-

R E K L A M A

ci: W#odek D#u"y(ski, Konrad Bo(da 
i%Zenek Krukowski. Br&z przypad# bia-
#ostockim pi#karzom i%by# to 'wietny tre-
ning w%drodze po z#oto w%pi#karskich 
szóstkach. Znacznie trudniej o%medale 
by#o w%turnieju pi#karskim, w%którym 
rywalizowa#o 14 dru"yn, w%tym dwie 
z%Polski – z%Zabrza i%Bia#egostoku. Obie 
dru"yny tra+#y na siebie w%!wier!+nale, 
gdzie po dramatycznym meczu godnym 
+na#u „Jagiellonia” pokona#a „Górni-
ka” 2:1, by po kolejnych zwyci)stwach 
zdoby! z#ote medale i%mistrzowski pu-
char. W%siatkówce pla"owej rozgrywa-
nej na WMHG w%trójkach medal br&-
zowy wywalczyli: Janusz Korfel, Adam 
Jarz)bowicz i%Krzysztof Makuch.

Obok medalowych sukcesów cie-
szy doskona#a atmosfera, satysfakcja ze 
sportowej rywalizacji i%ciep#y, rodzin-
ny doping. Szkoda, "e wysokie koszty 
wyjazdu na Wyspy Kanaryjskie odbi#y 
si) na frekwencji, nie tylko polskich, le-
karzy. Za rok gospodarzem b)dzie tu-
recki Stambu#. Pora zarezerwowa! czas 
w%lipcu i%rozplanowa! treningi. Wszak-
"e sport to zdrowie.  ⦿

Za rok gospodarzem 
mistrzostw b!dzie turecki 
Stambu". Warto ju# 
rozplanowa$ treningi.
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Na Dolnym !l"sku  
jest najwi#ksze skupisko 
pa$aców, rezydencji, 
zamków i warowni.

Z
ca!ej Polski do Kotliny Je-
leniogórskiej zjecha!o trzy-
dzie"ci kilka motocykli 
i#ponad 60 osób. Perfekcyj-

na organizacja, trafny dobór miejsc 
i#wspania!a atmosfera, a#wszystko  
dzi$ki Bartkowi i#Leszkowi Espen-
schied, ich %onom – Beacie i#Eli oraz 
Markowi Gogoli, którym sk!adam 
wielkie gratulacje, podzi$kowanie 
i#uznanie. Na Dolnym &l'sku jest naj-
wi$ksze na "wiecie skupisko pa!aców, 
rezydencji, zamków i#warowni. Do 
drugiej wojny "wiatowej by!o ich po-
nad 7 tysi$cy, a#poniewa% wojny na 
tych terenach tak naprawd$ nie by!o, 
oko!o 3 tysi$cy przetrwa!o do dnia dzi-
siejszego. Zachwycaj', zw!aszcza te 
odrestaurowane, swym pi$knem, cu-
downym po!o%eniem i#otaczaj'cymi  
je parkami oraz bukowymi lasami.

Najstarsze z#nich pami$taj' krót-
kie panowanie Piastów, d!ugie Cze-
chów i#Austriaków oraz najd!u%sze 
Prus i#Niemiec. XIII-wieczny zamek 
Chojnik jest tego przyk!adem. Nasza 
w$drówka to jazda motocyklami, po 
kr$tych, górzystych terenach, pomi$-
dzy uroczymi stawami, jeziorkami i#po 
przepi$knych kotlinach. Od Lwów-
ka &l'skiego przez &wieradów Zdrój, 
Szklarsk' Por$b$, Cieplice, Jeleni' Gó-
r$, Kowary, Karpacz, Lubawk$, Krze-
szów po Wa!brzych i#Zamek Ksi'%. 
Wszystko to przy dobrej pogodzie.

Pierwszy wyjazd to Kowary – spo-
tkanie w#XVIII-wiecznym Ratuszu 
z#burmistrzem, park miniatur, czy-
li kraina fantazji w#skali 1:25, ukazu-
j'ca bogactwo architektury Dolne-
go &l'ska, gdy dolina pa!aców t$tni!a 

DoctoRRiders  
na Dolnym !l"sku

GRZEGORZ KRZY!ANOWSKI

%yciem najznakomitszych rodów ary-
stokratycznych naszego kontynentu.  
Na dok!adk$ sztolnie, z#pierwszym 
w#historii wjazdem motocykla na 
kilkaset metrów w#g!'b, a#uczyni! to 
oczywi"cie „Srebrzanka”. Sztolnie to 
pozosta!o"( po kopalniach uranu. Nie 
wiedzia!em, %e takowe by!y w#Polsce. 
Nic dziwnego, bowiem otoczone by!y 
wielk' tajemnic', kordonami NKWD, 
zamkni$tymi dla „obcych” miastecz-
kami. Ca!y urobek szed! do Zwi'zku 
Radzieckiego. Wszyscy pracuj'cy tam 

górnicy m!odo zmarli, cho( w#kartach 
zgonów brak jakiejkolwiek wzmian-
ki o#uranie. Legenda g!osi, %e Stalin,  
gdy dowiedzia! si$ o#uranie przesun'! 
granic$ Polski z#Nysy K!odzkiej na 
Nys$ )u%yck', zak!adaj'c, i% b$dzie-
my kolejn' Republik' Sowieck'. Ko-
palnie zamkni$to w#roku 1972.

Kolejny dzie* to prze!$cz Kowar-
ska, Opactwo i#monumentalna Bazy-
lika w#Krzeszowie oraz domy tkaczy, 
którzy w#XIX w. „ubierali” amery-
ka*skich kowbojów.
&roda – zwiedzanie (oczywi"cie 

z#wjazdem motocyklami na starówk$) 
Jeleniej Góry, Ratusz i#spotkanie z#pre-
zydentem. Dalej pojechali"my do zam-
ku Czocha, pot$%nego zamczyska po-

!o%onego nad Jeziorem Le"nia*skim, 
owianego legendami, znanego m.in. 
z#+lmu „Gdzie jest genera!” i#serialu 
„Tajemnica twierdzy szyfrów”, opar-
tego na autentycznych wydarzeniach.

Ksi'% to kolejny dzie* naszej eska-
pady. Wje%d%ali"my i#zagl'dali"my 
tam, gdzie ma!o kto zagl'da. Ten 
pochodz'cy z#XIII w., najwi$kszy 
z#zamków Dolnego &l'ska mia! wie-
lu w!a"cicieli, owiany jest legendami 
i#tajemnicami oraz cudown' histori' 
zwi'zan' z#ostatnimi (przed zaanekto-
waniem przez Hitlera) w!a"cicielami, ze 
szlachetn' Angielk' – ksi$%n' Daisy.

Zamki na szczytach gór, warownie 
strzeg'ce dróg i#miast, pa!ace i#rezy-
dencje ukryte w#romantycznych par-
kach, to nieod!'czne elementy kra-
jobrazu tej jedynej w#swoim rodzaju 
krainy na "wiecie, gdzie pierwsze "lady 
cz!owieka stwierdzono ju% 500 tysi$cy 
lat temu. My w#t$ histori$ wpisali"my 
si$ male*kim epizodem – pierwszym 
w#historii wjazdem motocyklami na 
dziedziniec XII-wiecznego ko"ció!ka 
Wang, u#podnó%a &nie%ki. Pi$kne ka-
zanie wyg!osi! ksi'dz Jan, mottem by-
!y s!owa: „Motocykli"ci tacy jak wy, 
lekarze zrzeszeni w#klubie DoctoRRi-
ders, to ludzie, którzy ponad wszystko 
ceni' sobie wolno"(, honor i#solidar-
no"(”. Niech te s!owa pozostan' na-
szym przes!aniem.

Rajd zako*czyli"my zabaw' w#mia-
steczku „Country” k. Karpacza, wzi$-
tego %ywcem z#Dzikiego Zachodu. 
Ukoronowaniem ka%dego dnia by!y 
wielogodzinne biesiady. Muzyka, stra-
wa, wspólne "piewanie, granie, ta*ce, 
swawole i#nieko*cz'ce si$ rozmowy, 
których przewodnim tematem by!y 
motocykle i#wszystko, co z#nimi zwi'-
zane, w#tym ostatnie podró%e.

A#na Dolny &l'sk musimy ko-
niecznie wróci(. ⦿
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ZJAZDY KOLE!E"SKIE

Wydzia! Lekarski "AM 
w#Zabrzu-Rokietnicy, 

rocznik 1955
Z!okazji 56. rocznicy uko"czenia stu-
diów zapraszamy na zjazd kole#e"ski 
24-25 wrze$nia br., w!hotelu „Jaskó %-
ka” w!Ustroniu (43-450 Ustro",  
ul. Zdrojowa 10, tel. +48 (33) 854 
48 40, 854 15 59, tel./faks +48 (33) 
854 29 29, www.jaskolka.com.pl). 
Koszt bankietu i!obiadu 150 z%. Koszt 
pokoju 1-osobowego 125 z%, 2-oso-
bowego 90 z%. Koszty organizacyjne 
zwi&zane z!zaproszeniem go$ci, msz& 
itp. (do zap %aty w!recepcji hotelu) 
20 z%. Zg%oszenia uczestnictwa – naj-
pó'niej do 15 wrze$nia br., dzwoni&c 
do hotelu i!podaj&c has%o „Zjazd inte-
gracyjny 24 i!25 wrze$nia”. Konto 
bankowe hotelu: 87 1050 1096 1000 
0001 0102 4859, z!dopiskiem: 
„Zjazd integracyjny 24 i!25 wrze$nia”. 
Dojazd autobusem do Ustronia Cen-
trum lub poci&giem do Ustronia Zdroju, 
nast(pnie taksówk&. Szczegó%owy pro-
gram zjazdu na stronie: ziutaniemce-
wicz.blog.onet.pl. Kontakt do mnie: tel. 
(32) 227 24 25 lub kom. 601!780!797, 
Krysia Leuchter, tel. (32) 251 03 93 
lub kom. 606!973!483.

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, 14-16 pa'dziernika br., 
pensjonat BEATA w!Polanicy-Zdroju,  
ul. Rybna 9. Op%ata za uczestnictwo 
w!zje'dzie od absolwenta/osoby towa-
rzysz&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 na konto DIL we Wro-
c%awiu: 17 1540 1030 2001 7753 
6075 0001, do 30 wrze$nia, z!dopi-
skiem „Zjazd 1971 S” lub bezpo$rednio 
w!DIL we Wroc%awiu (przyziemie). Panie 
prosimy o!podanie nazwiska obecnego 
oraz z!okresu studiów. Informacje: Pa-
trycja Malec, DIL we Wroc%awiu, tel. 
(71) 79-88-068, e-mail: patrycja.ma-
lec@dilnet.wroc.pl, patka.malec@ 
wp.pl. Za Komitet Organizacyjny: Bar-
bara )ucko$, Alicja Marczyk-Felba, 
Wies%awa Matkowska.

Wydzia! Lekarski AM 
we Wroc!awiu, 
rocznik 1982

Droga Kole#anko! Drogi Kolego! Powoli 
szykujemy si( do kolejnego spotkania, 
tym razem z!okazji 30. rocznicy uko"-
czenia studiów. Planowany termin: wio-
sna 2012 r. we Wroc%awiu. W!zwi&zku 
z!zamiarem wydania pami&tkowego al-
bumu, prosz( o!nadsy%anie zdj(*, tych 
starych z!okresu studenckiego – najle-
piej w!formie elektronicznej. Zdj(cia pro-
sz( przesy%a* pod adresami: Jolanta Za-
leska, e-mail: jolzal@poczta.onet.pl, 

605-642-101; Patrycja Malec, DIL  
we Wroc%awiu, (71) 79 88!068, e-ma-
il: patrycja.malec@dilnet.wroc.pl, pat-
ka.malec@wp.pl. Do zobaczenia 
wkrótce! Za Komitet Organizacyjny 
Jolanta Zaleska.

Absolwenci AM 
we Wroc!awiu, 
rocznik 1967

Droga Kole#anko! Drogi Kolego! Ser-
decznie zapraszamy na spotkanie kole-
#e"skie z!okazji 45. rocznicy uko"cze-
nia studiów,1-2 czerwca 2012 r. we 
Wroc%awiu. Op%ata za uczestnictwo od 
absolwenta/ osoby towarzysz&cej: ca%-
kowity koszt (bankiet + rejs + cz($* 
oficjalna) 350 z%, rejs statkiem + cz($* 
oficjalna 250 z% (RO), bankiet + cz($* 
oficjalna (bez rejsu) 250 z% (BO), osoba 
towarzysz&ca na bankiecie 150 z% (B), 
tylko rejs statkiem (bez bankietu i!cz(-
$ci oficjalnej) 150 z% (R), tylko cz($* ofi-
cjalna (bez bankietu i!rejsu) 100 z%. 
Wp%aty na konto DIL we Wroc%awiu:  
17 1540 1030 2001 7753 6075 
0001, do 31.12.br., z!dopiskiem „Zjazd 
1967” oraz zaznaczeniem opcji poda-
nych w!nawiasie przy cenach (RO, BO, 
B lub R). Panie prosimy o!podanie na-
zwiska obecnego oraz z!okresu stu-
diów. Wp%at gotówkowych mo#na doko-
nywa* bezpo$rednio w!DIL!(poziom -1). 
Informacje: Patrycja Malec, DIL we 
Wroc%awiu, tel. (71) 79-88-068, faks 
(71) 79-88-081, e-mail: patrycja.ma-
lec@dilnet.wroc.pl, patka.malec@wp.
pl. Do zobaczenia wkrótce! Za Komitet 
Organizacyjny Irma Grenik-Sieklucka, 
Dorota Ryszkowska, January Sieklucki, 
Krystyna St(pniewska, Ziemis%aw St(p-
niewski, Danuta +ytkiewicz-Jaruga.

Absolwenci AM w#$odzi,
 rocznik 1947-1952
60 lat po dyplomie

Serdecznie zapraszamy Kole#anki 
i!Kolegów (rocznik 1947-1952)  
na uroczyste spotkanie z!okazji  
60. rocznicy uko"czenia AM w!)odzi 
19 maja 2012 r. o!godz. 14.00 trady-
cyjny obiad w!restauracji O$rodka 
Szkoleniowo-Konferencyjnego Uniwer-
sytetu )ódzkiego w!)odzi, ul. Kopci"-
skiego 16/18. Koszty uczestnictwa: od 
absolwenta (obiad + pami&tkowy dy-
plom) 110,00 z%, osoby towarzysz&cej 
90,00 z%, sk%adka na Stowarzyszenie 
Absolwentów 24,00 z%. Ostateczny ter-
min zg%osze": do 1 marca 2012 r. 
Kontakt: Stowarzyszenie Absolwentów 
AM, tel. (42)!639 39 39 – Janina Pa-
szotta-Ostrowska. Kole#anki i!Koledzy, 
poniewa# korzystamy z!bazy adreso-
wej z!poprzednich lat, prosimy o!osobi-
ste zaanga#owanie i!informowanie ab-
solwentów naszego rocznika, z!którymi 
jeste$cie w!kontakcie osobistym, tele-
fonicznym czy mailowym o!naszym 
spotkaniu. W!imieniu Komitetu Organi-
zacyjnego: Irmina Miastkowska-Fili-
piak, Wala Januszewska i!Janina  
Paszotta-Ostrowska.

K o m u n i k a t y

K!"#$%&%'$! ()*"!+,-./  
&/+!"0! "%#0$11/'%,  
P$2,/+, 7 *!3#0$/"1$+! 2011 ".

9:00-10:30 ZABURZENIA 
RYTMU SERCA – CZY 
ZAWSZE LEKARZ RODZINNY 
MUSI SI! ICH OBAWIA"?  
KWALIFIKACJA DO 
ELEKTROTERAPII
P"0/(%#1$.02.-: A",4" 
F4'&/($.0 (W"%.5!(), 
K!,!"0-1! 6-.$78+! 
(W!"80!(!)

11:00-12:30 PREWENCJA 
CHORÓB UK#ADU SERCOWO-
NACZYNIOWEGO – 
WSPÓ#PRACA LEKARZA 
RODZINNEGO I$KARDIOLOGA
P"0/(%#1$.02.-: G"0/'%"0 
O*%&8+$ (W"%.5!(), J!1480 
S$/9/", (G#!78+)

14:30-16:00 PRZEWLEK#A 
CHOROBA WIE%COWA 

I$NIEWYDOLNO&" SERCA – 
DYLEMATY DIAGNOSTYCZNE 
I$TERAPEUTYCZNE
P"0/(%#1$.02.-: A1#"0/: 
C$/;&$78+$ (P%01!7), A1#"0/: 
S,/.$(+% (W"%.5!()

16:30-18:00 NADCI&NIENIE 
T!TNICZE I$NABYTE WADY 
ZASTAWKOWE SERCA 
W$PRAKTYCE LEKARZA 
RODZINNEGO
P"0/(%#1$.02.-: A1#"0/: 
J!1480/($.0 (W!"80!(!), 
P$%," H%<<=!1 
(W!"80!(!), A1#"0/: 
S,/.$(+% (W"%.5!()

S/"#/.01$/ 
0!*"!80!=->
P%&8+$/ T%(!"0-8,(% 
K!"#$%&%'$.01/ %"!0 
%"'!1$0!,%" K%1'"/84 
.!848MEDICAL
(((.*,+!"#$%2011.*&

XV MI!DZYNARODOWY 
KONGRES POLSKIEGO 

TOWARZYSTWA 
KARDIOLOGICZNEGO

WROC"AW  
6-8 PA#DZIERNIKA 2011 R.

KONKURS JEDNEGO WIERSZA 
POD HAS"EM „NA PROGU” 

%'5!80!, 1! (1$%8/+ L$,/"!.+$/: G"4*- N$/<%"=!&1/: #0$!-
5!:2./: *"0- 5?#0+$= K&49$/ L/+!"0!, OIL ()@%#0$.

P"%*%1%(!1/ =%,,%: „P%'%#! #%=4 1$/.A!: 9B#0$/ 0),%92”.
O"'!1$0!,%"0- 8/"#/.01$/ 0!.AB.!:2 #% 4#0$!54 ()+%1+4"8$/ 
(80-8,+$.A &/+!"0- %"!0 8,4#/1,?( =/#-.-1-, +,?"0- !=!-
,%"8+% 0!:=4:2 8$B ,(?".0%;.$2 *%/,-.+2. W$/"80/ +%1+4"8%-
(/ ((),"0/.A /'0/=*&!"0!.A), *%#*$8!1/ '%#5/=, 9B#2 *"0-:-
=%(!1/ #% 10 '"4#1$! 9"., *%# !#"/8/=: OIL, 93-005 @?#3, 
4&. C0/"(%1! 3 (0)#%*$8+$/= 1! +%*/".$/ KONKURS LGN). 
UWAGA> N! +%*/".$/ 1$/ 1!&/C- 4=$/80.0!D !#"/84 0("%,-
1/'%, !)#% ($/"80- +%1+4"8%(-.A (+%1$/.01$/ *%#*$8!1-.A 
'%#5/=/*8/4#%1$=/=) *"%8$=- #%52.0-D =1$/:802, 0!+&/:%12 
+%*/",B, %*!,"0%12 ,-= 8!=-= '%#5/=, .% ,/+8, ($/"80!; ()+%-
*/".$/ ,/: *%($11% 8$B 01!&/3D: $=$B $)1!0($8+% !4,%"!, :/'% !#-
"/8 *%.0,%(- $)/(. $1,/"1/,%(- %"!0 14=/" ,/&/<%14 +%1,!+-
,%(/'%. P"0/($#0$!1/ 82 ,"0- 1!'"%#- "0/.0%(/ %"!0 :/#1% 
(-"?C1$/1$/. L!4"/!.$ 0%8,!12 *%($!#%=$/1$ $1#-($#4!&1$/. 
U"%.0-8,/ 0!+%7.0/1$/ +%1+4"84 $)("B.0/1$/ &!4"/!,%= 1!-
'"?# %#9B#0$/ 8$B ()1$/#0$/&B 22 8,-.01$! 2012 ". %)'%#0. 17.00 
()8!&!.A K&494 L/+!"0! OIL ()@%#0$, *"0- 4&. C0/"(%1/: 3.

I1<%"=!.:/ ("?(1$/C #%,. 1%.&/'?(): I(%1! S0/&/(!,  
S/+"/,!"$!, OIL &49 *%# 1". ,/&. (42) 683 17 01.
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V WARSZAWSKIE SPOTKANIA  
DIABETOLOGICZNE

22 *!3#0$/"1$+! 9". (W!"80!(!, B$9&$%,/+! N!"%#%(!, 
A&. N$/*%#&/'5%;.$ 213) K%184&,!1, #8. D$!9/,%&%'$$ 1! M!-
0%(804 0!*"!80! 1! V W!"80!(8+$/ S*%,+!1$! D$!9/,%&%'$.0-
1/ 0),/=!,/= *"0/(%#1$= „P%8,B*- ()&/.0/1$4 .4+"0-.- ,-*4 
2”. W)*"%'"!=$/ =.$1.: D$!9/,%&%'$! 1! M!0%(804 2010, I11%-
(!.-:1/ +%1./*.:/ $)*"!+,-+! &/.0/1$! .4+"0-.- ,-*4 2, P?5-
($/.0/ 8,%8%(!1$! =/,<%"=$1-, P"!+,-.01/ &/.0/1$/ .4+"0-.- 
()P%&8./, P"0/(?# *%+!"=%(- 4).A%"-.A 1! .4+"0-.B, P%-
8,B*- ()&/.0/1$4 *%($+5!7 =$+"%1!.0-1$%(-.A. WSTEP BEZ-
P@ATNY. (((.(8#.#1.#.*&. O"'!1$0!,%": .!848MEDICAL, 

4&. R/'&%(! 4, 60-113 P%01!7,  
,/&. (61))830 40 67, /-=!$&: %"'!1$0!,%"@#1.#.*&

O$RODEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW 

NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ  
ZAPRASZA NA WARSZTATY:
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Dokumentalista hitlerowskich 
zbrodni medycznych

22 maja 2011 r. zmar! we W!oc!awku  
prof. dr hab. n. med. Stanis!aw Sterkowicz – wybitny lekarz, historyk i "lozof 

medycyny, publicysta.

MAREK PAWLIKOWSKI

F
o

t.
: 

A
. 

K
u

rn
at

ow
sk

i

S
tanis!aw Sterkowicz urodzi! si# w$Pi%sku 
w$roku 1923. Matur# zda! w$1942 r. w$Kra-
kowie, przed tajn& Komisj& Podziemnego 
Kuratorium Krakowskiego. Zosta! zaprzy-
si#'ony jako 'o!nierz Armii Krajowej. 

Schwytany w$!apance ulicznej, zes!any do pracy przy-
musowej w$Niemczech. Z$powodu dzia!alno(ci konspi-
racyjnej aresztowany w$Berlinie i$uwi#ziony w$obozie 
koncentracyjnym Neuengamme ko!o Hamburga. Po wy-
zwoleniu obozu w$1945 r., po kilku miesi&cach powróci! 
do kraju, gdzie rozpocz&! studia na Wydziale Lekarskim 
Akademii Medycznej w$Gda%sku. Ju' ja-
ko student podj&! prac# w$Zak!adzie Hi-
storii i$Filozo"i Medycyny (1947-1950). 
Studia lekarskie uko%czy! w$1951 r., w$tym 
samym roku obroni! prac# doktorsk& 
i$uzyska! stopie% naukowy doktora medy-
cyny. W$latach 1952-1975 pracowa! jako 
ordynator oddzia!u wewn#trznego w$szpi-
talu powiatowym w$L#borku. W$1975 r. 
podj&! prac# w$Szpitalu Wojewódzkim we 
W!oc!awku, z$którym pozosta! zwi&zany 
a' do chwili przej(cia na emerytur# w$ro-
ku 1986. Habilitowa! si# w$Akademii Me-
dycznej w$)odzi w$roku 1978. W$latach 
1980-1986 pracowa! jako docent w$Zespo-
le Nauczania Klinicznego we W!oc!awku, 
b#d&cym "li& Akademii Medycznej w$)o-
dzi. Nominacj# profesorsk& otrzyma! 
z$r&k Prezydenta RP ju' b#d&c na emery-
turze, w$roku 1993. Dorobek naukowy 
Stanis!awa Sterkowicza z$zakresu medycyny to oko!o 250 
prac naukowych, publikowanych w$krajowych czasopi-
smach medycznych. W$okresie pracy we W!oc!awku zaj-
mowa!a go g!ównie kardiologia, by! organizatorem Od-
dzia!u Kardiologicznego w$Szpitalu Wojewódzkim 
i$niestrudzonym organizatorem ponad 20 w!oc!awskich 
konferencji kardiologicznych. Inny nurt jego dzia!alno-
(ci to publicystyka – by! autorem 480 artyku!ów publi-
cystycznych. By! równie', nade wszystko, autorem licz-
nych ksi&'ek nie tylko o$du'ej warto(ci historycznej, ale 
i$o$wysokich walorach literackich. Jego szczególn& za-

s!ug& by!o opisanie zbrodniczych eksperymentów me-
dycznych w$niemieckich obozach koncentracyjnych 
(„Nieludzka medycyna – lekarze w$s!u'bie nazizmu”, 
„Lekarze mordercy spod znaku swastyki”). Niemieckim 
obozom koncentracyjnym i$innym formom terroru hi-
tlerowskiego po(wi#ci! tak'e liczne dalsze publikacje 
(„Je(li echo ich g!osów umilknie – rzecz o$terrorze hitle-
rowskim”, „Obóz koncentracyjny Neuengamme”, „Au-
schwitz-Birkenau”, „Holokaust”). Wa'nymi pozycjami 
w$dorobku pi(mienniczym prof. Sterkowicza s& Jego 
wspomnienia („Zagubiony na polskich drogach – pó!-

wiecze pracy lekarza”, „Medicus sum, 
czyli codzienno(* lekarza – troch# 'ycia, 
troch# "lozo"i”, „Porzu*cie wszelk& na-
dziej#, którzy tu wchodzicie – wspomnie-
nia o"ar nazizmu”, ostatnia z$tych ksi&-
'ek napisana wspólnie z$'on&, zmar!& 
równie' w$bie'&cym roku dr Janin& Ster-
kowicz). By! tak'e biografem pochodz&-
cego z$W!oc!awka laureata nagrody No-
bla w$dziedzinie medycyny, Tadeusza 
Reichsteina („Tadeusz Reichstein – +ycie 
i$dzia!alno(* naukowa”) oraz Tadeusza 
Boya-+ele%skiego („Po prostu Boy”, 
„Cz!owiek-instytucja”).

Stanis!aw Sterkowicz za swoj& dzia!al-
no(* uzyska! wiele odznacze% i$wyró'nie%, 
m.in. Krzy' O"cerski i$Kawalerski Orde-
ru Odrodzenia Polski, Krzy' Armii Kra-
jowej, Krzy' O(wi#cimski, Medal Gloria 
Medicinae. By! cz!onkiem Polskiej Aka-

demii Medycyny, honorowym prezesem Pomorsko-Ku-
jawskiej Okr#gowej Izby Lekarskiej, cz!onkiem honoro-
wym Towarzystwa Internistów Polskich, W!oc!awskiego 
Oddzia!u Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz 
cz!onkiem honorowym Unii Polskich Pisarzy Lekarzy.

Profesor Stanis!aw Sterkowicz by! – nie tak cz#stym 
we wspó!czesnych czasach – przyk!adem lekarza !&cz&-
cego g!#boki profesjonalizm zawodowy z$szerokim ho-
ryzontem intelektualnym. Trudno wskaza* kogo(, kto 
w$wi#kszym od Niego stopniu przyczynia! si# do zacho-
wania humanistycznego wymiaru medycyny.
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»  Inni tak!e intensywnie pra-
cuj". Nie ma tygodnia, bym 
nie odebra# kilku telefonów 
z$propozycjami zakupu naj-
doskonalszych i$najcz%&ciej 
nieprzydatnych produktów, 
korzystania z$niepowtarzal-
nych promocji i$okazji, za-
stanowienia si% nad zmia-
n" przepisów, które same si% 
wdro!", je&li kupi% odpowied-
nio wyposa!ony skoroszyt 
uzupe#niany co chwila za od-
powiedni" dop#at". Innym 
razem dzwoni" ankieterzy, 
którzy próbuj" wyspowia-
da' mnie z$preferencji dóbr 
materialnych, liczby pacjen-
tów, tabletek i$recept. Cza-
sem kto& zmartwiony o$moje 
wykszta#cenie zada pytanie, 
co czytam i$czy teksty prze-
kazywane przez dane czaso-
pismo s" na odpowiednim po-
ziomie merytorycznym.

»  Po drugiej stronie s#uchawki, 
tak to sobie wyobra!am, za-
siada zm%czona i$zestresowa-
na pani, która recytuje swo-
j" formu#k%, bardzo cz%sto 
bez zrozumienia, wyrabiaj"c 
norm% po#"cze( skutecznych, 
to znaczy dla bezpiecze(-
stwa rozmówcy nagranych na 
twardym dysku.

»  Przez kilka lat zdarzy#o mi 
si% podejmowa' telefoniczny 
temat. Jednak nachalno&', 
z$jak" przyciskano mnie do 
podj%cia natychmiastowej 
decyzji, zacz%#a mnie coraz 
bardziej m%czy', a$co za tym 
idzie – dziwnie poczu#em, 
!e to ja staj% si% produktem, 

który podlega handlowemu 
obrotowi, wraz z$danymi te-
leadresowymi i$informacja-
mi o$szlaku sklepów, gale-
rii, ksi%gar(, konferencji, 
hoteli, które odwiedzi#em 
w$ci"gu ostatnich miesi%cy.

»  Dodatkowo w$naszym za-
wodzie spotykamy przed-
stawicieli farmaceu-
tycznych, zatroskanych 
niezwykle o$umiej%tno&ci 
lekarskie, prezentuj"cych 
ró!nice i$niezbite dowody 
z$u!yciem metod podwój-
nych i$&lepych, !e a! trud-
no uwierzy', !e nasi chorzy 
zdrowiej", skoro ich organi-
zmy nie poch#on%#y jeszcze 
najdoskonalszej, czterdzie-
stej na rynku mody)ka-
cji orygina#u. Za rozs"d-
n" cen%!

»  Filmy przerywane reklama-
mi, seanse kinowe z$niesko(-
czon" liczb" zwiastunów, 
skrzynki pocztowe wype#nio-
ne po brzegi. Pisz" do mnie 
najwi%ksze koncerny i$naj-
wa!niejsi politycy.

»  Napuchni%te koperty l"du-
j" w$koszu i$a! !al, !e znów 
nie skorzysta#em z$taniej wy-
cieczki, ciuchów za zalicze-
niem pocztowym, ksi"!ek, 
które mog% odda', je&li tylko 
mi si% nie spodobaj", dosko-
na#ych kosmetyków odm#a-
dzaj"cych, regeneruj"cych, 
od&wie!aj"cych i$ratuj"cych 
!ycie intelektualne, spo#ecz-
ne, zawodowe i$seksualne, 
szybkich i$niezawodnych sa-
mochodów...

»  Kultura masowej komercji. 
A$po drugiej stronie mia!-

d!"ce wyniki matur i$za-
trwa!aj"cy poziom studiów, 
niedouczeni i$bezczelni dzien-
nikarze, którzy nie pozwala-
j" doj&' do s#owa swoim go-
&ciom, skompromitowani 
politycy b#yszcz"cy na salo-
nach i$w$telewizyjnych s#ow-
nych gierkach.

»  Marketingowa machina nap%-
dza si% sama. Liczy si% kon-
tekst, bez którego nie mo!na 
nic powiedzie'. Nie ma are-
opagów dyskusji, s" wy!yny 
s#upków sprzeda!y i$cyrogra-
fy wspó#czesno&ci. Stajemy 
si% zak#adnikami zach#anno-
&ci wirtualnego &wiata, nie wi-
dz"c, jak wa!nym jeste&my 
trybem rozprzestrzeniaj"-
cych si% wzorców, stworzo-
nych na pokuszenie przez ze-
spo#y od pijaru. ⦿

Sko%czy!y si# wakacje. Przyzwyczajamy si# na nowo do zaj#* 
w$przychodniach, karetkach, szpitalach i$praktykach, a tak'e  

do prac spo!ecznych, pozazawodowych zainteresowa%  
oraz polityczno-medialnego zgie!ku kampanii wyborczej.

EPI K RYZ A (14)

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