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Cz!sto bywa tak, "e ostatecz-
na realizacja projektu zna-
cz#co odbiega od pierwot-
nych za$o"e%. My!l", #e mo#na 
to stwierdzenie odnie!$ do sys-
temu ratownictwa medyczne-
go w Polsce. Najbardziej jaskra-
wym przyk%adem jest jeden 
z najwa#niejszych elementów 
tego systemu: szpitalne oddzia%y 
ratunkowe. Zgodnie z pierwot-
nymi za%o#eniami powinno by$ 
to miejsce, w którym lekarze le-
cz& pacjentów w stanie zagro#e-
nia #ycia. Chorym takim trudno 
by%o udzieli$ szybkiej i kom-
petentnej pomocy w szpitalnej 
izbie przyj"$. O tym, jak wygl&-
da rzeczywisto!$ SOR-ów pisze-
my w temacie miesi&ca.
W Centralnym Rejestrze Leka-
rzy Naczelnej Izby Lekarskiej 
znajduj& si" 174 tysi&ce osób,  

40 tysi"cy spo!ród nich to le-
karze emeryci i renci!ci. We-
d%ug danych NFZ znacz&ca licz-
ba lekarzy emerytów nadal jest 
aktywna zawodowo i „udziela 
!wiadcze' zdrowotnych” w pla-
cówkach, które maj& podpisane 
umowy z Fuduszem. Wielu le-

karzy seniorów leczy pacjentów 
w ramach indywidualnej prak-
tyki lekarskiej. Powa#nym pro-
blemem wydaje si" by$ starzenie 
si" lekarzy specjalistów w dzie-
dzinach zabiegowych, pracuj&-

cych w publicznych zak%adach 
opieki zdrowotnej. Czy znaj-
d& si" ich nast"pcy? Rozpocz&% 
si" kolejny rok akademicki. Te-
goroczny nabór na wydzia%y le-
karskie i lekarsko-dentystyczne 
napawa optymizmem. Na jedno 
miejsce na kierunku lekarsko-

-dentystycznym w Gda'skim 
Uniwersytecie Medycznym 
by%o a# 23 ch"tnych! W Colle-
gium Medicum UJ – 19. Na wy-
dzia%ach lekarskich wi"kszo-
!ci uczelni na jedno miejsce by%o 

kilkunastu ch"tnych. Ozna-
cza to, #e tysi&ce m%odych Pola-
ków maj& nadziej" na zawodo-
wy sukces w naszym pi"knym, 
cho$ trudnym zawodzie. Przed 
nimi nowy system przeddyplo-
mowego nauczania medycyny 
– po likwidacji sta#u podyplo-
mowego oraz zmodyfikowany, 
modu%owy system zdobywania 
specjalizacji. Nale#y mie$ na-
dziej", #e za kilkana!cie lat b"-
d& nas leczy$ kompetentni spe-
cjali!ci, zadowoleni z wyboru 
zawodu lekarza.
Sko'czy%a si" kolejna kaden-
cja parlamentu, przed nami 
wybory. Chyba stracili!my 
nadziej", #e pos%owie-lekarze 
b"d& reprezentowali oczeki-
wania !rodowiska.

Ryszard Gola!ski
naczelny@gazetalekarska.pl

Powa!nym problemem wydaje si" 
by# starzenie si" lekarzy specjalistów 
w$dziedzinach zabiegowych, pracuj%cych 
w$publicznych ZOZ-ach.

Stracone nadzieje?

XXI Forum Ekonomiczne 
w Krynicy-Zdroju  
w „podstoliku” ochrony 
zdrowia stanowi&o cenne 
miejsce wymiany pogl%dów 
polskich i zagranicznych 
ekspertów. Ze wzgl"du 
na polsk% prezydencj" 
wa!ne by&o spotkanie 
Ewy Kopacz z ministrami 
zdrowia innych krajów. 
Interesuj%cy i godny 
powtórzenia w kolejnych 
edycjach okaza& si" panel 
dotycz%cy kszta&cenia kadr 
medycznych.
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W gor!cym, przed-
wyborczym czasie, 
cz"sto pytano mnie, 
co nale#a$oby zmie-
ni%, aby wszystkim 
nam, lekarzom, leka-
rzom dentystom, a na-
st"pnie naszym pa-
cjentom #y$o si" lepiej. 
Najch!tniej odpowie-
dzia"bym: nale#a"oby 
zburzy$ dotychczasowy 
system ochrony zdrowia 
i%wybudowa$ nowy. To 
jednak niemo#liwe, bo 
gdzie& musimy funkcjo-
nowa$, a%wi!c siedzimy 
w%tej budowli, w%której 
ka#dy zgodnie z%art. 68 
Konstytucji RP ma mie$ 
zagwarantowany rów-
ny dost!p do &wiadcze' 
(nansowanych ze &rod-
ków publicznych. Wyda-
wa"oby si!, #e jeste&my 
ju# tylko zdolni do "a-
tania dziur w%&cianach, 
ale tym razem Naczel-
na Rada Lekarska po-
stanowi"a wyj)$ jedn) 
ceg"!, jak) jest koszyk 
&wiadcze' gwarantowa-
nych, i%podda$ j) ocenie 
Trybuna"u Konstytucyj-
nego. Je#eli koszyk b!-
dzie niekonstytucyjny, 
to NRL wyjmie kolejn) 
ceg"! – dzia"alno&$ lecz-
nicz). Antoine de Saint-
-Exupéry napisa": „Nie 
mo#emy kocha$ domu, 
który nie ma swego obli-
cza i%w%którym kroki s) 
pozbawione sensu”. Ja 
dopisuj!: Je&li nie we*-
miemy si! za burzenie 
od samej ceg"y, a%b!dzie-
my tylko dorzuca$ kolej-
ne elementy dekoracyjne 
– o%elementy zaczniemy 
si! przewraca$ i%pog"!bi-

my ju# panuj)cy chaos. 
A%chaos budowaniu ob-
licza nie s"u#y.

~
Minister finansów po-
darowa$ nam pro-
jekty aktów wyko-
nawczych, w których 
wymienia sumy gwa-
rancyjne ubezpie-
cze& odpowiedzial-
no'ci cywilnej. Nie 
wiadomo, czy pod po-
j!ciem „przedsi!biorca” 
zauwa#y" lekarzy pro-
wadz)cych praktyk! le-
karsk), nie poda" te#, 
jakie b!d) skutki tych 
regulacji dla dzia"alno-
&ci gospodarczej w%przy-
padku pojedynczego le-
karza i%lekarza dentysty. 
Zró#nicowa" natomiast 
sytuacj! podmiotów 
leczniczych i%praktyk 
grupowych w%zakresie 
ubezpieczenia na jedno 
zdarzenie. Podmiot lecz-
niczy ma – wed"ug pro-
jektu – podlega$ ubez-
pieczeniu w%wysoko&ci 
200 tys. z" na jedno zda-
rzenie bez wzgl!du na 
liczb! zatrudnionych 
pracowników, w%gru-
powej praktyce lekar-
skiej ka#dy z%lekarzy ma 
podlega$ ubezpieczeniu 
w%wysoko&ci 100 tys. z" 
na jedno zdarzenie. Tym 
samym szpital zatrud-
niaj)cy 50 lekarzy pod-
lega jednemu ubezpie-
czeniu na 200 tys. z", za& 
praktyka grupowa o%tej 
samej liczbie wspólni-
ków – na 5 mln z" ")cz-
nie! Mam nadziej!, #e 
jeszcze uda si! to zmie-
ni$, bo nie wyobra#am 

sobie takiej nierówno&ci. 
Sumy gwarancyjne po-
winny by$ uzale#nione 
od stopnia ryzyka i%wy-
soko&ci ewentualnych 
roszcze', które mog) 
wyst)pi$ przy wykony-
waniu danego rodzaju 
dzia"alno&ci leczniczej 
przez poszczególne pod-
mioty. Powinny by$ one 
zatem znacznie bardziej 
zró#nicowane w%stosun-
ku do tego, co zapisano 
w%projekcie.

~
Koncern Ringier Axel 
Springer, który za-
wi!za$ z nami w ze-
sz$ym roku umow" na 
sk$ad, druk, kolpor-
ta# i prowadzenie re-
klam w „Gazecie Le-
karskiej”, postanowi$ 
teraz zerwa% umo-
w", nie zwa#aj!c na-
wet na gro#!ce mu ka-
ry umowne. Decyzja 
ta oznacza dla nas ko-
nieczno&$ poszukiwania 
innego sposobu obs"ugi 
wydawniczej. Mam na-
dziej!, #e nowy oferent 
wyka#e si! wi!kszymi 
umiej!tno&ciami i%ch!-
ci) bycia rzeczywistym 
partnerem, uwzgl!d-
niaj)cym potrzeb! za-
chowania niezale#no&ci 
samorz)du. Nie prze-
widuj! #adnych pertur-
bacji w%wydawaniu ga-
zety i%ufam, #e zmiana 
partnera w%niczym nie 
zak"óci jej cykliczno&ci 
i%dobrego odbioru przez 
Czytelników. Umowa 
– dzi!ki trybowi wypo-
wiedzenia – gwarantu-
je nam nadal pieni)dze 
od RASP, które b!d) 
pokrywa$ ewentualne 
koszty i%straty wynikaj)-
ce z%tej decyzji.

~
Temat szczepie& wra-
ca co jaki' czas i nie 
mo#na si" temu dzi-
wi%, bowiem stopie& 

zaszczepienia w sezo-
nie 2010/2011 w Pol-
sce wyniós$ 5,5 proc. 
i stanowi tym samym 
najni#szy wska(nik 
w Europie. Na posie-
dzeniu Naczelnej Rady 
Lekarskiej spotkali&my 
si! z%Paulin) Mi&kie-
wicz z%biura WHO, aby 
wspólnie zastanowi$ si!, 
co w%tej sytuacji uczy-
ni$. W&ród wielu przy-
czyn wp"ywaj)cych na 
niski wska*nik +wiato-
wa Organizacja Zdro-
wia wskazuje niech!$, 
a%w%wielu wypadkach 
wr!cz niewiedz! oraz 
brak aktywno&ci i%zaan-
ga#owania polskich le-
karzy. Szczególnie bo-
lesne jest to, #e nie tylko 
ogólny procent zaszcze-
pionych osób jest mizer-
ny, ale te# nie s) szcze-
pione grupy spo"eczne, 
które bezwzgl!dnie po-
winny mie$ ochron! za-
gwarantowan) przez 
pa'stwo. Do grup szcze-
gólnego ryzyka nale#y – 
wed"ug WHO – perso-
nel medyczny, dlatego 
te# trzykrotnie zwraca-
"em si! do minister Ewy 
Kopacz w%tej sprawie. 
Dotychczas – z%niewiel-
kim skutkiem. Dodam 
jeszcze, #e na posie-
dzeniu NRL rozwiali-
&my w)tpliwo&ci co do 
bezpiecze'stwa szcze-
pie'. Apeluj! wi!c do 
Was, Kole#anki i%Kole-
dzy, aby&cie promowali 
szczepienia, które – za-
pewniam – s) bezpiecz-
ne i%konieczne.

Maciej  Hamankiewicz

OKIEM  
PREZESA
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Do szpitalnego oddzia!u ratunkowego 
mieli by" przyjmowani tylko chorzy 

w#stanie zagro$enia $ycia, a#tra%aj& do 
niego równie$ osoby, które powinny 

zosta" przyj'te w#przychodni.
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K
aretka za karetk&, pacjent za pacjentem. Tak 
wygl&da ka$dy dy$ur w#szpitalnym oddziale 
ratunkowym. W#du$ych, wielospecjalistycz-
nych szpitalach przez SOR przewija si' w#ci&-

gu doby nawet kilkuset chorych. Zw!aszcza w#dni, kie-
dy pe!ni& one ostre dy$ury. Tymczasem wielu pacjentów 
w#ogóle nie powinno tutaj tra%". W#ocenie p!k. dr. n. med. 
Piotra D&browieckiego, zast'pcy komendanta Wojskowego 
Instytutu Medycznego w#Warszawie, po!owa pacjentów zg!a-
szaj&cych si' do SOR-u#powinna uzyska" pomoc od lekarza 
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MARIOLA MARKLOWSKA-DZIER!AK

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

SOR to n ie poradnia 
ani po gotowie

pierwszego kontaktu lub w#poradni 
specjalistycznej. – Cz'sto przychodz& 
do nas z#podejrzeniem zapalenia p!uc, 
zapalenia uk!adu moczowego lub in-
nymi infekcjami. Bez typowych obja-
wów klinicznych, za to ze skierowa-
niem od swojego lekarza. Trzeba im 
wykona" badania laboratoryjne, rent-
gen klatki piersiowej, USG, po czym 
okazuje si', $e to zapalenie oskrzeli, 
zwyk!e zaka$enie uk!adu moczowego 
itp. Koszty zwi&zane z#pobytem ka$-
dego takiego pacjenta wynosz& oko!o 
150 z!. Powinien je ponie(" lekarz 
pierwszego kontaktu, a#nie szpital – 
mówi dr Piotr D&browiecki.

Ucieczka  
przed odpowiedzialno!ci"?

W#opinii dyrektorów szpitali z#od-
dzia!ami ratunkowymi, z#którymi roz-
mawiali(my, odsy!aj&c pacjentów do 
SOR-u, lekarze podstawowej opieki 
zdrowotnej obni$aj& koszty funkcjo-
nowania swoich gabinetów. – Za ka$-
de zlecone badanie lekarz POZ musi 
zap!aci". Przekazuj&c go do nas, nie 
musi ponosi" tych wydatków – mówi&.

Znacznie cz'(ciej ni$ o#ch'ci za-
oszcz'dzenia na kosztach bada), pod 
adresem lekarzy pierwszego kontak-
tu kierowany jest zarzut o#umywaniu 
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T e m a t  m i e s i ! c a

Oddzia#y ratunkowe s! przepe#nione  
i niedofinansowane

elementem tego systemu i#pracuj& 
na jego rzecz.

Dlaczego do tej pory nie uda!o si" 
przeforsowa# tego rozwi$zania?
Dot&d zapewniano nas, $e problem 
%nansowania szpitalnych oddzia!ów 
ratunkowych ureguluje tzw. du$a 
nowelizacja ustawy o#Pa)stwowym 
Ratownictwie Medycznym. Czeka-
li(my na ni& przez ca!& ostatni& ka-
dencj' Sejmu. Dzi( wiemy ju$, $e 
nie dojdzie do niej przed wybora-
mi parlamentarnymi. Wejdziemy 
wi'c w#kolejny rok ze starym baga-
$em problemów – przeci'tny odzia! 
ratunkowy w#du$ym, wielopro%lo-
wym szpitalu nadal b'dzie przyno-
si! straty w#wysoko(ci oko!o 2 mln 
z! rocznie.

Wielu pacjentów traktuje SOR jak 
przychodni". Przychodz$ z bólem 
gard!a, gor$czk$, biegunk$. Nie s$ 
w stanie zagro%enia %ycia, a mimo 
to uzyskuj$ pomoc, bo nie mo%na 
ich odes!a# z kwitkiem. Nie uwa%a 
pan, %e to nielogiczne?
To problem ogólnopolski, maj& go 
wszyscy ordynatorzy oddzia!ów ra-
tunkowych. Próbujemy go rozwi&-
za", ale to niezwykle trudne, tym 
bardziej $e dyrekcje szpitali nie mó-
wi& w#tej sprawie jednym g!osem. 
W#wielu szpitalach SOR jest trakto-
wany jak centralna izba przyj'". To 
nieporozumienie, bo oddzia! ratun-
kowy to jednostka systemu ratow-
nictwa medycznego, do której ma-
j& si' zg!asza" wy!&cznie pacjenci 

14-15 tys. z!, ale s& szpitale, którym 
NFZ p!aci tylko 3 tys. z! za dob', tak 
jak karetce S. Jak wynika z#analiz 
nadzoru krajowego medycyny ratun-
kowej, nawet w#szpitalach otrzymu-
j&cych wy$sze kwoty rycza!t pokry-
wa tylko oko!o 30 proc. ponoszonych 
przez nie kosztów. NFZ przeznacza 
na dzia!alno(" wszystkich oddzia-
!ów ratunkowych w#Polsce zaledwie 
470-500 mln z! rocznie, co powodu-
je, $e cz'(" z#nich pracuje tylko na 
pó! gwizdka, a#kilka jest co roku za-

mykanych.
Polskie Towarzystwo 
Medycyny Ratunkowej 
od kilku lat postuluje, 
aby dzia!alno(" szpi-
talnych oddzia!ów ra-
tunkowych by!a %nan-
sowana z#dwóch *róde!. 
NFZ powinien p!aci" 
za wykonywane pro-
cedury medyczne, na-
tomiast (rodki za tzw. 

sta!& gotowo(" powinny pochodzi" 
z#bud$etu pa)stwa, a#konkretnie 
z#puli oko!o 1,5 mld z! przeznaczo-
nej rocznie na system ratownic-
twa medycznego, jako $e SOR-y s& 

Z#prof. dr. hab. n. med. Juliuszem Jakubaszko, 
prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny 

Ratunkowej i#kierownikiem Zak!adu Medycyny 
Ratunkowej AM we Wroc!awiu, rozmawia 

Mariola Marklowska-Dzier$ak

Dyrektorzy szpitali skar%$ si" 
na niedofinansowanie oddzia-
!ów ratunkowych. Twierdz$, %e 
ich dzia!alno&# zwi"ksza zad!u-
%enie zarz$dzanych przez nich 
placówek. Co pana zdaniem 
trzeba zrobi#, aby SOR-y prze-
sta!y wreszcie przynosi# straty?
+rodowisko lekarzy medycyny 
ratunkowej od wielu lat walczy 
o#racjonalny sposób %nansowa-
nia szpitalnych oddzia!ów ratun-
kowych, w!a(ciwie ju$ od czasu 
uchwalenia w#2006 
r. ustawy o#Pa)stwo-
wym Ratownictwie 
Medycznym. Pro-
blem zasadza si' 
w#tym, $e oddzia!y 
ratunkowe s& kon-
traktowane przez 
Narodowy Fundusz 
Zdrowia podobnie 
jak karetki – w#opar-
ciu o#do(" zawi !y 
i#nie do ko)ca przejrzysty algo-
rytm. Na jego podstawie wyli-
czany jest dla nich rycza!t dobo-
wy. W#przypadku kilku szpitali 
wysoko(" tego rycza!tu wynosi  

dzaj&c rytm zatokowy miarowy o#cz'-
sto(ci 80 bez cech niedokrwienia. I#na 
tym zako)czono diagnostyk'. Dosta! 
ketonal na ból g!owy. Po zbadaniu go 
w#oddziale ratunkowym okaza!o si', 
$e nad prawym p!ucem ma (ciszony 
szmer os!uchowy. W#RTG klatki pier-
siowej – guz p!uca prawego, w#USG 
zmiany o#typie META, w#badaniu CT 
g!owy podejrzenie zmian przerzuto-

nia i#ocenia" ich wyniki. Potwierdzaj& 
to sami pacjenci oraz stan, w#jakim si' 
do nas zg!aszaj& – mówi „GL” dr Piotr 
D&browiecki.

Ostatnio do SOR-u#Wojskowego 
Instytutu Medycznego tra%! 60-let-
ni pacjent z#bólami g!owy, które mia! 
od trzech miesi'cy. Dodatkowo kas!a! 
i#mia! duszno(" wysi!kow&. W#POZ 
wykonano mu badanie EKG, stwier-

r&k od odpowiedzialno(ci za leczenie 
trudniejszych przypadków.

– Ka$dego pacjenta trzeba zbada", 
zastanowi" si', co mu dolega i#posta-
wi" diagnoz'. Odnosz' wra$enie, $e 
wielu lekarzy pierwszego kontaktu 
przerzuca odpowiedzialno(" za chore-
go na szpital. Widz&c, $e pacjent czuje 
si' gorzej ni$ zwykle, wol& go skiero-
wa" do szpitala, ni$ wykonywa" bada-
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wych. Mia! niedokrwisto(" (HGB 10). 
A#w#EKG rytm zatokowy miarowy. 
Pacjent zosta! przyj'ty w#trybie pilnym 
do kliniki pneumonologii.

Tydzie) wcze(niej do tego samego 
oddzia!u zg!osi! si' chory skierowany 
z#powodu niedokrwisto(ci z#niedobo-
ru $elaza oraz kolki nerkowej. W#POZ 
nie wykonano $adnej diagnosty-
ki. Od sze(ciu tygodni za$ywa! 

z#nag!ym zagro$eniem zdrowot-
nym. Tymczasem zg!aszaj& si' 
pacjenci przysy!ani przez lekarzy 
rodzinnych, którzy nie maj& po-
mys!u, co z#nimi robi", a#w#czasie 
weekendu wysy!aj& ich ju$ niemal 
„z#automatu”. W#zwi&zku z#tym 
oddzia!y ratunkowe s& przepe!-
nione pacjentami, których nie 
powinno w#nich by", a#ci, którzy 
by" powinni, cz'sto maj& k!opo-
ty z#dostaniem si' do nich. Naj-

trudniejsza sytuacja jest w#du$ych 
miastach, gdzie jest ma!o oddzia-
!ów ratunkowych, a#funkcjonuje 
jeszcze instytucja tzw. ostrego dy-
$uru specjalistycznego. We*my na 
przyk!ad najwi'kszy we Wroc!a-
wiu, pe!nopro%lowy Akademicki 
Szpital Kliniczny. W#dniu, kiedy 
pe!ni on np. dy$ur neurochirur-
giczny, tra%aj& do niego pacjen-
ci z#problemami neurochirurgicz-
nymi z#ca!ego rejonu. Jednak nie 
bezpo(rednio do oddzia!u maj&-
cego ostry dy$ur, lecz do SOR-
-u, z#którego s& potem kierowa-
ni na konsultacje lub terapi' na 
neurochirurgi'. W#efekcie co kil-
ka dni oddzia! ratunkowy prze-
$ywa prawdziwe obl'$enie. Jest 
szturmowany przez pacjentów 
zg!aszaj&cych si' na ostry dy$ur.

W wielu szpitalach 
SOR jest traktowany 
jak centralna 
izba przyj#$. To 
nieporozumienie. 
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Lekarze s" przeciwni 
wystawianiu zwolnie% 
lekarskich w&SOR. 
Zw'aszcza pacjentom, 
którzy w&ogóle  
nie powinni mie$ wst#pu 
do tego oddzia'u.

duszno(" lub bóle w#klatce piersiowej 
pojawi!y si' u#nich przed chwil&.

– Pacjenci bardzo sprawnie poru-
szaj& si' w#systemie. Wiedz&, $e w#od-
dziale ratunkowym zostan& przebada-
ni i#zdiagnozowani, wi'c wol& przyj(" 
tu, ni$ czeka" kilka miesi'cy na wizyt' 
do specjalisty – podkre(la w#rozmowie 
z#„GL” Iwona ,obejko, dyrektor Wo-
jewódzkiego Szpitala Specjalistyczne-
go nr 5 im. +w. Barbary w#Sosnowcu.

Milionowe straty
Praca w#szpitalnym oddziale ra-

tunkowym trwa ca!& dob'. Siedem 
dni w#tygodniu przez 24 godziny mu-
si w#nim dy$urowa" specjalista medy-
cyny ratunkowej, anestezjologii i#in-
tensywnej terapii, chirurgii ogólnej, 
chorób wewn'trznych lub rezydent 
specjalizuj&cy si' w#medycynie ratun-
kowej. Lekarz dy$urny SOR decyduje 
o#przyj'ciu pacjentów do poszczegól-
nych oddzia!ów lub klinik, a#w#przy-
padkach w&tpliwych – o#udzieleniu 
im na miejscu konsultacji przez odpo-
wiedniego specjalist'.

Ka$dy pacjent przyj'ty w#oddziale 
ratunkowym generuje koszty, zw!asz-
cza je(li wymaga drogiej diagnosty-
ki. Tymczasem Narodowy Fundusz 

hemofer, bez efektu. W#wywiadzie stan 
po operacji raka gruczo!u krokowego, 
w#badaniach – rozsiew choroby nowo-
tworowej i#przerzuty do kr'gos!upa l'-
d*wiowego.

Co o#zarzutach wobec lekarzy POZ 
s&dzi prof. Adam Windak, wiceprezes 
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w#Pol-
sce? Wed!ug niego to obiegowe opinie, 
które !atwo wyg!osi", ale trudniej udo-
wodni". Tak naprawd' wszystkiemu 
winne s& regulacje systemowe, które 
nie powstrzymuj& pacjenta przed pój-
(ciem do SOR-u#i#traktowaniem go 
tak, jak dawniej traktowano pogoto-
wie i#opiek' specjalistyczn&. – Do tego, 
by zachowywa" si' w#systemie w#spo-
sób racjonalny, potrzebne s& odpo-
wiednie regulacje i#motywacje. I#to za-
równo dla lekarzy, jak i#dla pacjentów. 
Dopóki si' nie pojawi&, ka$dy b'dzie 
si' dostosowywa! do obowi&zuj&cych 
zasad. A#zasady s& takie, $e !atwo si' 
dosta" do SOR-u#i#uzyska" w#nim po-
moc, nie czekaj&c w#kolejce do specja-
listy – t!umaczy prof. Adam Windak.

Podobnego zdania s& równie$ nasi 
pozostali rozmówcy. Wed!ug nich jest 
wielu chorych, którzy z#powodu w!a-
snego wygodnictwa przychodz& do 
SOR-u. Wymuszaj& RTG, USG oraz 
badania laboratoryjne, t!umacz&c, $e 

Zdrowia p!aci szpitalom maj&cym 
SOR-y rycza!towo od 3 do 15 tys. 
z! za dob', pokrywaj&c w#ten spo-
sób zaledwie 30-50 proc. rzeczywi-
stych kosztów.

Wojskowy Instytut Medyczny 
nale$y do placówek, którym NFZ 
p!aci za dzia!alno(" SOR-u#jedn& 

z#najwy$szych stawek. Mimo to, 
podobnie jak wiele innych szpitali 
posiadaj&cych w#swojej strukturze 
oddzia! ratunkowy, ponosi na nim 
strat'. Rocznie jest to oko!o 4 mln 
z!, poniewa$ – jak t!umacz& w#WIM 
– rzeczywisty koszt dzia!alno(ci te-
go oddzia!u jest ponad dwukrot-
nie wy$szy, wynosi oko!o 35 tys. z!.
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– Na ka$dym dy$urze jest czterech 
lekarzy, trzech ratowników i#pi'" pie-
l'gniarek. Do tego trzeba jeszcze do-
da" pozostaj&cych w#gotowo(ci specja-
listów, np. neurologa, anestezjologa, 
torakochirurga, neurochirurga oraz 
pe!ne zaplecze diagnostyczne i#labora-
toryjne. Codziennie tra%a do nas (red-
nio oko!o 120 pacjentów, a#zdarza si', 
$e przy okazji ostrego dy$uru powy$ej 
200 – wyja(nia dr Piotr D&browiecki.

SOR w#Wojskowym Instytucie Me-
dycznym dzia!a dodatkowo w#struk-
turze Centrum Urazowego, ale z#tego 
powodu nie otrzymuje dodatkowego 
%nansowania…

Szkoda czasu na L4
Lekarze s& przeciwni wystawia-

niu zwolnie) lekarskich podczas dy-
$uru w#szpitalnym oddziale ra-

Nie mo%emy ponosi# strat
Iwona !obejko, pre-
zes Ogólnopolskiego 
Zwi"zku Pracodawców 
Szpitali o Charakte-
rze Centrów Urazów 
Wielonarz"dowych, 
dyrektor Wojewódz-
kiego Szpitala Spe-
cjalistycznego nr 5 
im. #w. Barbary w So-
snowcu:
Bior!c pod uwag" po-
ziom finansowania na-
szych SOR-ów, my, dyrekto-
rzy 13 centrów urazowych 
w kraju, obawiamy si" tak-
#e o ich finansowanie. Co 
prawda Narodowy Fun-
dusz Zdrowia wprowa-
dzi$ inny sposób rozliczania 
szpitali o charakterze cen-
trów urazów wielonarz!do-
wych, tzw. grupy T, ale wie-
le procedur w ramach tych 
grup jest niedoszacowa-
nych i ponosimy z tego ty-
tu$u straty. Bardziej op$acal-
ne jest rozliczanie kosztów 
leczenia cz"%ci pacjentów 
w systemie JGP. Rozmawia-
li%my na ten temat w sierp-
niu tego roku w Minister-
stwie Zdrowia. Pokazali%my 
prezentacj", na której wi-
da& ró#nic" mi"dzy rze-
czywistymi kosztami, któ-
re ponosz! centra urazowe 
i sposobem ich rozliczania 
przez NFZ. By& mo#e cz"%& 
winy le#y po naszej stro-
nie, bo nie potrafimy jesz-

cze w pe$ni wykorzysta& 
nowego systemu, ale bar-
dzo cz"sto nie przyjmu-
je on naszych rozlicze'. 
Wprowadzamy do niego 
wszystkie potrzebne dane, 
ale NFZ cz"%ci z nich nie wi-
dzi, a wyja%nianie, dlaczego 
tak si" dzieje, trwa zazwy-
czaj oko$o trzech miesi"-
cy. Problemem s! równie# 
wszelkie poprawki i zmia-
ny wprowadzane do sys-
temu przez Fundusz. Musi 
up$yn!& troch" czasu, za-
nim stan! si" dla nas wi-
doczne.
Wojewódzki Szpital Spe-
cjalistyczny im. (w. Barba-
ry w Sosnowcu ma klauzul" 
centrum urazów wielona-
rz!dowych od roku. Przez 
ten rok wida& wyra)nie 
zwi"kszony ruch pacjen-
tów. Jako centrum urazowe 
pe$nimy siedem dni w ty-
godniu przez ca$! dob" 
ostre dy#ury we wszystkich 
oddzia$ach, nie tylko zabie-
gowych. Z tego powodu 
kierowani s! do nas rów-
nie# pacjenci, którzy trafia-
j! najpierw do izb przyj"& 
okolicznych szpitali, w któ-
rych dy#urów nie musz! 
pe$ni& wszyscy specjali-
%ci. Je%li choremu potrzeb-
ny jest np. okulista czy uro-
log, to jest odsy$any do nas. 
W$a%ciwie nie wykonujemy 
ju# planowych operacji, bo 

wi"kszo%& pacjentów tra-
fia do nas w trybie ostrym. 
Poprosili%my NFZ, #eby roz-
licza$ koszty ich leczenia 
poza kontraktem, dzi"ki 
czemu mogliby%my przyj-
mowa& wi"cej pacjentów 
planowych. Mamy nadziej", 
#e Fundusz uwzgl"dni na-
sze uwagi.
Odk!d uzyskali%my sta-
tus centrum urazów wie-
lonarz!dowych, jedynego 
w województwie %l!skim, 
liczba pacjentów trafiaj!-
cych do naszego oddzia-
$u ratunkowego zwi"kszy-
$a si" o ponad jedn! pi!t!. 
SOR przynosi naszemu 
szpitalowi oko$o 1,5 mln z$ 
strat rocznie. Próbujemy te 
straty zmniejszy&, nie mo-
#emy sobie jednak pozwo-
li& na zmniejszenie za$ogi, 
jak inne oddzia$y ratunko-
we. Rozwi!zaniem by$oby 
wi"c wprowadzenie refe-
rencyjno%ci SOR-ów, dzi"-
ki czemu szpitale o statusie 
centrów urazowych otrzy-
mywa$yby wy#sz! stawk". 
Skoro wzi"li%my na swoje 
barki wprowadzenie mode-
lu centrum leczenia urazów 
wielonarz!dowych, w któ-
rym udzielana jest pomoc 
osobom poszkodowanym 
w wypadkach komunika-
cyjnych, to nie powinno to 
pogr!#a& finansowo bu-
d#etów naszych szpitali.

KOMENTARZ
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i#o#których nic nie 
wie. Zbadanie ich 

zajmuje sporo czasu, 
a#wypisywanie formu-

larza L4 jeszcze bardziej 
wyd!u$a ten czas – podkre(la-

j& w#rozmowie z#„Gazet& Lekarsk&”. 
Lekarze z#sosnowieckiego SOR-u#przez 
jaki( nie wydawali niektórym pacjen-
tom wyników bada). Okaza!o si' jed-

nak, $e doskonale znaj& obowi&zuj&ce 
prawo i#znale*li sposób, by je dosta". – 
Pacjenci wiedz&, $e wystarczy napisa" 
pismo do dyrekcji szpitala. Przepisy s& 
jednoznaczne – pacjent ma prawo do 
swojej dokumentacji medycznej – mó-
wi dyr. Iwona ,obejko.

– Lekarze dy$uruj&cy w#SOR-ach s& 
po to, by ratowa" ludzkie $ycie. Wypi-
sywanie druków L4 nie jest ich priory-

Winne s" regulacje 
systemowe, które nie 
powstrzymuj" pacjenta 
przed pój!ciem do 
SOR-u&i&traktowaniem 
go tak, jak dawniej 
traktowano pogotowie 
i&opiek# specjalistyczn".

R E K L A M A

t u n kow y m. 
Zw!aszcza tym 
pacjentom, którzy 
w#ogóle nie powinni 
mie" wst'pu do tego od-
dzia!u. Uwa$aj&, $e powinni zo-
sta" z#tego obowi&zku zwolnieni.

– Ka$dy lekarz ma na dy$urze oko-
!o 20-30 pacjentów, których nie zna 
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tetem – broni lekarzy z#SOR-ów Ma-
ciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej 
Rady Lekarskiej. Wed!ug niego, to 
z#powodu *le zorganizowanego sys-
temu ochrony zdrowia oddzia!y ra-
tunkowe zamieni!y si' w#poradnie 
lekarza rodzinnego. Prezes NRL nie 
ma jednak najmniejszej w&tpliwo(ci, 
$e lekarze dy$uruj&cy w#oddzia!ach 
ratunkowych maj& obowi&zek wy-
pisania druku L4, je(li konsultacja 
udzielona choremu wyczerpa!a po-
trzeb' jego dalszego leczenia. Nie 
mog& te$ odmówi" wystawienia L4 
rodzicom chorych dzieci. – Zwolnie-
nie lekarskie jest elementem porady 
lekarskiej i#leczenia – podkre(la Ma-
ciej Hamankiewicz.

W#Wojskowym Instytucie Medycz-
nym lekarze pracuj&cy w#SOR s& zo-
bowi&zani do wystawiania zwolnie-
nia lekarskiego wszystkim pacjentom, 
którzy kwali%kuj& si' do jego otrzyma-
nia. – Ka$dy lekarz stwierdzaj&cy ko-
nieczno(" pozostawania pacjenta na 
zwolnieniu powinien je wypisa". To 
jego obowi&zek prawny – przypomi-
na zast'pca komendanta WIM, któ-
ry do ko)ca ubieg!ego roku kierowa! 
SOR-em i#nadal w#nim dy$uruje.

Je(li lekarz z#SOR-u#uzna, $e 
w#dniu wizyty pacjent nie wymaga 
L4, to po zaordynowaniu leczenia 
kieruje go do lekarza POZ, aby ten 
oceni! nast'pnego dnia, czy pacjent 
mo$e si' uda" do pracy. ⦿

Z bólem gard!a i gor$czk$  
trzeba czeka# w kolejce
Lek. Witold Górecki, 
ordynator Szpitalnego 
Oddzia$u Ratunkowe-
go w Szpitalu Specjali-
stycznym im. J%drzeja 
#niadeckiego w No-
wym S"czu:
Ka#dego dnia do naszego 
oddzia$u zg$asza si" oko$o 
170 chorych. W czasie waka-
cji jest ich o 25-30 proc. wi"-
cej, poniewa# nie do%&, #e 
obs$ugiwany przez nas re-
jon jest du#y, to na dodatek 
ma on charakter turystycz-
ny. Tworz! si" gigantycz-
ne kolejki. Wielu pacjentów 
mog$oby ich unikn!&, gdy-
by zechcieli skorzysta& z po-
mocy lekarzy przyjmuj!-
cych w przychodni. SOR jest 
specjalistycznym oddzia-
$em udzielaj!cym pomo-
cy osobom z ci"#kimi ura-
zami, z$amaniami, bólem 
w klatce piersiowej, zaburze-
niami %wiadomo%ci, oczy-
wi%cie nie po spo#yciu alko-
holu. Tymczasem zg$aszaj! 
si" do nas równie# pacjenci, 
których w ogóle nie powin-
no u nas by&: uk!szeni przez 

owady, ze starymi ranami, 
które powinny by& ju# daw-
no opatrzone, z banalnymi 
chorobami, jak ból gard$a, 
gor!czka, biegunka, wymio-
ty. Z tego rodzaju objawa-
mi powinni uda& si" do leka-
rza pierwszego kontaktu lub 
skorzysta& z ca$odobowej 
opieki medycznej. Ale oni 
wol! przyj%& do nas, bo wie-
dz!, #e nie mo#emy ich ode-
s$a& bez badania i oceny sta-
nu zdrowia. Nad ka#dym, kto 
si" do nas zg$osi, niezale#nie 
od tego, czy ma nie#yt nosa, 
uraz palca, czy zawa$, musi-
my si" pochyli& i zastanowi&. 
Sprawdzi&, co mu dolega 
i co najmniej na jeden dzie' 
wypisa& druk L4, je%li potrze-
buje go do pracy.
Osobi%cie jestem przeciw-
ny wystawianiu zwolnie' 
osobom, których stan zdro-
wia tego nie wymaga. Wy-
pe$nianie druków L4 zabiera 
nam, dy#uruj!cym lekarzom, 
bardzo du#o czasu, a nie 
ma nas kto w tym odci!#y&, 
bo sekretarek medycznych 
w SOR-ach nie ma. W efekcie 

tworz! si" kolejki, generuj! 
koszty i przed$u#a czas, któ-
ry mogliby%my po%wi"ci& in-
nym chorym.
Pacjenci, którzy zg$aszaj! si" 
do nas z banalnymi dolegli-
wo%ciami, musz! si" liczy& 
z tym, #e zostan! przyj"ci 
w ostatniej kolejno%ci. SOR 
to nie przychodnia, w której 
wydawane s! numerki. Tutaj 
o przyj"ciu decyduje stan 
chorego. Pacjent przywie-
ziony przez karetk" z wy-
padku, z udarem lub zawa-
$em zostanie przyj"ty bez 
kolejki. Lekarze i piel"gniar-
ki zajm! si" nim w pierwszej 
kolejno%ci. Natomiast pa-
cjent z urazem palca musi 
poczeka&.

KOMENTARZ
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Do mojego znajomego, 
szefa kliniki chirurgii, 
zatelefonowa! kolega 
z tzw. terenu z pro"-
b# o przyj$cie chorego, 
wymagaj#cego ampu-
tacji ko%czyny dolnej 
z powodu zespo!u sto-
py cukrzycowej. Pacjen-
towi kilka dni wcze"niej 
odj#to przodostopie, co 
okaza$o si# post#powa-
niem niewystarczaj%cym. 
Najprostszym wyj"ciem 
by$aby reoperacja w tym 
samym szpitalu. Problem 
w tym, &e nie up$yn#-
$y jeszcze dwa tygodnie 
i Narodowy Fundusz 
Zdrowia nie zap$aci$by za 
drugi zabieg ani z$otów-
ki. Chirurg ze szpitala po-
wiatowego, z pewno"ci% 
mobilizowany przez swo-
jego dyrektora do oszcz#-
dzania, próbowa$ zatem 
pogodzi' ch#' niezw$ocz-
nej pomocy choremu 
z nienara&aniem swojej 
lecznicy na koszty, któ-
rych nikt nie pokryje.

Gra pacjentem? Przed 
wydaniem s#du nale&y 
wzi#' pod uwag$, kto 
ka&e graczom usi#"' 
do sto!u i rozdaje kar-
ty. Bez regu! wyzna-
czanych przez NFZ nie 
by!oby tej i innych wa-
riantów gry w numerki.
 Mo&na by$oby na przy-
k$ad przenie"' pacjen-
ta na inny oddzia$ szpi-
tala, nie obawiaj%c si#, 
&e ubezpieczyciel za-
p$aci wy$%cznie za jed-
n% (lepiej p$atn%) proce-
dur#. Tymczasem, nie 
chc%c strzela' do w$a-
snej bramki, nie mo&na. 
Trzeba jednego dnia zro-

bi' wypis, a nast#pne-
go przyj#cie. Rzecz jasna, 
nie zawsze mo&na cze-
ka'. Je"li np. pacjent z in-
terny musi by' opero-
wany w trybie pilnym, 
to oczywi"cie si# go ope-
ruje, nie zwracaj%c uwa-
gi na krzywd# interni-
stów, których wysi$ki, 
kwalifikowane przez 
NFZ jako gorzej wy-
ceniana niezabiegowa 
procedura, pójd% – z fi-
nansowego punktu wi-
dzenia – w gwizdek. Je"li 
mo&na poczeka', to – by 
nie nara&a' chorego na 
bezsensown% w#drów-
k# ze szpitala do domu 
i z powrotem – prakty-
k% jest przenocowanie 
go w szpitalu. Formal-
nie w charakterze go"cia, 
w rzeczywisto"ci – pe$-
noprawnego pacjenta, 
któremu nie odmawia si# 
posi$ku, tudzie& zmie-
rzenia ci"nienia. Czyni%c 
wspomniane dobro, trze-
ba tylko pami#ta', by za-
chowa' postaw# biblijn%, 
to jest, by lewica (NFZ) 
nie wiedzia$a, co czyni 
prawica. To na wypadek, 
gdyby Fundusz, który 
– jak ju& wspomnia$em 
– zmusza do gry i kar-
ty rozdaje, powiedzia$ 
„sprawdzam”. Znam 

przypadek, kiedy po-
wiedzia$, wykrywaj%c 
fakt pomiaru temperatu-
ry komu", kto ju& nie by$ 
na stanie. Ale& by$a afe-
ra! Ofiar% bystro"ci ene-
fzetowskich kontrole-
rów pad$y piel#gniarki, 
pe$ni%ce „krytycznego” 
dnia dy&ur. Jeden nie-
winny wpis w karcie go-
r%czkowej spowodowa$ 
oskar&enie o fa$szowa-
nie dokumentacji. Bied-
ne siostry najad$y si# 
strachu, cho' nie to, tylko 
wstrzymanie finansowa-
nia jednej z procedur, by-
$o celem Funduszu.

I jak tu NFZ ma nie 
robi' oszcz$dno"ci? 
Oszcz$dna instytucja 
mo&e sobie na przy-
k!ad pozwoli' na pre-
mie dla najbardziej 
zas!u&onych urz$dni-
ków lub moderniza-
cj$ siedziby. Mo&e te&, 
unikaj%c ataku roze(lo-
nych mediów, wpom-
powa' pieni%dze w roz-
wój biurokratycznej 
struktury. Najlepiej w ja-
k%" now% jej form#, któ-
ra w krótkim czasie za-
cznie sama p%czkowa' 
ku uciesze dysponen-
tów posad i ich szcz#"li-
wych wybra)ców. *wie-
&ym przyk$adem jest 
próba powo$ania do &y-
cia Agencji Taryfikacji 
*wiadcze) Opieki Zdro-
wotnej. Cel zbo&ny, bo 
któ& nie chcia$by rze-
telnej, a przede wszyst-
kim zgodnej z realia-
mi, wyceny "wiadcze). 
Nie trzeba jednak zbyt-
nio wyt#&a' wzroku, by 
w szczegó$ach przygoto-

wanej przez resort zdro-
wia nowelizacji ustawy 
o "wiadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowa-
nych ze "rodków publicz-
nych dostrzec diab$a. 
Prezes Agencji ma by' 
powo$ywany na pi#cio-
letni% kadencj# przez mi-
nistra zdrowia. Minister 
ustali te& prezesowi wy-
nagrodzenie. Nie bardzo 
wiadomo, w jakiej wyso-
ko"ci, bo w przes$anym 
do konsultacji projek-
cie nie ma o tym mowy. 
Z pewno"ci% b#dzie to 
wi#cej ni& trzykrotno"' 
przeci#tnego wynagro-
dzenia, bo tyle maj% do-
stawa' cz$onkowie dzie-
si#cioosobowej rady do 
spraw taryfikacji. Jak po-
da$a „Gazeta Prawna”, 
powstanie Agencji ma 
kosztowa' 40 milionów 
z$otych. Zap$aci NFZ.

    Niejako w zamian 
zastrze&ono, &e tary-
fikatorzy b$d# zajmo-
wa' si$ ustalaniem 
jedynie punktowej 
warto"ci "wiadczenia. 
To rozwi%zanie dogod-
ne dla Funduszu. Ma-
nipuluj%c cen% punktu, 
ubezpieczyciel-mono-
polista nadal b#dzie 
móg$ kupowa' "wiad-
czenia poni&ej kosztów, 
zmuszaj%c "wiadczenio-
dawców do uczestnic-
twa w ró&nych dziw-
nych grach i pl%sach. ⦿
 S!awomir Badurek
Autor jest diabetologiem, 

wiceprezesem  
Kujawsko- Pomorskiej 

OIL w Toruniu,  
publicyst!  

‚,Pulsu Medycyny”

Zata!czy" w kaftanie
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 Nikogo nie wyr!czam,  
     ja pomagam  

Z!Ann" Dymn", aktork" Starego 
Teatru w!Krakowie, prezesem 
Fundacji ,,Mimo Wszystko”, 

rozmawiaj" Ryszard Gola#ski 
i!Lucyna Krysiak

*
F

O
T

.:
 M

A
R

E
K

 K
O

W
A

L
S

K
I

Po co komu! z tak" pozycj" zawodow" 
jak Anna Dymna fundacja?
Oprócz tego, $e jestem aktork", jestem 
zwyczajnym cz%owiekiem, ciekawym te-
go, co si& dooko%a mnie dzieje. Czerpi& 
si%& i!rado'( z!przyja)ni z!lud)mi nie-
pe%nosprawnymi. W!rozmowach z!ni-
mi poznaj& prawdziwy sens $ycia, a!im 
pomagam uwierzy(, $e i!dla nich $ycie 
mo$e by( pi&kne.

Z#o!liwi mówi", $e to sposób na pod-
trzymanie popularno!ci i %ród#o do-
chodów na wypadek, gdyby nie by#o 
propozycji pracy...
Kiedy osiem lat temu zak%ada%am Fun-
dacj& „Mimo Wszystko”, tych propo-
zycji by%o wi&cej ni$ mog%am przyj"(. 
Ca%y czas gram w!teatrze, który – nie 
ukrywam – jest dla mnie najwa$niejszy. 
Ale mog%am te$ gra( w!serialach i!$y( 
bez problemów, które mam w!zwi"z-
ku z!prowadzeniem fundacji. Dzi' ju$ 
wszyscy wiedz", $e jestem prezesem na 
wolontariacie, a!z!tego $adnych mate-
rialnych zysków nie ma.

Cz&sto podkre!la#a pani, $e jest nie tylko 
twarz" fundacji, ale jej sercem i dusz".
Tak, bo wszystko, co robi& w!funda-
cji wynika z!autentycznych kontaktów 
z!osobami niepe%nosprawnymi, z!do-
tykania ich problemów i!ch&ci odmie-
nienia ich $ycia na godniejsze, lepsze. 
Poniewa$ nie bior& za to pieni&dzy, nie 
ma w!tym kalkulacji. Wykorzystuj& 
do tego twarz, na któr" pracowa%am 
w!swoim zawodzie 40 lat. W!rozmo-
wach „Spotkajmy si&”, które dziewi&( 
lat prowadz& w!telewizji, wyra)nie wi-
da(, $e niepe%nosprawni s" wyj"tko-
wo wyczuleni na prawd&. S" wi&c one 
do bólu szczere, nawet intymne. Tego 
rodzaju kontakt wymaga otwarcia si& 
obu stron. Bez oddania serca i!duszy 
nie by%oby to mo$liwe. Nieraz p%aka-
%am, nie spa%am, chorowa%am. Tylko 
dzi&ki temu, $e na deskach teatru mia-A
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%am mo$liwo'( odreagowania traumy, 
która towarzyszy%a tym spotkaniom, 
mog%am je prowadzi( dalej.

Potrzeba odwagi. Psycholog tak g#&boko 
nie wchodzi w relacje z pacjentami...
Nie jestem psychologiem, a!moi roz-
mówcy nie s" moimi pacjentami. Nawet 
za cen& wyczerpania chcia%am zrozu-
mie(, dlaczego ludzie si& od nich od-
wracaj". Czym ró$ni" si& od nas, $e 
spycha si& ich na margines $ycia. Dzi' 
wiem, $e tak samo kochaj", maj" ma-
rzenia, pasje. S" pi&knymi, w!pe%ni war-
to'ciowymi lud)mi. Jednak nie chodzi 
tylko o!odbiór spo%eczny programu 
„Spotkajmy si&”. Profesor Andrzej 
Szczeklik powiedzia%, $e wype%nia 
on pewn" luk&, bo wprawdzie me-
dycyna czyni cuda, jednak zagubi%a 
gdzie' kontakt z!pacjentem, cz%owie-
kiem. Lekarze chc" uruchomi( portal 
internetowy „Medycyny Praktycznej” 
– kompendium wiedzy o!chorobach, 
ich diagnozowaniu, leczeniu, ale nie 
maj" niestety materia%ów, które przy-
bli$" problemy cierpi"cego pacjenta. 
Chcieliby wi&c na tym portalu umie-
'ci( moje rozmowy. S" one jednak tyl-
ko w%asno'ci" telewizji i!jako' trudno 
to za%atwi(. Uznanie lekarzy daje mi 
odwag&, si%y, by prowadzi( fundacj& 
i!zabiera( g%os w!trudnych sprawach 
dotycz"cych sytuacji chorych ludzi. 
Przecie$ jestem tylko aktork". Bez 
wiedzy i!wsparcia wspania%ych leka-
rzy nie ud)wign&%abym tego ci&$aru.

Czy program „Spotkajmy si&” oprócz te-
go, $e chwyta za serce, czego! nas uczy?
Nie chodzi o!epatowanie nieszcz&'ciem 
i!chwytanie za serce, ale o!zach&t&, by 
nie ba( si& zbli$y( do osoby niepe%no-
sprawnej. O pokazanie, $e taki cz%o-
wiek mo$e by( m"dry, wra$liwy, mie( 
bogate wn&trze. Polacy s" tolerancyj-
ni, szczególnie osoby wychowane ju$ 
w!czasach, kiedy przesta%o si& izolowa( 
niepe%nosprawnych. Wci"$ jednak s" 
to dwa osobne 'wiaty. Uruchamiaj" 
si& jednak szczere odruchy pomagania 
bli)nim, cho(, co znamienne dla Pola-
ków, maj" charakter akcyjny.

Fundacje maj" sta#y dochód z ustawowe-
go odpisu 1 procenta od podatku. Czy te 
pieni"dze trafiaj" tam, gdzie powinny?
Zanim kto' wp%aci swój 1 procent 
na konto jakiej' fundacji, powinien 

j" sprawdzi(, np. w!internecie. Wtedy 
b&dzie mia% pewno'(, $e jego pieni"dze 
tra*" tam, gdzie powinny. Rzeczywi-
sto'(, w%adze i!przepisy wci"$ si& zmie-
niaj". W!takich warunkach fundacjom 
trudno prowadzi( wieloetapowe, wie-
loletnie projekty, a!maj" one obowi"-
zek rozliczania si& z!ka$dego grosza. By 
ludzie chcieli je wspiera(, musz" zdo-
by( ich zaufanie, a!wi&c dzia%a( przej-
rzy'cie i!krystalicznie czysto. I!ja tak 
dzia%am. Poddaj& si& co roku ostremu 
audytowi, by mie( pewno'(, $e nie ma 
uchybie#. Niestety, niektóre przepisy 
s" nieszczelne. Czyta%am niedawno, $e 
za prowizj& jakie' organizacje po$yt-
ku publicznego otworzy%y subkonto 
i!umo$liwi%y zbieranie 1 procenta po-
datku organizacji, która nie posiada ta-
kiego statusu. Dla mnie to bezprawie. 
Jednak wed%ug kombinatorów, w!usta-
wie nie ma zakazu stosowania takich 
praktyk, formalnie nie ma wi&c %ama-
nia prawa, ale odium przekr&tu k%adzie 
si& cieniem na fundacjach. Fundacje, 
które nie rozliczaj" si& w!terminie, 
trac" status organizacji po$ytku pu-
blicznego i!nie maj" tak$e prawa do 
zbiórki 1 procenta.

Pomoc niepe#nosprawnym to obowi"zek 
pa'stwa. Nie s"dzi pani, $e pa'stwo wy-
r&cza si& fundacjami?
To prawda, $e fundacje rozja'niaj" 
czarne dziury w!naszej rzeczywisto-
'ci, ale w!sytuacji, kiedy pa#stwo nie 
ma pieni&dzy na tego rodzaju pomoc, 
trudno si& spiera(, kto powinien j" 
nie'(, bo to tylko uderza w!tych, któ-
rzy s" bezradni i!potrzebuj" pomo-
cy. Ja nikogo nie wyr&czam, ja po-
magam... Nawet najbogatsze kraje 
maj" fundacje. My'l&, $e s" wielkimi 
sprzymierze#cami pa#stwa, pomoc-
nikami w!wa$nych sprawach i!powin-
no ono bardziej sprzyja( ich dzia%a-
niom, mo$e w!niektórych projektach 
nawet wspó%pracowa(. Nios" ze sob" 
nie tylko pomoc materialn", ale pod-
nosz" morale. Czasem w%a'nie dzi&-
ki fundacjom ludzie niepe%nosprawni 
czuj", $e komu' na nich zale$y. Gdy 
si& pomaga innym, jako' ja'niej i!le-
piej jest nie tylko tym, którzy pomoc 
otrzymuj", ale i!tym, którzy j" daj".

A jaki jest stosunek lekarzy do fundacji?
Wspieraj" nas zawsze i!wsz&dzie. Prze-
cie$ %"czy nas pomoc chorym i!niepe%-

nosprawnym. S" szpitale, które organi-
zuj" „bia%e niedziele”, przeprowadzaj" 
badania naszym podopiecznym, s" le-
karze wolontariusze, którzy bior" udzia% 
w!ró$nych projektach. Teraz „Medy-
cyna Praktyczna” przygotowuje kon-
kurs literacki dla lekarzy „Przychodzi 
wena do lekarza”. Fundacja „Mimo 
Wszystko” jest partnerem tego pro-
jektu. Nagrodzone prace b&d& czyta%a 
z!Radkiem Krzy$owskim podczas jed-
nego z!kongresów medycznych, który 
odb&dzie si& w!kwietniu 2012 r. w!War-
szawie. Tak wi&c poezja zacie'ni nasze 
relacje. Przygotowujemy te$ konkurs 
literacki dla osób niepe%nosprawnych 
i, jak znam $ycie, te dwa konkursy kie-
dy' w!jaki' sposób si& po%"cz".

Jak ocenia pani te osiem lat dzia#ania 
w fundacji?
Traktuj& je jak przyspieszony kurs $y-
cia, na którym dowiedzia%am si& o!rze-
czach, o!których istnieniu wcze'niej nie 
mia%am poj&cia. Pozna%am ró$ne me-
chanizmy, od których jeste'my zale$-
ni. Pozna%am te$ wielu ludzi od ich naj-
gorszej i!najlepszej strony.

Czy trzeba mie( jakie! szczególne pre-
dyspozycje, aby prowadzi( fundacj&?
Nie wiem, dla mnie jest to kwestia wy-
chowania. Dom mia%am raczej biedny, 
ale odk"d pami&tam, zawsze wpajano 
mi, $e nie ma wa$niejszej rzeczy ni$ 
drugi cz%owiek. I!z!tym prze'wiadcze-
niem id& przez $ycie. To proste. 

Jak pogodzi( to wszystko? 
Przede wszystkim jestem aktork" i!kie-
dy przekraczam próg teatru, nic in-
nego nie istnieje poza postaci", któr" 
kreuj&. To s" dla mnie seanse tera-
peutyczne. Gram obecnie w!trzech 
du$ych spektaklach. Lubi& przyj'( 
wcze'niej, pogada( z!Ani" Polony, 
z!Dorotk" Segd", Globiszem, Trel". 
Có$ to za przyjemno'(! Tam jest mój 
'wiat, swojski, bezpieczny. Wprawdzie 
tak$e targany emocjami, ale takimi, 
nad którymi panuj&. +wiat teatru i!fun-
dacji w!jaki' sposób przenikaj" si&, 
mimo $e jeden jest *kcyjny, a!drugi 
rzeczywisty. W!teatrze jestem Ann" 
Dymn" znan" z!roli Barbary Radzi-
wi%%ówny, Marysi Wilczurówny, a!dla 
moich niepe%nosprawnych przyjació% 
– ich Ani". Tutaj sprawdzam si& jako 
zwyk%y cz%owiek.  ⦿
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Z "notatn ika 
rzeczn ika prasowego

Koszyk  
do Trybuna!u
Naczelna Rada Lekarska po-
stanowi!a skierowa" wnio-
sek do Trybuna!u Konsty-
tucyjnego o stwierdzenie 
niezgodno#ci z Konstytucj$ 
RP koszyka #wiadcze% gwa-
rantowanych. Pierwsz! de-
cyzj" o przygotowaniu skargi 
do Trybuna#u Konstytucyjne-
go NRL podj"#a na pocz!tku 
wrze$nia ubieg#ego roku, kie-
dy jeszcze  obowi!zywa#a usta-
wa o zak#adach opieki zdrowot-
nej, a wi"c przed wp#yni"ciem 
do NIL projektu ustawy o dzia-
#alno$ci leczniczej. 9 wrze$nia 
tego roku podj"to decyzj" 
o z#o%eniu wniosku o stwier-
dzenie niezgodno$ci z konsty-
tucj! (w szczególno$ci z jej art. 
68 mówi!cym o równym do-
st"pie obywateli RP do $wiad-
cze& zdrowotnych) niektórych 
zapisów ustawy o $wiadcze-
niach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze $rodków publicz-
nych, rozporz!dzenia w sprawie 
$wiadcze& gwarantowanych 
z zakresu leczenia szpitalnego 
oraz komunikatów Narodowe-
go Funduszu Zdrowia w spra-
wie rozlicze& $wiadcze& udzie-
lanych pacjentom w#!czonym 
do badania klinicznego (z 30 
kwietnia 2009 r.) i w sprawie 
przys#uguj!cego w ramach 
Funduszu leczenia endodon-
tycznego (z 11 stycznia 2010 r.).

WHO na NRL
Go#ciem na posiedzeniu 
Naczelnej Rady Lekarskiej 
by!a Paulina Mi#kiewicz,  
dyrektor Biura &wiatowej 
Organizacji Zdrowia w Pol-
sce. Rozmawiano m.in. o sy-
tuacji dotycz!cej szczepie& 
w Polsce i w krajach europej-
skich, $wiadomo$ci spo#ecz-
nej w tym zakresie, stopniu 
u$wiadomienia w$ród pra-
cowników medycznych oraz 
finansowaniu zabezpiecze& 
pracowników ochrony zdro-
wia ze $rodków publicznych. 

Sta" – list do MZ
Kwestie wynagrodzenia dla 
lekarzy sta'ystów w kwocie 
równej miesi(cznemu prze-
ci(tnemu wynagrodzeniu 
w sektorze przedsi(biorstw, 
wzrost wynagrodze% dla 
opiekunów i koordynato-
rów, w!tpliwo$ci dotycz!ce 
zmian w zakresie sta%y cz!st-
kowych – zosta#y przekaza-
ne ministrowi zdrowia w wy-
stosowanym li$cie z uwagami 
dotycz!cymi projektu rozpo-
rz!dzenia w sprawie sta%u po-
dyplomowego lekarza i leka-
rza dentysty. Wiceprezes NRL 
Romuald Krajewski zazna-
cza w li$cie, %e projekt nale%y 
uzna' za przedwczesny, gdy% 
rozporz!dzenie z 2004 r. mo-
%e obowi!zywa' 18 miesi"cy, 
tj. do 31 grudnia 2012 r., co wy-
nika ze zmiany ustawy o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty. 
„Jedynie w sytuacji, gdy oma-
wiany projekt rozporz!dzenia 
wchodzi#by w %ycie po dniu 
1 pa(dziernika 2012 (a wi"c po 
ostatnim terminie LEP i LDEP) 
podejmowanie prac legislacyj-
nych obecnie by#oby uzasad-
nione” – czytamy w li$cie.

Do publicznej 
wiadomo#ci
Komisja Legislacyjna Na-
czelnej Rady Lekarskiej zaj(-
!a si( przygotowaniem pro-
jektu nowej uchwa!y NRL 
dotycz$cej zasad podawa-
nia do publicznej wiado-
mo#ci informacji o udziela-
niu #wiadcze% zdrowotnych 
przez lekarzy i lekarzy den-
tystów. Podj"cie prac rozpo-
cz"to z powodu konieczno-
$ci dostosowania uchwa#y do 
obowi!zuj!cej ustawy o dzia-
#alno$ci leczniczej, która propo-
nuje ujednolicenie przepisów 
dotycz!cych zasad og#asza-
nia si" dla wszystkich podmio-
tów zajmuj!cych si" dzia#alno-
$ci! lecznicz!. Zapowied( prac 
Komisji zosta#a opublikowa-
na w sierpniowym numerze 

„Gazety Lekarskiej”, której te-
matem miesi!ca by# zakaz re-
klamy us#ug medycznych.

Ubezpieczenie OC
Prezydium NRL zaj(!o sta-
nowiska dotycz$ce projek-
tów rozporz$dze% ministra 
finansów w sprawach obo-
wi$zkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialno#ci cywil-
nej: 1. podmiotu wykonuj!ce-
go dzia#alno$' lecznicz!;  
2. $wiadczeniodawcy udziela-
j!cego $wiadcze& opieki zdro-
wotnej. Prezydium podkre$li#o 
m.in., %e sumy gwarancyj-
ne ubezpieczenia odpowie-
dzialno$ci cywilnej powinny 
by' zró%nicowane w zale%-
no$ci od rodzaju udzielanych 
$wiadcze& opieki zdrowot-
nej i zwi!zanego z nimi ryzyka 
wyst!pienia szkody.

Prowadzenie 
rejestrów
Komisja Organizacyjna NRL 
zorganizowa!a konferencj( 
szkoleniow$ dla osób pro-
wadz$cych rejestry izb le-
karskich. Omawiano m.in. 
wybrane procedury zwi!za-
ne z prowadzeniem okr"go-
wego rejestru lekarzy i lekarzy 
dentystów, zasady post"powa-
nia w przypadku ustalania rów-
nowa%no$ci kwalifikacji spe-
cjalistycznych z uzyskiwanymi 
w Polsce na podstawie dyrek-
tywy 2005/36/WE Parlamen-
tu Europejskiego i Rady oraz 
podstawy prawne prowadze-
nia rejestru praktyk lekarskich 
w zwi!zku z wej$ciem w %ycie 
przepisów ustawy o dzia#alno-
$ci leczniczej.
 
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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Jako!" opieki  i bezpiecze#stwo pacjenta  
Od kliku lat problemy  
jako!ci opieki zdrowotnej 
i"bezpiecze#stwa pacjen-
tów s$ szeroko dyskutowa-
ne w"UE. W"2005 r., pod 
rz$dami prezydencji luk-
semburskiej, og%oszono 
„Deklaracj& Luksembur-
sk$ w"sprawie bezpiecze#-
stwa pacjenta”. Wzywa 
ona m.in. do budowania 
kultury, która zamiast re-
dukowa! sytuacje niebez-
pieczne i"zdarzenia nie-
po#$dane do problemu 
ustalenia winnych i"uka-
rania ich, koncentruje si% 
na uczeniu si% z"takich 
przypadków. Sta&y Komi-
tet Lekarzy Europejskich 
(CPME) od lat podejmuje 
ten temat. 9 wrze'nia, ja-
ko prezydent CPME, mia-
&em okazj% przedstawi! le-
karski punkt widzenia tej 
sprawy podczas eksperc-

kiej konferencji „Eduka-
cja w"problemach jako'ci 
opieki zdrowotnej i"bez-
piecze(stwie pacjentów”, 
która zosta&a zorganizo-
wana w"Krakowie w"ra-
mach polskiej prezydencji 
w"UE. W"imieniu CPME 
stwierdzi&em m.in., #e ist-
nieje pilna potrzeba w&$-
czenia problemów jako'ci 
i"bezpiecze(stwa do kszta&-

cenia kadr medycznych, 
a"zw&aszcza lekarzy. W"tym 
celu kszta&cenie zarówno 
przed-, jak i"podyplomowe 
powinno uczy!:
  ) zrozumienia systemo-
wego charakteru bez-
piecze(stwa pacjenta 
i"uwra#liwia! na znaczenie 
komunikacji i"wspó&pracy 
w"tym zakresie (uczy! w&a-
'ciwej organizacji opieki);  
) interpretacji zdarze( nie-
po#$danych nie jako efek-
tów uchybie( pojedynczych 
osób, generuj$cych poczu-
cie winy i"wstydu oraz oba-
wy przed kar$, ale analizy 
i"raportowania tych zda-
rze( w"celu identy*kacji 
ich przyczyn i"ograniczania 
skutków oraz zmniejszenia 
ryzyka podobnych przy-
padków w"przysz&o'ci;  
) nie tylko 'wiadomo-
'ci istnienia problemu, 

ale tak#e praktycznej oce-
ny i"rozwi$zywania pro-
blemów, a"tym samym 
przejmowania inicjatywy 
w"zakresie zapobiegania 
dzia&aniom niepo#$danym.
Ponadto wa#ne jest rów-
nie#, aby przy zachowa-
niu krajowych tradycji 
edukacji i"praktyki me-
dycznej, doprowadzi! 
do wzmocnienia wymia-
ny informacji i"najlep-
szych praktyk w"zakresie 
medycznych programów 
nauczania tych tema-
tów w"ró#nych pa(stwach 
cz&onkowskich w"ca&ej 
Europie. CPME jest go-
towy do dalszych dzia&a( 
w"tym zakresie zarówno 
w"poszczególnych kra-
jach cz&onkowskich, jak 
i"w"ca&ej UE.

Konstanty Radziwi! !

Na s i  w "E u rop ie

R E K L A M A
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To b"dzie prawdziwa 
rewolucja

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

Z prof. Jerzym Kruszewskim, przewodnicz!cym 
Komisji Kszta"cenia Medycznego NRL, 

rozmawia Lucyna Krysiak

Wkrótce Lekarski Egzamin Pa!stwo-
wy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin 
Pa!stwowy zast"pi Lekarski Egzamin 
Ko!cowy. Zniknie te# sta# podyplo-
mowy, zmieni si$ program studiów. 
Co czeka lekarzy?
LEP i#LDEP tak naprawd$ zostaj!, 
zmieni si$ tylko ich nazwa na Lekar-
ski Egzamin Ko%cowy (LEK). Po-
zornie zmieni si$ te& termin zdawa-
nia egzaminu w#nowej formule. LEK 
lekarze b$d! zdawa' bezpo(rednio po 
studiach, ale taka mo&liwo(' istnia"a 
tak&e w#przypadku obu zniesionych 
egzaminów. Najwi$ksze zmiany nast!-
pi! w#kszta"ceniu przeddyplomowym, 
czyli w#programie nauczania na stu-
diach. W#zwi!zku ze zniesieniem sta-
&u, nauczanie kliniczne wprowadzone 
zostanie na VI roku. To b$dzie praw-
dziwa rewolucja. Jak to si$ prze"o&y na 
poziom wykszta"cenia lekarzy? Wy-
daje mi si$, &e b$d! lepiej dostosowa-
ni do systemu ochrony zdrowia, który 
si$ nam rysuje w#przysz"o(ci.

Czy mog" by% problemy z nauczaniem 
medycyny klinicznej?
Absolwent uczelni uczy" si$ medycy-
ny klinicznej na sta&u, kiedy dyplom 
lekarza mia" ju& w#kieszeni. Obecnie 
mog! pojawia' si$ problemy np. praw-
ne. Prawa pacjenta gwarantuj! mu od-
mow$ poddania si$ badaniu przez stu-
denta, a#w#procesie leczenia powstan! 
trudno(ci zwi!zane z#odpowiedzialno-
(ci!, mimo &e student b$dzie nadzoro-
wany. Nadzór musi by' (cis"y, a#wi$c 
grupy studentów mniej liczne, a#kadra 
nauczaj!ca rozszerzona. Mo&na two-

blemów. W#nauczaniu problemowym 
cz"owiek jest poznawany po kawa"-
ku. Student powinien to kiedy( sca-
li'. Moje pokolenie, wykszta"cone na 
klasycznym wyk"adzie, b$dzie mia-
"o sentyment do starego sposobu na-
uczania, ale zmiany mog! wyj(' le-
karzom na dobre.

Do ich wprowadzenia zosta&o zaledwie 
pó&tora roku. Czy uczelnie s" na nie 
przygotowane?
Uczelnie od dawna pracuj! nad no-
wymi programami, które uwzgl$d-
niaj! nauczanie problemowe. Niektóre 
z#nich wyliczy"y ju& nawet koszty, jakie 
b$d! musia"y w#zwi!zku z#tym ponie('. 
Na oceny przyjdzie czas, kiedy leka-
rze wykszta"ceni w#nowym systemie 
stan! przy chorych, a#wi$c za sze(' lat.

Swego czasu samorz"d lekarski krytycz-
nie odniós& si$ do tych projektów... 
To prawda, ale czas dyskusji min!" i#nie 
mo&na dalej kontestowa' tej sytuacji. 
Trzeba robi' wszystko, aby nowy sys-
tem zadzia"a" jak najlepiej. Powinni(my 
wi$c w"!cza' si$ w#te prace, zw"asz-
cza wtedy, gdy dostrze&emy problemy. 
Przecie& kszta"cenie studentów to zale-
dwie wycinek proponowanych zmian. 
Czeka nas tak&e rewolucja w#zakresie 
specjalizowania si$ oraz zdobywania 
w$&szych umiej$tno(ci. Tutaj nast!pi"y 
zmiany zgodne z#propozycjami samo-
rz!du lekarskiego. Z#niecierpliwo(ci! 
oczekujemy wi$c wdro&enia modu-
"owego systemu specjalizowania si$.

Na czym polega ten system?
W#dziedzinach, z#których wywodz! si$ 
specjalizacje szczegó"owe, b$d! two-
rzone tzw. modu"y podstawowe. Szko-
lenia w#tych modu"ach maj! trwa' dwa 
lub trzy lata (o#tym jeszcze nie zde-
cydowano). Po tym czasie lekarz b$-
dzie móg" ju& kszta"ci' si$ w#module 
szczegó"owym (specjalistycznym). Mo-

rzy' o(rodki, gdzie uczy si$ medycyny 
klinicznej na fantomach lub z#wykorzy-
staniem aktorów, co jest praktykowane 
na (wiecie. Ale to kosztuje, a#my wci!& 
nie wiemy, jakie (rodki b$d! przezna-
czone na reform$ studiów, ile uczelnie 
dostan! na dostosowanie programów 
nauczania do nowego systemu i#jak te 
pieni!dze b$d! mog"y zagospodaro-

wa'. Jest wiele niewiadomych i#to budzi 
w#nas obawy. Trudno te& przewidzie', 
jakie to b$dzie mia"o konsekwencje dla 
uczelni medycznych, programów na-
uczania, kadry nauczycielskiej.

Nowy system zak&ada odej'cie od kszta&-
cenia przedmiotowego na rzecz naucza-
nia problemowego. Co si$ za tym kryje?
Studia medyczne zaczynaj! si$ od na-
uki ogólnych przedmiotów, np. ana-
tomii, histologii, chemii, biochemii,  
)zjologii, pato)zjologii, wyk"adanych 
na I#i#II roku. A#przecie& mo&na je "!-
czy' z#medycyn! kliniczn!. Wyk"ad 
np. o#chorobach uk"adu kr!&enia mo&e 
poprzedza' wiedza o#anatomii i#)zjo-
logii serca i#naczy%. S! plusy i#minusy 
tej metody. Anatomia daje studento-
wi ca"o(ciowy obraz cz"owieka, ogól-
n! wiedz$ w#tym zakresie pozwalaj!c! 
na samodzielne rozwi!zywanie pro-

Najwi!ksze zmiany 
nast"pi" w kszta#ceniu 
przeddyplomowym. 
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A du" podstawowy ma obj!' intern$, chi-

rurgi$, pediatri$, laryngologi$ i#by' 
mo&e psychiatri$. System ten skróci 
o#dwa-trzy lata dochodzenie do tytu-
"u specjalisty w#szczegó"owej specjal-
no(ci, np. w#reumatologii, gastrologii, 
alergologii, endokrynologii. Je(li jed-
nak taki specjalista zechce te& zosta' 
specjalist! chorób wewn$trznych, b$-
dzie musia" potem dorobi' modu" spe-
cjalistyczny z#interny.

A na jakich zasadach b$dzie mo#na zdo-
bywa% w$#sze umiej$tno'ci?
Nawet lekarz po studiach, bez specja-
lizacji, b$dzie móg" si$ szkoli' w#w$&-
szych umiej$tno(ciach, np. w#wykony-
waniu badania ultrasonogra)cznego. 
Chodzi te& o#to, aby umiej$tno(ci u"a-
twia"y chorym dost$p do (wiadcze%. 

rynek oraz obowi!zuj!ce wymogi 
akredytacyjne i#konkursowe, np. na 
stanowiska ordynatorów.

A co b$dzie z lekarzami, którzy w starym 
systemie maj" I stopie! specjalizacji?
Jest propozycja, aby praktyk$, jak! 
przeszli, zaliczy' im jako zrealizo-
wanie programu specjalizacji i#do-
pu(ci' ich do egzaminu ko%cowego. 
Ilu z#nich skorzysta z#tej mo&liwo-
(ci, trudno powiedzie', ale jest to dla 
nich szansa na wybrni$cie z#sytuacji. 
Propozycja ma znale*' si$ w#zapisach 
ustawy o#zawodzie lekarza i#zyska"a 
aprobat$ Prezydium NRL.

Jaki wp&yw ma Komisja Kszta&ce-
nia Medycznego NRL na nowy kszta&t 
ochrony zdrowia?
Samorz!d lekarski, mimo &e w#dysku-
sji na temat nowego kszta"tu ochrony 
zdrowia wiele spraw przegra", aktyw-
nie w"!czy" si$ w#budowanie nowych 
struktur, a#najbardziej w#kszta"cenie 
podyplomowe lekarzy. Nie ma rozbie&-
no(ci pomi$dzy naszymi propozycja-
mi i#projektami Ministerstwa Zdrowia. 
Nasza wspó"praca w#tym wzgl$dzie by-
"a i#zapewne b$dzie konstruktywna. 
Chcemy te& mocniej w"!czy' si$ w#re-
gulacje kszta"cenia studentów. Bole-
j$ tylko, &e obecnie wiele dokumen-
tów z#ministerstwa tra)a do nas na 
tyle pó*no, &e nie mamy dostatecznie 
du&o czasu, aby je pozna" bli&ej ka&-
dy z#cz"onków Komisji Kszta"cenia.

Lekarz i lekarz dentysta kszta&ci si$ przez 
ca&e #ycie. Jakie s" mo#liwo'ci podnosze-
nia ich kwalifikacji?
Doskonalenie zawodowe lekarzy to dla 
Komisji Kszta"cenia Medycznego NRL 
codzienno('. Tutaj zosta"y opracowane 
najpierw zasady, a#potem projekty roz-
wi!za% prawnych reguluj!cych zdobywa-
nie punktów edukacyjnych. Tutaj tak&e 
powstaj! pomys"y, jak usprawni' system, 
aby by" bardziej przyjazny lekarzom i#na 
tyle elastyczny, by mogli wybiera' formy 
aktywno(ci, które ich najbardziej inte-
resuj!, które s! realizowane tam, gdzie 
&yj! i#pracuj!. Zaproponowali(my wi$c 
Ministerstwu Zdrowia zniesienie limi-
tów uzyskiwania punktów w#ró&nych 
formach szkolenia. Nowe czasy, zw"asz-
cza internet, rodz! nowe wyzwania, 
staramy si$ wi$c wzbogaca' ofert$ szko-
le% i#dba' o#ich jako('. ⦿

Przecie& USG niekoniecznie musi wy-
konywa' specjalista diagnostyki obra-
zowej. Mo&e to robi' lekarz bez specja-
lizacji, który zdoby" tak! umiej$tno(', 
a#bliski jest czas, gdy ka&dy lekarz  
b$dzie si$ pos"ugiwa" ta metod!. Samo-
rz!d wspó"pracowa" z#ministerstwem 
w#opracowaniu przepisów reguluj!-
cych uzyskiwanie w$&szych umiej$tno-
(ci, ale nie wszystkie propozycje zaak-
ceptowano. Ten system mo&e zapobiec 
mno&eniu si$ specjalizacji, których licz-
ba nie powinna rosn!', mimo coraz 
bardziej rozwijaj!cej si$ medycyny.

W szpitalach intern$ wypieraj" in-
ne specjalno'ci, np. diabetologia, ga-
stroenterologia. Czy dla specjalizu-
j"cych si$ w module podstawowym 
wystarczy miejsc?
Wi$kszo(' oddzia"ów wewn$trznych, 
które odchodz! od interny, zachowu-
je j! w#nazwie. Trzon interny jest wi$c 
solidny i#nie powinno by' problemów 
z#miejscami do szkolenia w#modu-
le podstawowym i#specjalistycznym. 
Powiedzia"bym nawet, &e b$dzie ich 
a& nadto, je(li w#szkolenia w"!cz! si$ 
szpitale wojewódzkie i#powiatowe. Za-
potrzebowanie na specjalistów cho-
rób wewn$trznych b$dzie regulowa"  

USG niekoniecznie musi 
wykonywa$ specjalista 
diagnostyki obrazowej. 
Mo%e to robi$ lekarz  
bez specjalizacji, który 
zdoby# tak" umiej!tno&$.

Czas dyskusji ju! min"#. Trzeba 
robi$ wszystko, aby nowy system 
zadzia#a# jak najlepiej.
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dziej do!wiadczonych, ale swoim za-
chowaniem wykazuj" brak uprzej-
mo!ci, nie mówi"c nawet zwyk#ego 
„dzie$ dobry” na powitanie kole-
gów po fachu i%pozosta#ego persone-
lu. Tylko nieliczni s" w%stanie przyj"& 
do wiadomo!ci rady d#u'ej pracu-
j"cych od siebie kolegów. A%prze-
cie' ka'dy mo'e przekaza& wiedz(, 
szczególnie t( uzyskan" przez lata 
praktyki. Potrzebni s" jednak ch(tni 
do jej przyj(cia. Ucze$ powinien i!& 
za nauczycielem, a%nie przed nim. 
Nie znaczy to wcale, 'e nie mo-
'e go przerosn"&, wr(cz przeciw-
nie – m"dry ucze$ potrafi skorzy-
sta& z%nauki mistrza i%doskonali& 
swoj" wiedz( z%szacunkiem dla 
ucz"cego. Sukcesy ucznia !wiad-
cz" o%wielko!ci nauczyciela.

Prawd" jest, 'e uzyskanie spe-
cjalizacji w%niektórych dziedzinach 
medycyny, a%szczególnie w%stomato-
logii, jest drog" przez m(k( i%nale-
'y to jak najszybciej zmieni&. Dla-
tego, moim zdaniem, tak wa'na jest 
nauka od mistrza i%wspólne dzia#a-
nie w%d"'eniu do zmiany istniej"ce-
go systemu szkolenia. ⦿

M o i m  z d a n i e m

Ucze! – mistrz

JOLANTA MA!MYGA

Co dzie! przestrzegam,
jak m"ód# cierpi na tem,
$e nie ma szkó" ucz%cych,
&y' z lud#mi i (wiatem.

  Adam Mickiewicz 

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

Kiedy mistrz przestaje 
tra!a" w dziesi#tk$, 
zapobiegliwi uczniowie 
natychmiast przesuwaj# 
tarcz$. 
 W#adys#aw Grzeszczyk

T
e s#owa wiele lat temu na-
pisa# nasz wieszcz i%mo-
im zdaniem s" one nadal 
bardzo aktualne, mimo 
'e zmieni# si( !wiat i%'y-

cie. Zmienili si( ludzie i%zmieni#o si( 
postrzeganie !wiata przez nas wszyst-
kich – starszych i%m#o-
dych. Jednak nadal 
trudno nauczy& si( sa-
memu 'ycia w%harmonii 
ze !wiatem i%wzajem-
nym poszanowaniem 
pogl"dów.

Wielu m#odych le-
karzy chcia#oby w%bar-
dzo krótkim czasie uzy-
ska& kwalifikacje na 
najwy'szym poziomie, 
gdy' uwa'aj", 'e im 
si( wszystko nale'y. S" 
przekonani, i' wiedza 
teoretyczna, jak" uzy-
skali na uczelniach, jest wystarczaj"ca 
do samodzielnego wykonywania za-
wodu. Nie maj" cierpliwo!ci do syste-
matycznego szkolenia swego kunsztu. 
Uwa'aj", 'e kilkudniowe, p#atne kur-
sy na których ucz" si( wykonywania 
jednego rodzaju zabiegów lub lecze-
nia pojedynczego schorzenia, zrobi" 
z%nich specjalistów lecz"cych zgodnie 
z%najnowsz" wiedz" medyczn". Pra-

gn" jak najpr(dzej zastosowa& zdo-
byte wiadomo!ci w%praktyce. Ma#o 
kto zastanawia si( nad mo'liwy-
mi konsekwencjami niepe#nej wie-
dzy. Nie maj" czasu na zebranie do-
k#adnego wywiadu oraz postawienie 
w#a!ciwej diagnozy. Nie posiadaj" 

te' umiej(tno!ci roz-
mawiania z%chorymi 
i%potrzeby wyja!nie-
nia pacjentom meto-
dy leczenia. Niestety, 
w%obecnym systemie 
kszta#cenia medyków 
nie ma takich zaj(& na 
studiach medycznych, 
a%jedyn" szans" zdo-
bycia tych umiej(tno-
!ci jest skorzystanie 
z%rad i%nauki zawodu 
od starszych kolegów. 
Medycyna jest nauk", 
w%której bardzo wa'-

ne jest do!wiadczenie zdobywane 
przez lata. To twarda szko#a 'ycia, 
w%której nie mo'e by& miejsca na po-
my#ki, gdy' ko$cz" si( one w%najlep-
szym razie pogorszeniem zdrowia 
pacjentów.

Jednak moim zdaniem m#odzi nie-
ch(tnie s#uchaj" starszych, gdy' uwa-
'aj", 'e ich wiedza jest przestarza#a. 
Nie tylko nie potra)" s#ucha& tych bar-
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W
czerwcu przedstawiciele 
Komisji Stomatologicznej 
NRL dwukrotnie spotka-
li si! w"centrali Narodo-

wego Funduszu Zdrowia z"urz!dni-
kami NFZ, a"19 lipca br. podobne 
spotkanie odby#o si! w"Ministerstwie 
Zdrowia. Resort reprezentowali 
wówczas: wiceminister 
Andrzej W#odarczyk, 
dyrektor Departamen-
tu Nauki i"Szkolnictwa 
Wy$szego – Janusz Kle-
inrok oraz przedstawi-
cielka Departamentu 
Matki i"Dziecka – El$-
bieta Ma#kiewicz. Nato-
miast ze strony KS 
NRL obecni byli: Anna 
Lella, Marta Klimkow-
ska-Misiak, Jolanta 
Szczurko, Andrzej Ci-
s#o, Andrzej Baszkow-
ski oraz radca prawny 
NIL – Wojciech Idaszak. W"spotka-
niach w"NFZ uczestniczy#a tak$e 
Ma#gorzata Nakraszewicz.

Co uzgodniono z!NFZ
To by#y wa$ne spotkania. Sta-

nowi#y okazj! do przedstawienia 
krytycznych uwag dotycz%cych tre-
&ci kontraktów stomatologicznych, 
zasad ich realizacji oraz sposobu 
przeprowadzania konkursów. Jed-
nak, jak zazwyczaj, najpierw pod-
noszono kwestie wci%$ malej%cego 

U  s t o m a t o l o g ó w

Kontrakty pod lup! 
samorz!du

ANDRZEJ BASZKOWSKI

Mimo $e NFZ stara si! udowodni', $e jest inaczej, 
bud$et na stomatologi! jest coraz ni$szy.

* *

bud$etu na stomatologi!. Nawet je-
$eli NFZ udowadnia, $e stomatolo-
gia otrzyma#a procentowo wi!cej ni$ 
inne specjalno&ci, to relatywnie jest 
to mniej, bo nasz% specjalno&' osa-
dzono wyj&ciowo na najni$szym po-
ziomie. Niestety, pod tym wzgl!dem 
niewiele si! zmienia od lat.

Podobnie jest z"do-
datkowymi punktami 
za wykszta#cenie. Fun-
dusz przyznaje je tym 
specjalno&ciom, któ-
rym chce. Samorz%d le-
karski chcia#by, aby po-
wrócono do dawnego 
zwyczaju, kiedy punk-
ty by#y przyznawane 
za I"i"II stopie( ka$-
dej specjalno&ci. W"ten 
sposób promowano 
wykszta#cenie lekarza. 
Monopolista nie uzna-
je jednak naszych argu-

mentów i"uparcie trwa przy swoim.
Z"NFZ uzgodniono, $e na jednej 

wizycie pacjentowi przys#uguj% dwa 
wype#nienia w"jednym z!bie (dot%d 
Fundusz p#aci# tylko za jedno). NFZ 
zobowi%za# si! tak$e do obni$enia 
liczby punktów konkursowych dla 
personelu pomocniczego, co umo$-
liwi lepsze promowanie kwali)kacji 
lekarza specjalisty. Uda#o si! rów-
nie$ ujednolici' interpretacj! pro-
cedur, których sprawozdawanie po-
wodowa#o najwi!cej nieporozumie(. 
Nie dosz#o jednak do porozumienia 

w"kwestii karania za negatywne wy-
niki kontroli ujemnymi punktami 
w"post!powaniu konkursowym le-
karzy, którzy ponie&li ju$ za to ka-
r!. Oznacza to, $e lekarze nadal b!-
d% karani dwukrotnie za to samo.  
To prawnicze kuriozum i"przejaw 
nierównego traktowania w"stosun-
ku do nowych podmiotów, które nie 
posiadaj%c jeszcze umowy, nie by#y 
dot%d kontrolowane i"karane.

Izba lekarska krytycznie oceni-
#a zapisy w"rozporz%dzeniu prezesa 
NFZ dotycz%ce obowi%zku wpro-
wadzenia separatorów amalgama-
tu. Przepis ten powinien dotyczy' 
nowych unitów, natomiast w"przy-
padku starych nale$y wprowadzi' 
okres dostosowawczy, wynosz%cy 
przynajmniej od pi!ciu do o&miu 
lat. Trzeba przy tym zaznaczy', $e 
wymóg ten nie zosta# powszechnie 
wprowadzony w"Unii Europejskiej. 
Na dodatek jest traktowany bardziej 
jak zalecenie, które znalaz#o do tej 
pory zastosowanie w"11 pa(stwach 
cz#onkowskich UE.

Z"krytyk% izby spotka# si! równie$ 
zapis mówi%cy o"zniesieniu mo$liwo-
&ci zatrudnienia pomocy dentystycz-
nych w"charakterze personelu po-
mocniczego. Nale$y wi!c je zwolni' 
i"w"ten sposób zasili' szeregi bezro-
botnych? Poza tym, co takiego zmie-
ni#o si! w"wykonywaniu &wiadcze( 
stomatologicznych, $e raptem ko-
nieczne s% kwali)kacje asystentki 
czy higienistki? Umiej!tno&ci pomocy 
ju$ nie wystarcz%? Lekarze doskonale 

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

Fundusz przyznaje 
dodatkowe punkty  
za wykszta"cenie tylko  
tym specjalno#ciom, 
którym chce.
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Kontrakty pod lup! 
samorz!du
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Praktycznie we wszystkich 
przypadkach spotka$ 
w NFZ czy MZ o ich 
zorganizowanie zabiega 
tylko samorz%d.

W W W . G A Z E T A L E K A R S K A . P L     
 25

wiedz%, $e wieloletnie do&wiadcze-
nie i"sprawno&' pomocy dentystycz-
nych s% nie do przecenienia. Nale-
$y stworzy' im warunki, aby mog#y 
potwierdzi' swoje umiej!tno&ci sto-
sownym dokumentem.

Wszystkie przyj!te ustalenia s% 
bardzo wa$ne. Jednak jest to za-
ledwie pierwszy krok do ich osta-
tecznego zaakceptowania. I"na 
dodatek wcale nie najwa$niejszy. 
Ostateczne decyzje podejmuje bo-
wiem prezes NFZ. Jednoosobowo, 
uznaj%c w#asne pogl%dy czy opinie 
za ko(cowe i"wi%$%ce, co cz!sto nie 
ma nic wspólnego z"ustaleniami 
poczynionymi podczas dwustron-
nych spotka(.

 Czekamy na  
kolejne spotkanie
Spotkanie w"Ministerstwie Zdro-

wia by#o przygotowaniem do au-
diencji u"minister Ewy Kopacz. 
Strona samorz%dowa sformu#owa-
#a najwa$niejsze problemy stoj%ce 
przed nasz% specjalno&ci% i"wnio-
ski, jakie z"nich p#yn%. Wiceminister 
Andrzej W#odarczyk zobowi%za# 
si! do przekazania ich pani mini-
ster oraz ustalenia z"ni% daty spo-

tkania z"samorz%dem. Dowiedzie-
li&my si! od niego, $e zapad#a ju$ 
decyzja o"powrocie gabinetów sto-
matologicznych do szkó#.

Na wiadomo&' o"ustalonym ter-
minie wizyty u"pani minister cze-
kamy ju$ od kilku tygodni. Tym-
czasem jesieni% w"kilku oddzia#ach 
NFZ maj% si! odby' nowe konkur-
sy. Izbie bardzo zale$a#o na tym, 
aby unikni!to w"nich b#!dów po-
dobnych do tych, które pojawi#y 
si! w"ostatniej edycji konkursu. 
Wygl%da jednak na to, $e zale$a#o 
na tym tylko izbie… 

Czy$ nie potwierdza tej tezy 
fakt, $e praktycznie we wszyst-
kich przypadkach spotka( w"NFZ 
czy MZ o"ich zorganizowanie za-
biega tylko samorz%d? ⦿

Jakie propozycje samorz!d chce 
przedstawi" minister Ewie Kopacz?
1.  Nale!y doprowadzi" do urealnienia cen 

przez NFZ w taki sposób, aby uwzgl#d-
nia$y one realne koszty wykonania %wiad-
czenia, do czego obliguje art. 97 ust. 3 
pkt 1 ustawy o %wiadczeniach.

2.  Nale!y doprowadzi" do zmiany procedu-
ry konkursowej regulowanej przez NFZ 
w taki sposób, aby zapewni" transpa-
rentno%" post#powania i gwarantowa-
n& ustawowo równo%" %wiadczeniodaw-
ców oraz aby konkurowanie mi#dzy nimi 
w zakresie ceny odbywa$o si# na etapie 
jawnym post#powania (etap niejawny 
obejmowa$by jedynie ustalenie liczby za-
kupywanych %wiadcze' za zapropono-
wan& w post#powaniu jawnym cen#).

3.  Nale!y doprowadzi" do zmiany proce-
dury konkursowej regulowanej przez 

NFZ w taki sposób, aby zgodnie z prze-
pisami kodeksu cywilnego osi&gni#-
cie porozumienia z komisj& konkursow& 
by$o równoznaczne z zawarciem umo-
wy, któr& strony powinny spisa" do ce-
lów dowodowych.

4.  Na %wiadczenia stomatologiczne dla 
dzieci powinny zosta" wprowadzone 
wspó$czynniki koryguj&ce.

5.  Nale!y przywróci" skierowania do spe-
cjalistów w opiece stomatologicznej.

6.  Ankieta w konkursie ofert powinna 
by" sformu$owana precyzyjnie i jedno-
znacznie.

7.  Bud!et na opiek# stomatologiczn& powi-
nien zosta" okre%lony na poziomie mini-
mum 5 proc. bud!etu NFZ na %wiadcze-
nia gwarantowane.

NASZE POSTULATY



Tradycyjnie w!pi"ciu pawilonach 
wystawcy z!ca#ego $wiata prezento-
wali swoje najnowsze i!najciekawsze 
produkty. Hitem tegorocznych tar-
gów CEDE by# bezprzewodowy laser 
do tkanek mi"kkich. Zaprezentowa-
no równie% nowy, bardziej bezpieczny 
system p#ukania kana#ów korzenio-
wych, przeciwzapaln& past" do kana-
#ów korzeniowych, wk#ady koronowe 
z!w#ókna szklanego. Ogromnym zain-
teresowaniem cieszy#y si" tak%e rent-
gen punktowy i!pantomograf cyfrowy 

ProOne s#u%&ce do precyzyjnej dia-
gnostyki oraz unit implantologiczny.

– Staramy si", aby targi nie by-
#y oderwane od rzeczywisto$ci, aby 
wychodzi#y naprzeciw codziennym 
problemom i!oczekiwaniom sto-
matologów, a!jednocze$nie dawa#y 
mo%liwo$' kontaktu z!tym, co naj-
nowocze$niejsze w!tej bran%y – po-
wiedzia#a „Gazecie Lekarskiej” Ewa 
Mastalerz z!biura (rmy „Exactus”, 
organizatora CEDE. 

U  s t o m a t o l o g ó w

Blisko 300 wystawców zaprezentowa#o swoje 
wyroby na XXI )rodkowoeuropejskiej Wystawie 

Produktów Stomatologicznych CEDE 2011 
w Poznaniu. Tegoroczne targi dostarczy#y 

zwiedzaj&cym sporo atrakcji.

* *

Bli!ej praktyki  
i codzienno"ci

Tradycyjnie odby!y 
si" specjalne sesje dla 
higienistek i asystentek 
stomatologicznych.

Hitem tegorocznych 
targów CEDE  
by! bezprzewodowy laser 
do tkanek mi"kkich.

LUCYNA KRYSIAK
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N
ajwi"ksz& atrakcj& impre-
zy, odbywaj&cej s i" 
w!dniach 22-24 wrze$nia  
w!Poznaniu, by# pawilon 

Arena CEDE, przypominaj&cy sta-
dion. Przy ró%nych ustawionych w!nim 
stoiskach, na ekranach zamontowa-
nych nad unitami mo%na by#o $ledzi' 
ka%dy ruch lekarzy wykonuj&cych 
rozmaite zabiegi stomatologiczne. 
Osoby uczestnicz&ce w!tych nieco-
dziennych zaj"ciach mog#y w!naj-
drobniejszych szczegó#ach pozna' 
nowe techniki leczenia i!podpatrze', 
jakich czynno$ci wymagaj& od leka-
rza dentysty. Pokazy by#y równie% 
transmitowane do sal wyk#adowych.

Nowo#ci i$hity
Najwi"kszym zainteresowaniem 

cieszy#y si" prezentacje z!udzia#em 
pacjentów – opracowanie i!wype#nia-
nie kana#u instrumentami rotacyjny-
mi z!wykorzystaniem lup oraz mi-
kroskopu, wybielanie z"bów metod& 
gabinetow& przy u%yciu wielofunk-
cyjnego #uku plazmowego, skaling 
i!piaskowanie, odbudowa estetycz-
na po leczeniu kana#owym z!wyko-
rzystaniem modelowanych wk#adów 
z!w#ókna szklanego, leczenie prote-
tyczne wykonywane kompleksowo 
podczas jednej wizyty, czy te% po-
kaz prawid#owo przeprowadzonego, 
standardowego badania jamy ustnej. 

Jak unikn%& pu!apek
Równolegle z!wystaw& odbywa# 

si" Zjazd Zespo#ów Stomatologicz-
nych. Oprócz wyk#adów z!zakresu 
endodoncji, stomatologii odtwór-
czej, okluzji, stomatologii estetycz-
nej oraz odbudów ceramicznych, 
w!tym roku podj"to problem zmie-
niaj&cych si" warunków spo#ecznych, 
ekonomicznych i!prawnych, z!który-
mi lekarze musz& si" mierzy' w!co-
dziennej praktyce. Blisko tysi&c osób 
zgromadzi#y sesje, na których zasta-
nawiano si", co lekarz dentysta po-
winien wiedzie' o!prawie, w!ja-
ki sposób mo%e zabezpieczy' si" 
przed nadmiernie roszczeniowymi 
pacjentami, jak prowadzi' prakty-
k", aby unikn&' pu#apek zwi&za-
nych z!nowymi przepisami, naka-
zami, rozporz&dzeniami. 

Organizatorzy zaprosili do gro-
na wyk#adowców m.in. Jacka San-
torskiego, Magdalen" Szumsk& 
i!Justyn" Zajdel, którzy mówili o!psy-
chologii biznesu, marketingu i!zarz&-
dzania oraz o!dylematach prawnych 
komercyjnej medycyny. Stomatolo-
dzy otrzymali od nich fachowe wska-
zówki, jak zachowa' zdrowie psy-
chiczne i!(zyczne, uprawiaj&c tak 
ci"%ki zawód oraz jak zorganizowa' 
praktyk" stomatologiczn&, by by#a 
ona w!pe#ni bezpieczna.

Tradycyjnie odby#y si" specjal-
ne sesje dla higienistek i!asystentek 
stomatologicznych oraz techników 
dentystycznych. Imponuj&co wy-
pad#a sesja implantologiczna New 
York University College of Den-
tistry, na której swoje prezentacje 
przedstawili: H. Kendall Beacham, 
MBA, Edgard El Chaar, DDS, MS, 
dr n. med. Piotr Majewski, prof.  
dr hab. Andrzej Wojtowicz.

CEDE odwiedzi#o w!tym roku  
13 tys. osób. ⦿



Czy od 1 stycznia 2013 r. przy ka%dym unicie 
b"d& musia#y by' zainstalowane separatory?* *

Wymys$ czy konieczno"%?

ANNA LELLA
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S
amorz&d lekarski nie zgadza si", 
aby od posiadania separatorów 
amalgamatu uzale%ni' realiza-

cj" $wiadcze* gwarantowanych w!sto-
matologii. W&tpliwo$ci budzi uzasad-
nienie, %e jest to wymóg UE. Dane 
Europejskiej Rady Lekarzy Dentystów 
wskazuj&, %e taki obowi&zek ma jedynie 
11 pa*stw cz#onkowskich. Z!wyja$nie*, 
które na wniosek KS NRL z#o%y#o Mi-
nisterstwo Zdrowia wynika, %e podsta-
w& prawn& do opracowania projektu 
rozporz&dzenia z!20 czerw-
ca 2011 r. w!sprawie $wiad-
cze* gwarantowanych 
z!zakresu leczenia stoma-
tologicznego s& postano-
wienia Konwencji o!ochro-
nie $rodowiska morskiego 
obszaru Morza Ba#tyckie-
go, a!to umowa mi"dzyna-
rodowa, nie prawo unijne. 
Obowi&zek posiadania se-
paratorów wywodzi si" 
wi"c raczej z!prac Komisji 
Helsi*skiej nad noweliza-
cj& zalece* HELCOM 6/4, 
które dotycz& redukcji produktów 
zwi&zków rt"ci od 2013 r. W!tym kon-
tek$cie wprowadzanie wymogu posia-
dania separatorów amalgamatu jako 
warunku realizacji $wiadcze* gwaran-
towanych z!zakresu leczenia stomatolo-
gicznego nie ma podstaw prawnych.

Mo%e chciano w!ten sposób poinfor-
mowa' lekarzy o!zaleceniu planowanym 
przez Komisj" Helsi*sk&? W!polskim 
prawodawstwie jest to jednak ewene-
ment. Sprzeczne wyja$nienia – raz po-

wo#ywanie si" na prawo unijne, raz na 
prawo wynikaj&ce z!umowy mi"dzyna-
rodowej, a!wi"c zalece*, które maj& do-
piero zosta' przyj"te – pozwalaj& s&dzi', 
%e prawdziwy powód zamierze* resor-
tu zdrowia jest inny. Jest to tak%e prze-
kroczenie upowa%nienia wynikaj&cego 
z!art. 31d pkt 2 ustawy o!$wiadczeniach 
opieki zdrowotnej, w!którym okre$la si" 
warunki realizacji danego $wiadczenia 
gwarantowanego. Dotycz& one m.in. 
personelu medycznego, wyposa%enia 
w!sprz"t i!aparatur" medyczn& w!celu 
zapewnienia wysokiej jako$ci $wiadcze* 

zdrowotnych oraz ich za-
bezpieczenia. Jednak se-
paratory amalgamatu 
nie maj& z!tym zwi&zku. 
Uznaj&c, %e ich u%ywanie 
jest zasadne z!uwagi na 
ochron" $rodowiska, kwe-
stia ta powinna by' ure-
gulowana w!przepisach 
okre$laj&cych wymogi dla 
podmiotów stosuj&cych 
tego rodzaju materia-
#y. Zdaniem samorz&du 
lekarskiego ewentualne 
wprowadzenie obowi&z-

kowego posiadania separatorów amal-
gamatu (koszt jednego to ok. 7-8 tys. 
z#) wymaga wi"c czasu i!rzetelnej oce-
ny wp#ywu rozporz&dzenia na dzia#al-
no$' gabinetów lekarskich oraz analizy 
kosztów, które obci&%& $wiadczeniodaw-
ców. Aby sprosta' wymogom ochrony 
$rodowiska, zasadne by#oby wdro%enie 
zaawansowanej pro(laktyki, aby w!ten 
sposób odchodzi' od nadmiaru stoma-
tologii naprawczej i!stopniowo rezygno-
wa' ze stosowania amalgamatu. ⦿

KOMENTARZ

Prof. Janina Stopa, konsultant krajowy 
ds. stomatologii zachowawczej z endo-
doncj!: Musimy liczy! si" z tym, #e dzia$a-
nia zwi%zane z ograniczaniem emisji rt"ci, któ-
ra jest realnym zagro#eniem dla &rodowiska, 
b"d% przybiera! na sile. Niezale#nie od tego, 
po jakim gruncie prawnym st%pamy, je&li cho-
dzi o wprowadzenie separatorów amalgama-

tu do gabinetów stomatologicznych, pr"dzej 
czy pó'niej trzeba b"dzie podj%! to wyzwa-
nie i zainwestowa! w te urz%dzenia. Separato-
ry sta$y si" wymogiem naszych czasów. Same 
nie s% jednak dostatecznym rozwi%zaniem. 
Wraz z ich instalowaniem pojawi si" problem 
utylizacji czy recyklingu zbieranych resztek 
amalgamatowych.

 

Autorka jest wiceprezesem 
NRL i przewodnicz!c! jej 
Komisji Stomatologicznej



w!zakresie umiej"tno#ci (szkolenie 
w!zakresie umiej"tno#ci) oraz tzw. 
doskonalenie zawodowe, obejmuj$-
ce ró%norakie formy kszta&cenia nie-
b"d$ce ani szkoleniem specjalizacyj-
nym, ani szkoleniem w!zakresie 
umiej"tno#ci. Jako cele wszystkich 
form kszta&cenia wymienia si": uzy-
skiwanie aktualnej wiedzy, nabywa-
nie praktycznych umiej"tno#ci wy-
konywania czynno#ci zawodowych 
oraz doskonalenie relacji z!pacjen-
tami i!wspó&pracownikami. Harmo-
nijne osi$ganie tych wszystkich ce-

B a d a n i e  o p i n i i

Lada dzie' dwa tysi$ce wybranych losowo
lekarzy i lekarzy dentystów otrzyma
zaproszenie do udzia&u w badaniach

dotycz$cych naszego #rodowiska.

* *

Lekarze o mo!liwo"ciach
rozwoju zawodowego

ROMUALD KRAJEWSKI
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O
potrzebie, konieczno-
#ci czy wr"cz obo-
wi$zku sta&ego uzu-
pe &nian ia w iedzy 
i!doskonalenia umie-

j"tno#ci praktycznych lekarze i!leka-
rze denty#ci wiedz$ od zawsze. 
Obecnie w!dyskusjach o!kszta&ceniu 
ch"tnie u%ywa si" terminu „rozwój 
zawodowy”, który obejmuje wiele 
form i!celów kszta&cenia. G&ównymi 
formami rozwoju s$ specjalizacje 
(zwane kszta&ceniem podyplomo-
wym), uzyskiwanie certy(katów 

lów czyni lekarza profesjonalist$.
Szkolenie jest regulowane przepi-

sami prawa. Specjalizacyjne bardzo 
#ci#le, w!zakresie umiej"tno#ci prze-
pisy s$ w!trakcie tworzenia, a!w!za-
kresie doskonalenia zawodowego s$ 
ustalone formy oraz sposób oceny 
jego realizacji poprzez punkty edu-
kacyjne. Polskie regulacje s$ w!tym 
wzgl"dzie bardzo podobne do obo-
wi$zuj$cych w!wielu innych krajach.

Najtrudniejsze do oceny i!uregulo-
wania s$ tzw. kompetencje mi"kkie, 
czyli umiej"tno#ci decyduj$ce o!po-
dej#ciu do pacjentów i!wspó&pracow-
ników, ale tak%e o!radzeniu sobie ze 
stresem zawodowym, problemami 
emocjonalnymi, przemoc$. Z!jednej 
strony nie ma dobrego sposobu, aby je 
oceni), z!drugiej za# wiadomo, %e mo-
g$ mie) wi"kszy wp&yw na ocen" pra-
cownika i!jego samoocen", ni% wszyst-
kie formalnie policzone i!potwierdzone 
osi$gni"cia.





B a d a n i e  o p i n i i

30   N R  1 0  ( 2 5 0 )  P A # D Z I E R N I K  2 0 1 1  

Rozwój zawodowy od zawsze jest 
zobowi$zaniem etycznym i!prak-
tyczn$ konieczno#ci$, ale coraz 
powszechniejsze staje si" jego do-
kumentowanie i!potwierdzanie. Kie-
runek jest do#) wyra*ny – liczy si" 
to, co na papierze. Nawet je%eli le-
karz jest wybitnym i!znanym spe-
cjalist$ w!danej dziedzinie, ale nie 
ma np. odpowiadaj$cej 
p&atnikowi specjaliza-
cji, ca&e jego do#wiad-
czenie nie liczy si" przy 
zawieraniu kontraktu.

W!niewielu krajach 
ju% wprowadzono me-
chanizmy „rewalidacji” 
czy „recertyfikacji”, 
uznaj$c, %e uzyskane 
tytu&y i!uprawnienia 
s$ wa%ne tylko jaki# 
czas, po up&ywie któ-
rego znów trzeba zda-
wa) egzaminy, wyka-
za) si" kompetencj$, 
oceni) dotychczasow$ praktyk". Na 
pewno mo%na powiedzie), %e rozwój 
zawodowy, potwierdzany formalnie 

albo nie, staje si" coraz wa%niejszy 
i!ma najwi"kszy wp&yw na nasze %y-
cie zawodowe. Ale wp&ywa tak%e na 
bardzo wiele innych spraw. Zapew-
ne dlatego mo%liwo#ci kszta&cenia 
i!problemy z!nim zwi$zane zosta&y 
wskazane jako najbardziej interesu-
j$cy temat do bada' w!naszym #ro-
dowisku („GL” 09/2011).

O#rodek Studiów, 
Analiz i!Informacji NIL 
zosta& powo&any w!ce-
lu prowadzenia bada' 
w!#rodowisku lekarzy 
i!lekarzy dentystów. Jest 
wiele sposobów realiza-
cji tego celu, ale naszym 
zamiarem od pocz$tku 
by&o stworzenie mo%li-
wo#ci sta&ego prowadze-
nia bada' w!reprezenta-
tywnej grupie. Poznanie 
opinii i!potrzeb nasze-
go #rodowiska powinno 
by) dzia&aniem ci$g&ym, 

bo stale pojawiaj$ si" nowe problemy, 
powracaj$ stare k&opoty, zmienia-
j$ si" warunki, a!tak%e sami lekarze.

W!rozmowach z!socjologami oka-
za&o si", %e bada' w!#rodowisku le-
karskim jest bardzo ma&o. Stale s&y-
szymy o!opiniach o!s&u%bie zdrowia, 
w!tym zwykle równie% o!lekarzach, 
ale nasze #rodowisko uchodzi za 
„trudne” do badania. Troch" wie-
my o!opiniach samych lekarzy na 
podstawie o(cjalnych stanowisk na-
szego samorz$du, towarzystw nauko-
wych i!innych organizacji. Te jednak 
przewa%nie maj$ zwi$zek z!polityk$ 
zdrowotn$, organizacj$ systemu, le-
gislacj$, nie za# z!codziennymi do-
#wiadczeniami naszych Kole%anek 
i!Kolegów. Efektem jest brak solid-
nych naukowo opracowa' socjolo-
gicznych o!naszym #rodowisku.

Po rozmowach i!negocjacjach NIL 
podpisa&a porozumienie z!Instytutem 
Filozo(i i!Socjologii Polskiej Akade-
mii Nauk. Celem porozumienia jest 
wspó&praca w!realizacji bada' na-
szego #rodowiska. Docelow$ form$ 
b"dzie tzw. panel, czyli prowadzo-
ne przez O#rodek NIL badanie re-
prezentatywnej grupy lekarzy i!leka-
rzy dentystów (to oznacza 1500-2000 
osób). Aby zachowa) reprezentatyw-
no#), panel musi by) stale aktualizo-
wany i!uzupe&niany. Jego zbudowa-
nie zajmie na pewno co najmniej rok. 
Je%eli si" uda, b"dziemy dysponowa-
li reprezentatywnymi i!wiarygodny-
mi wynikami bada', które b"d$ mia-
&y tak%e warto#) naukow$.

Bardzo ucieszyli#my si" z!wyni-
ków ankiety sugeruj$cych, %e akcep-
tacja udzia&u w!badaniach jest bar-

 

Autor jest wiceprezesem 
NRL, kierownikiem ODZ 
oraz O!rodka Studiów, 
Analiz i Informacji NIL

Uzyskiwanie aktualnej 
wiedzy, nabywanie 
praktycznych 
umiej!tno"ci 
wykonywania 
czynno"ci zawodowych 
oraz doskonalenie 
relacji z#pacjentami 
i#wspó$pracownikami 
czyni lekarza 
profesjonalist%. 



Nawet je&eli lekarz jest 
wybitnym i znanym 
specjalist% w danej 
dziedzinie, ale nie ma 
np. odpowiadaj%cej 
p$atnikowi specjalizacji, 
ca$e jego do"wiadczenie 
nie liczy si! przy 
zawieraniu kontraktu.    

dzo wysoka. B"d$ one prowadzone 
jednocze#nie ró%nymi metodami (for-
mularze online, e-mail, tradycyjny 
formularz na papierze, wywiad tele-
foniczny), aby udzielanie odpowie-
dzi by&o jak najprostsze i!zajmowa-
&o jak najmniej czasu. Ju% wkrótce 
zwrócimy si" do wybranych w!dro-
dze losowania Kole%anek i!Kolegów 
z!pro#b$ o!wzi"cie udzia&u w!pierw-
szym badaniu, które b"dzie dotyczy-
&o rozwoju zawodowego. Na pewno 
w!tym, i!zapewne jeszcze w!paru na-
st"pnych badaniach, nie uda si" jesz-
cze uzyska) pe&nej reprezentatywno-
#ci. Zawsze b"dziemy si" starali, aby 
udzielenie odpowiedzi na pytania nie 
zajmowa&o wi"cej ni% 15 minut, a!ba-
da' nie b"dzie wi"cej ni% pi")-sze#) 
w!ci$gu roku. Nie b"d$ wi"c stano-
wi&y obci$%enia. Jak we wszystkich 
tego rodzaju badaniach, zagwaran-
towana jest pe&na poufno#) udziela-
nych odpowiedzi.

Zarówno nad przygotowaniem 
badania, jak i!opracowaniem wyni-
ków czuwa& b"dzie Instytut Filozo(i 

i!Socjologii PAN, a!raporty b"dzie-
my niezw&ocznie publikowa) w!„Ga-
zecie Lekarskiej”, na naszym portalu 
NIL oraz w!innych mediach. Mamy 
nadziej", %e wyniki b"d$ ciekawe dla 
nas wszystkich. Cz"sto mówimy, %e 
nasze #rodowisko jest bardzo rozbite, 
%e ma&o wiemy o!sukcesach i!proble-
mach innych lekarzy. Systematycz-

ne badania pomog$ nam wszystkim 
uzyska) bardziej obiektywny pogl$d 
i!skuteczniej dzia&a).

W!pa*dzierniku br. zwrócimy si" 
listownie lub za po#rednictwem pocz-
ty elektronicznej do losowo wybra-
nych dwóch tysi"cy lekarzy i!leka-
rzy dentystów z!pro#b$ o!wyra%enie 
zgody na udzia& w!badaniach oraz 
podanie aktualnych adresów ma-
ilowych i!numerów telefonów. Ko-
le%anki i!Kolegów, którzy otrzyma-
j$ zaproszenia prosimy o!nawi$zanie 
z!nami kontaktu i!pomoc w!realiza-
cji badania. W!tego rodzaju przedsi"-
wzi"ciach niewielkie osobiste zaan-
ga%owanie mo%e w!sumie da) bardzo 
interesuj$ce i!potrzebne nam wszyst-
kim efekty.

Osoby, które nie zostan$ wyloso-
wane do badania tak%e b"d$ mog&y 
wyrazi) swoj$ opini". W!listopadzie 
br., na stronie internetowej O#rodka 
Studiów, Analiz i!Informacji (www.
osai.nil.org.pl) znajdzie si" infor-
macja o!badaniu i!adres formula-
rza ankiety. ⦿
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 Traktujmy pacjentów  
po partnersku
Kiedy odnosimy sprz!t kompu-

terowy do naprawy, wzywamy spe-
cjalist! do popsutego telewizora, czy 
konsultujemy projekt domu z"archi-
tektem, chcemy, by traktowano nas 
po partnersku, nie jak bezrozumne 
dziecko. Na czym takie partnerskie 
traktowanie ma polega#?

Przede wszystkim na dobrej ko-
munikacji. Od wspomnianego ar-
chitekta oczekujemy wyja$nienia 
„ludzkim j!zykiem”, na czym pole-
ga proponowane rozwi%zanie, czemu 
jest lepsze w"tej sytuacji ni& to, które 
zachwala kuzynka szwagra. Kiedy 
to do nas przyjdzie architekt czy in-
formatyk jako pacjent, te& oczekuje 

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

WIES!AWA KLEMENS

Zawód lekarza od tysi%cleci nale&y do najbardziej pre-
sti&owych, znajduje si! na li$cie najbardziej po&%danych 
profesji dla dzieci. Dzieje si! tak mimo przyspieszenia  

rozwoju cywilizacyjnego ca'ych spo'ecze(stw.

* *

Oty!y lekarz zalecaj"cy 
diabetykowi schudni#cie 
jest ma!o wiarygodny.

D
awniej lekarz nale&a' do 
$cis'ej elity, male(kiego 
odsetka wykszta'conych 
osób, znacznie wyrasta' 

ponad przeci!tno$#. Obecnie, w"cy-
wilizacji zachodniego $wiata, coraz 
wi!cej osób ma $rednie i"wy&sze wy-
kszta'cenie (pomi(my spraw! pozio-
mu tegorocznych matur), wi!c pozy-
c ja lekarza n ie je st  ju&  t ak 
prominentna. Leczymy cz!sto ludzi 
równie wykszta'conych jak my, nie 
mo&emy wi!c opiera# si! na trady-
cyjnym, paternalistycznym modelu 
„ja tu rz%dz!”. Je$li kurczowo b!-
dziemy trzyma# si! tradycyjnego 
sposobu ordynacji, to mo&emy zo-
sta# uznani za bufonów i"ludzi bez 
klasy. Nikt z"nas nie lubi by# prze-
cie& traktowany jak dziecko.

od nas, fachowców, rzetelnego poin-
formowania, wyja$nienia w%tpliwo-
$ci, przedstawienia planu dzia'ania...

Oczywi$cie, inna jest sytuacja 
w"szpitalnej izbie przyj!#, inna w"ga-
binecie lekarza POZ, inna w"szpita-
lu, jeszcze inna w"poradni specjali-
stycznej. Czasami wystarcz% dwa, trzy 
zdania – zajmuje to minut!, innym ra-
zem potrzebna jest d'u&sza rozmowa. 
W"zale&no$ci od sytuacji. Pacjent do-

brze poinformowany, w"pe'ni akceptu-
j%cy, lepiej wspó'pracuje, jest zadowo-
lony, przekazuje dobr% opini! o"naszej 
dzia'alno$ci dalej.

Zróbmy ma'e #wiczenie. Przypo-
mnijmy sobie nasze ostatnie wizyty 
u"fachowców. Jak by'o? Czy dowie-
dzieli$my si! wszystkiego, co by'o nam 
potrzebne? Czy zbyto nas stwierdze-
niem: „Pan/pani i"tak tego nie zrozu-
mie”, „Zawsze tak robimy”, „Jak si! 
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panu/pani nie podoba, to nie ma mu-
su”? Czy pami!tamy mo&e nasze kon-
takty z"kolegami lekarzami jako pa-
cjenci, kiedy byli$my incognito? Jakie 
wra&enia? Zwykle lekarze (w"ka&dym 
razie wi!kszo$# z"nich) jest dla kole-
gów lekarzy bardziej wyrozumia'a. 
Przybieraj% kole&e(ski ton i"ogólnie 
staj% na wysoko$ci zadania.

Strategia rozmowy, wyja$nienia 
„dlaczego”, jest bardzo pomocna tak&e 
dla nielubianych pacjentów: znerwico-
wanych nauczycielek notorycznie prze-
m!czonych ci!&k% prac%, hipochon-
dryków, „bomisiów” przychodz%cych 
z"list% bada( zleconych przez s%siadk! 
lub innego lekarza w"prywatnym gabi-
necie z"zaleceniem: „Pani sobie te ba-
dania zrobi w"przychodni”.

 B"d$my przyk!adem  
do na%ladowania
Z " praktycz nego 

punktu widzenia warto 
mie# pod r!k% schema-
ty i"wykresy anatomicz-
ne, tablice dotycz%ce 
schorze(, którymi si! 
zajmujemy. To nie jest 
takie trudne do zdoby-
cia. Mo&na skserowa# 
podr!cznik, poprosi# 
)rm! farmaceutyczn% 
(to cenniejsze od szes-
nastego kubka czy pi!t-
nastego fartucha), wiele 
gotowych plansz i"ta-
blic jest u"wydawców. 
Nie chodzi o"robienie 
jakich$ d'ugich wyk'a-
dów, ale czasami warto pokaza# pa-
cjentowi, jak wygl%da wypadni!ty 
dysk, jak dzia'a staw kolanowy, gdzie 
jest „trzeci” migda'ek albo gdzie le-
&y trzustka. Sztuk! t! opanowa'o ju& 
wielu kolegów lekarzy dentystów, 
zw'aszcza tych sprywatyzowanych. 
W"ich gabinetach s% i"'adne modele 
uz!bienia, i"tablice przedstawiaj%ce 
kolejne stadia próchnicy. Kamery 
pokazuj% na ekranie to, co dzieje si! 
w"trakcie leczenia itp. itd.

Warto te& zapozna# si! z"interne-
towymi serwisami medycznymi dla 
pacjentów. To nie jest 'atwe, zw'asz-
cza dla lekarzy POZ, którzy lecz% 
wiele ro&nych schorze(. Znacznie 'a-
twiej b!dzie specjalistom. Wystarczy 
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Zwykle lekarze s" dla 
kolegów lekarzy bardziej 
wyrozumiali. Przybieraj" 
kole&e'ski ton i staj"  
na wysoko%ci zadania.
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w"jeden listopadowy wieczór, szary 
i"brzydki, wpisa# w"wyszukiwark! 
nazwy objawów czy chorób, który-
mi si! zajmujemy. Mamy obraz te-
go, co otrzymuje zestresowany pa-
cjent. Czasami rzetelne informacje, 
znacznie cz!$ciej $mieci, reklamy 
dziwnych )rm, które wiedz%, co to 
jest pozycjonowanie w"wyszukiwarce 
internetowej. Warto zatem w"kolej-
ny brzydki i"szary listopadowy wie-
czór poszuka# rzetelnych stron, które 

z"ca'% odpowiedzialno-
$ci% mo&emy poleci# 
naszym chorym. Do-
czytaj% sobie, poczuj% 
si! powa&nie traktowa-
ni, nasz autorytet odro-
bin! wzro$nie...

Wbrew pozorom, 
mimo prasowej na-
gonki i"roszczeniowe-
go nastawienia niektó-
rych pacjentów, nadal 
u"wi!kszo$ci chorych 
cieszymy si! autoryte-
tem. Nie niszczmy go 
zatem przepisywaniem 
preparatów homeopa-
tycznych na jakiekol-

wiek choroby, czy innych czarodziej-
skich $rodków, np. betahistyny na 
szumy uszne, bo to niezgodne z"zasa-
dami wspó'czesnej medycyny opartej 
na dowodach. B%d*my przyk'adem 
do na$ladowania w"kwestii dba'o-
$ci o"w'asne zdrowie. Oty'y lekarz 
zalecaj%cy diabetykowi schudni!cie 
jest ma'o wiarygodny, podobnie jak 
szczerbaty dentysta czy lekarz ziej%-
cy oparami tytoniowymi zlecaj%cy 
pozbycie si! na'ogu palenia.

Ruszamy si! coraz wi!cej, mimo 
nawa'u pracy? Doskonale, to ideal-
ny przyk'ad dla pacjentów. Zoba-
czy# „swojego” doktora na base-
nie, si'owni czy biegaj%cego rano 
to naprawd! bezcenne.  ⦿
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Nr 6 (137) Rok XXII  NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ Warszawa, X 2011 

Posiedzenie NRL – 2 wrze!nia 2011 roku
Redaktor naczelny: Mariusz Janikowski

UCHWA!A Nr 17/11/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z"dnia 2 wrze#nia 2011 r.

w"sprawie zakupu mebli i"wyposa#enia do biura 
Naczelnej Izby Lekarskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w!zw. z!art. 5 pkt 23 ustawy z!dnia 2 grudnia 
2009 r. o!izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708, z!pó"n. zm.) uchwala si#, 
co nast#puje:

§  1.
Przeznaczy$ na zakup mebli i!wyposa%enia do biura Naczelnej Izby Lekarskiej 
&rodki finansowe do kwoty 400.000.z'  brutto (s 'ownie: czterysta tysi#cy 
z'otych).

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

SEKRETARZ PREZES 
Mariusz Janikowski Maciej Hamankiewicz

UCHWA!A Nr 18/11/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z"dnia 2 wrze#nia 2011 r.

w"sprawie wyst$pienia z"wnioskiem do Trybuna%u 
Konstytucyjnego

Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 4 i!ust. 2 w!zwi(zku z!art. 188 pkt 1 i!3 Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej Naczelna Rada Lekarska uchwala,  
co nast#puje:

§  1.
Wyst(pi$ do Trybuna'u Konstytucyjnego z!wnioskiem o!zbadanie zgodno&ci:
1) art. 31d ustawy z!dnia 27 sierpnia 2004 r. o!&wiadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze &rodków publicznych (Dz. U. z!2008 r. Nr 164, poz. 1027, 
z!pó"n. zm.) z!art. 68 ust. 1 i!2 oraz art. 92 ust. 1 w!zwi(zku z!art. 68 ust. 2  
zd. 2 Konstytucji RP;
2) rozporz(dzenia Ministra Zdrowia z!dnia 29 sierpnia 2009 r. w!sprawie &wiad-
cze) gwarantowanych z!zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 140, poz. 1143, 
z!pó"n. zm.) z!art. 2, art. 32 oraz art. 68 ust. 1 i!2 Konstytucji RP;
3) komunikatu Narodowego Funduszu Zdrowia z!dnia 30 kwietnia 2009 r. 
w!sprawie rozlicze) &wiadcze) udzielanych pacjentom w'(czonym do badania 
klinicznego z!art.!31 ust. 3, art. 68 oraz art. 93 ust. 2 Konstytucji RP; 
4) komunikatu Narodowego Funduszu Zdrowia z!dnia 11 stycznia 2010 r. 
w!sprawie przys 'uguj(cego w!ramach NFZ leczenia endodontycznego z!art. 31 
ust. 3, art. 68 oraz 93 ust. 2 Konstytucji RP.

§  2.
Upowa%ni$
1) Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza do wniesienia 
wniosku, o!którym mowa w!§ 1, do Trybuna'u Konstytucyjnego oraz repre-
zentowania Naczelnej Rady Lekarskiej w!post#powaniu przed Trybuna'em 
Konstytucyjnym w!sprawie wniosku, o!którym mowa w!§ 1, z!prawem udzielenia 
pe 'nomocnictwa;
2) radc# prawnego prof. Micha'a Kulesz# oraz radc# prawnego dr hab. Marcina 
Matczaka, z!Kancelarii Doma)ski Zakrzewski Palinka sp. k., Rondo ONZ 1, 
00-124 Warszawa, do reprezentowania Naczelnej Rady Lekarskiej w!post#po-
waniu przed Trybuna'em Konstytucyjnym w!sprawie wniosku, o!którym mowa 
w!§ 1.

§  3.
Uchwa'a wchodzi w!%ycie z!dniem podj#cia.

SEKRETARZ PREZES 
Mariusz Janikowski Maciej Hamankiewicz

UCHWA!A Nr 19/11/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z"dnia 2 wrze#nia 2011 r.

w"sprawie przyj&cia projektu ustawy o"zmianie ustawy 
o"zawodach lekarza i"lekarza dentysty oraz ustawy 

o"dzia%alno!ci leczniczej

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

§  1.
1. Ustala si# projekt ustawy o!zmianie ustawy o!zawodach lekarza i!lekarza 
dentysty oraz ustawy o!dzia'alno&ci leczniczej.
2. Upowa%nia si# Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej do podj#cia dzia'a) w!celu 
wszcz#cia inicjatywy legislacyjnej dotycz(cej projektu ustawy.

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

SEKRETARZ PREZES 
Mariusz Janikowski Maciej Hamankiewicz

Za'(cznik do uchwa'y NRL nr 19/11/VI z!dnia 2 wrze&nia 2011 r.

USTAWA

o"zmianie ustawy o"zawodach lekarza i"lekarza dentysty 
oraz ustawy o"dzia%alno!ci leczniczej

Art.  1.
W!ustawie z!dnia 5 grudnia 1996 r. o!zawodach lekarza i!lekarza dentysty (Dz. 
U. z!2008 r. Nr 136, poz. 857 z!pó"n. zm.) dodaje si# art. 49b w!brzmieniu:

„Art.  49b.
1. Lekarz, lekarz dentysta posiadaj(cy prawo wykonywania zawodu, 
wykonuje zawód w!przedsi#biorstwie podmiotu leczniczego lub na rzecz 
innego podmiotu realizuj(cego inne zadania okre&lone w!art. 2 na podstawie 
odr#bnych przepisów, a!tak%e w!jednostkach organizacyjnych si' zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej lub w!formacjach podleg'ych ministrowi w'a&ciwemu 
do spraw wewn#trznych lub Szefowi Agencji Bezpiecze)stwa Wewn#trznego, 
albo w!jednostkach S 'u%by Wi#ziennej podleg'ych Ministrowi Sprawiedliwo&ci, 
w!nast#puj(cych formach:
 1) jako pracownik w!ramach stosunku pracy;
 2) jako zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej, w!tym umowy  
  o!szkolenie lekarza;
 3) w!ramach stosunku s 'u%bowego;
 4) jako uczestnik studiów doktoranckich;
 5) w!ramach odbywania studiów lub uczestniczenia w!badaniach   
     naukowych lub szkoleniach lub pracach rozwojowych, jako osoba   
  nie b#d(ca obywatelem pa)stwa cz'onkowskiego Unii Europejskiej,   
  na podstawie przepisów o!szkolnictwie wy%szym;
 6) jako wolontariusz, na podstawie porozumienia z!podmiotem  
  leczniczym.
2. Lekarz, lekarz dentysta, o!którym mowa w!ust. 1 pkt 1-3, mo%e wykonywa$ 
zawód na stanowiskach w!jednostkach organizacyjnych si' zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej lub jako funkcjonariusz pe'ni(cy s 'u%b# w!formacjach  
podleg'ych Ministerstwu Spraw Wewn#trznych i!Administracji równie% poza 
granicami kraju.
3. Lekarz, lekarz dentysta mo%e równie% wykonywa$ zawód udzielaj(c 
&wiadcze) zdrowotnych w!ramach dzia'alno&ci leczniczej w!formie praktyki 
zawodowej, w!rozumieniu ustawy z!dnia 15 kwietnia 2011 r. o!dzia'alno&ci 
leczniczej (Dz. U!Nr 112, poz. 654).
4. Wykonywanie zawodu lekarza polegaj(ce na:
 1) udzielaniu konsultacji lub uczestniczeniu w!konsylium lekarskim,   
  w!sytuacji okre&lonej w!art. 37 ustawy,
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 2) pe'nieniu funkcji lekarza orzecznika Zak'adu Ubezpiecze) Spo 'ecz-  
  nych, lekarza cz'onka komisji lekarskiej Zak'adu Ubezpiecze) Spo 'ecznych  
  i!lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo 'ecznego,
 3) wykonywaniu funkcji lekarza s(dowego w!rozumieniu ustawy z!dnia  
  15 czerwca 2007 r. o!lekarzu s(dowym (Dz. U. Nr 123, poz. 849 oraz  
  z!2008 r. Nr 51, poz. 293), 
nie jest prowadzeniem dzia'alno&ci leczniczej w!formie praktyki zawodowej w!ro-
zumieniu ustawy z!dnia 15 kwietnia 2011 r. o!dzia'alno&ci leczniczej (Dz. U!Nr 112, 
poz. 654).”.

Art.  2
W!art. 21 ustawy z!dnia 15 kwietnia 2011 r. o!dzia'alno&ci leczniczej (Dz. U. Nr 112, 
poz. 654) dodaje si# ust. 4-6 w!brzmieniu:
„4. Wolontariusz wykonuj(cy zawód medyczny i!udzielaj(cy &wiadcze) zdrowotnych 
w!przedsi#biorstwie podmiotu leczniczego podlega bezpo&rednio kierownikowi 
podmiotu leczniczego, który wyznacza lekarza sprawuj(cego nadzór merytoryczny 
nad udzielaniem tych &wiadcze).
5. Podmiot leczniczy, jako korzystaj(cy, pokrywa koszty szkole) wolontariusza 
w!zakresie wykonywanych przez niego &wiadcze) zdrowotnych, okre&lonych 
w!porozumieniu, na zasadach dotycz(cych pracowników, okre&lonych w!odr#bnych 
przepisach.
6. W!przypadku wolontariusza wykonuj(cego zawód medyczny w!przedsi#biorstwie 
podmiotu leczniczego, koszty zawarcia umów, o!których mowa w!art. 25 ust. 1 
ponosi podmiot leczniczy.”.

Art.  3  
Ustawa wchodzi w!%ycie...

Uzasadnienie
Proponowane brzmienie artyku'u definiuje wykonywanie zawodu przez lekarza 
jako wykonywanie czynno&ci zawodowych w!podmiocie leczniczym, prowadz(cym 
dzia'alno&$ lecznicz( w!zakresie okre&lonym ustaw(, a!tak%e innych zada) zawodo-
wych, okre&lonych w!ust. 2 ustawy, jak prowadzenie prac badawczych w!dziedzinie 
nauk medycznych lub prowadzenie dzia'a) zwi(zanych z!promocj( zdrowia albo 
nauczanie zawodu lekarza w!okresie przed- i!podyplomowym na podstawie odpo-
wiednich przepisów formalizuj(cych uzyskanie uprawnie) do wykonywania tych 
czynno&ci, jako realizacja zada) podmiotu (Kodeks pracy, Kodeks cywilny, ustawy 
reguluj(ce wykonywanie zawodu na podstawie stosunku s 'u%bowego, ustawa – 
Prawo o!szkolnictwie wy%szym, ustawa o!wolontariacie).
W!ust. 2 proponuje si# równie% okre&lenie wykonywania zawodu w!jednostkach 
organizacyjnych Si' Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub jako funkcjonariusz 
w!formacjach podleg'ych ministrowi spraw wewn#trznych i!administracji, poza 
granicami kraju jako równowa%nego z!wykonywaniem zawodu w!Polsce.
Proponowane brzmienie ust. 3 odnosi si# do wykonywania zawodu lekarza w!ra-
mach dzia'alno&ci leczniczej w!formie praktyki zawodowej szczegó 'owo okre&lonej 
przepisami ustawy o!dzia'alno&ci leczniczej.
Proponowana zmiana przepisu art. 21 ustawy o!dzia'alno&ci leczniczej szczegó-
'owo okre&la dodatkowe wymogi, jakie powinno spe'nia$ porozumienie zawierane 
z!wolontariuszem.

UCHWA!A Nr 20/11/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z"dnia 2 wrze#nia 2011 r.

w"sprawie upowa#nienia Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej 
i"Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej do podpisania 
weksla w"zwi$zku z"realizacj$ umowy z"Mazowieck$ 

Jednostk$ Wdra#aj$c$ Programy Unijne

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w!zw. z!art. 5 pkt 23 ustawy z!dnia 2 grudnia 2009 
r. o!izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 oraz z!2011 r. Nr 112, poz. 654) 
uchwala si#, co nast#puje:

§  1.
Upowa%nia si# Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza oraz 
Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzeja Sawoniego do podpisania weksla 
stanowi(cego zabezpieczenie ewentualnych zobowi(za) zwi(zanych z!realizacj( 
umowy z!Mazowieck( Jednostk( Wdra%aj(c( Programy Unijne na realizacj# projek-
tu: „Lekarz – przedsi#biorca na mazowieckim rynku pracy. Szkolenia kompetencyjne 
szans( na wzrost konkurencyjno&ci przedsi#biorstw bran%y medycznej”, nr projektu: 
POKL.08.01.01-14-545/10.

§  2.
Uchwa'a wchodzi w!%ycie z!dniem podj#cia.
  
SEKRETARZ PREZES 
Mariusz Janikowski                       Maciej Hamankiewicz

APEL Nr 3/11/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z"dnia 2 wrze#nia 2011 r.

do Ministra Zdrowia w"sprawie zmiany rozporz$dzenia 
w"sprawie !wiadcze' gwarantowanych z"zakresu 

ambulatoryjnej opieki  
specjalistycznej

Naczelna Rada Lekarska zwraca si# z!apelem o!piln( zmian# przepisów roz-
porz(dzenia Ministra Zdrowia z!dnia 27 maja 2011 r. w!sprawie &wiadcze) 
gwarantowanych z!zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w!zakre-
sie wymaganych kwalifikacji personelu. 
Naczelna Izba Lekarska otrzymuje coraz wi#cej sygna'ów od lekarzy posia-
daj(cych specjalizacj# I!stopnia m.in. z!zakresu ginekologii, którzy niezwykle 
krytycznie oceniaj( zmian# wymaganych kwalifikacji personelu wprowadzo-
n( ww. rozporz(dzeniem. Lekarze ci wskazuj(, %e wej&cie w!%ycie wymogów 
dotycz(cych posiadania tytu'u specjalisty lub specjalizacji II stopnia pozbawi 
ich mo%liwo&ci udzielania &wiadcze) specjalistycznych i!doprowadzi do 
zmniejszenia liczby &wiadczeniodawców udzielaj(cych tych &wiadcze).
Przyj#te w!rozporz(dzeniu z!dnia 27 maja 2011 r. rozwi(zanie polegaj(ce na 
uniemo%liwieniu samodzielnego kontraktowania &wiadcze) ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej lekarzom posiadaj(cym specjalizacj# I!stopnia prowa-
dzi do zawodowego wykluczenia du%ej liczby lekarzy posiadaj(cych bardzo 
cz#sto wieloletnie do&wiadczenie w!udzielaniu &wiadcze) specjalistycznych. 
Zmiana ta, ograniczaj(c liczb# lekarzy posiadaj(cych dotychczas kontrakty 
na udzielanie &wiadcze) z!zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 
doprowadzi do ograniczenia dost#pno&ci &wiadcze) specjalistycznych dla 
pacjentów. Dost#pno&$ &wiadcze) specjalistycznych mo%e zmniejszy$ si# 
zw'aszcza w!ma'ych miejscowo&ciach, w!których mo%liwo&ci takiej reorga-
nizacji &wiadczeniodawcy, aby spe'nia' wymogi rozporz(dzenia s( bardzo 
trudne, je&li nie niemo%liwe.
Wobec powy%szego Naczelna Rada Lekarska apeluje o!zmian# rozporz(dze-
nia z!dnia 27 maja 2011 r. w!taki sposób, aby wymogi dotycz(ce kwalifikacji 
personelu spe'niali dzia'aj(cy samodzielnie lekarze z!specjalizacj( I!stopnia, 
b(d" o!odroczenie w!czasie wej&cia w!%ycie ww. wymogu, aby mo%liwe by'o 
uzupe'nienie kwalifikacji przez lekarzy udzielaj(cych dotychczas &wiadcze) 
specjalizacyjnych, którzy nie posiadaj( tytu'u specjalisty ani specjalizacji II 
stopnia.
Ponadto Naczelna Rada Lekarska zwraca uwag#, %e projekt po raz kolejny 
warunkuje mo%liwo&$ podpisania kontraktu posiadaniem przez lekarza 
certyfikatu umiej#tno&ci (w!tym przypadku w!zakresie %ywienia pozajelito-
wego), co jest niezgodne z!ogólnymi zasadami wykonywania zawodu oraz 
wieloma stanowiskami samorz(du w!podobnych sprawach.

SEKRETARZ PREZES 
Mariusz Janikowski                      Maciej Hamankiewicz 
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L i s t y  d o  r e d a k c j i

Stop zaka!eniom 
szpitalnym

W
sierpniowym nu-
merze „Gazety 
Lekarskiej” uka-
za! si" artyku! 

„Stop zaka#eniom szpital-
nym”, który zawiera bardzo 
du#o nie$cis!o$ci. A%to cho-
cia#by przywo!ywane przez 
autork" Rozporz&dzenie Mi-
nistra Zdrowia z%18 maja 
2010 r. o%prowadzeniu reje-
strów. To rozporz&dzenie do-
tyczy rejestrów, które prowa-
dzone s& przez jednostki 
inspekcji sanitarnej, powsta-
!o ono w%oparciu o%art. 30 
Ustawy o%zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zaka#e' i%chorób 
zaka(nych u%ludzi – Dz.U. 
234 poz. 1570 z%2008 r., a%jest 
rozwini"ciem ust. 5 tego ar-
tyku!u.

Jak rejestrowa) zaka-
#enia i%jak je raportowa) 
w%szpitalach to nadal Dz.U. 
54 poz. 484 z%2005 r. z%mody-
*kacjami zawartymi w%wy-
#ej wspomnianej ustawie.

Zwalczanie zaka#e' 
zwi&zanych z%opiek& me-
dyczn& (szpitalnych = za-
k!adowych) ma by) prowa-
dzone w%oparciu o%zespo!y 
kontroli zaka#e' szpital-
nych i%komitety kontroli za-
ka#e', których sk!ad zosta! 
przypomniany i%usankcjo-
nowany prawnie w%Rozpo-
rz&dzeniu Ministra Zdro-
wia – DZ.U. 108 poz. 706 
z%2010 r. i%nadal g!ówn& po-
staci& w%walce z%zaka#enia-
mi jest lekarz, a%nie piel"-
gniarki epidemiologiczne. 

Dok!adnie zosta!o ustalone 
kto jak& rol" ma do spe!nie-
nia w%walce z%zaka#eniami. 
Ciesz" si", #e rzesze piel"-
gniarek ko'cz& specjaliza-
cje z%epidemiologii zaka#e' 
szpitalnych, ale jednocze-
$nie chc" powiedzie), i# 
nieliczne z%nich podejmuj& 
prac" w%zespo!ach kontro-
li zaka#e' szpitalnych. (…) 
To lekarz lecz&cy ma rozpo-
znawa) zaka#enia, to on ma 
je widzie) i%zg!asza) do ze-
spo!u, a%z%drugiej strony to 
cz!onkowie zespo!u zaka-
#e' szpitalnych maj& szu-
ka) czynnie zaka#e' i%im 
przeciwdzia!a). Zespo!y, 
a%nie piel"gniarki epidemio-
logiczne, maj& prowadzi) 
prewencj" zaka#e', nadzór 
nad nimi, w%tym kontrole 
wewn"trzne (obowi&zek – 
Dz.U. 100 poz. 646 z%2010 
r.), rejestracj", raportowanie 
zaka#e', dokonywanie oce-
ny ryzyka wyst&pienia za-
ka#e' itp., a%wszystkie wy-
mienione czynno$ci maj& 

by) dokumentowane (Dz.U. 
100, poz. 645 z%2010 r.).

Z%artyku!u dowiadu-
j" si", i# to Centrum Mo-
nitorowania Jako$ci& mo-
#e zmusi) do rejestrowania 
i%monitorowania zaka#e', 
czy#by nowe centrum w!a-
dzy? Chyl" czo!o nad praca-
mi tego Centrum, wiele si" 
od nich nauczy!am – cho-
cia#by $wietne opracowa-
nie ostatnich wytycznych 
akredytacyjnych, z%których 
korzystam, a%koronne has!o 
„Nie ma jako$ci bez prawi-
d!owego nadzoru nad zaka-
#eniami” wyznacza kierun-
ki mojej pracy. W%dalszej 
cz"$ci artyku!u czytam, i# 
to wizytatorzy Centrum 
chc& wiedzie), kto przeno-
si gronkowca MRSA – pa-
cjent czy personel. My$l", #e 
wizytatorzy Centrum chc& 
zobaczy), jak dzia!aj& sys-
temy nadzoru nad osoba-
mi zaka#onymi, skontro-
lowa) procedur" izolacji, 
bada' $rodowiska, prowa-
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Bez kolejki

P
rosz" o%poruszenie 
na !amach „Gaze-
ty Lekarskiej” te-

matu przyjmowania leka-
rzy emerytów bez kolejki 
we wszystkich placówkach 
leczniczych. Przykro jest mi 
czeka) w%kolejce do lekarza 
rejonowego niekiedy razem 
z%moimi by!ymi pacjentami. 
Cz"sto ma!o kto mnie pa-
mi"ta w%rejestracji, najcz"-
$ciej lekarz przyjmuj&cy te# 
mnie nie zna, a%nawet je$li 
zna lub wie, #e jestem leka-
rzem, boi si" mnie poprosi), 
bo pacjenci si" nie zgadza-
j&. Powstaje przykra sytu-
acja dla mnie po prawie 40 
latach pracy. Mam 73 lata, 
bardzo z!y stan zdrowia, 
#yj" samotnie, a%niska ren-
ta nie pozwala mi na godne 
#ycie, w%tym na robienie 
prywatnie bada' laborato-
ryjnych. Mo#e kto$ z%izby 
lekarskiej poruszy ten te-
mat w%Ministerstwie Zdro-
wia, bo ka#dy kiedy$ b"dzie 
emerytem, o%ile oczywi$cie 
do#yje tych lat.

W!ODZIMIERZ POLA"SKI

LEKARZ MEDYCYNY

Rocznica 
mordu 

lwowskiego

W
sierpniowym nume-
rze „GL” zosta!a 
zamieszczona mi-

gawka upami"tniaj&ca rocz-
nic" mordu lwowskiego. 
Mord lwowski, którego re-
alizatorami byli niemieccy 
policjanci z%Eisatzgruppe 
„Galizien”, obj&! wielu pro-
fesorów UJK, m.in. medycy-
ny, prawa, ekonomii, nauk 
$cis!ych, a%tak#e Ossolineum 
i%Politechniki Lwowskiej – 
ostatnim by! zamordowany 
26 lipca 1941 r., na osobisty 
rozkaz Himmlera, prof. dr 
Kazimierz Bartel, pi"cio-
krotny premier II RP. W$ród 
zamordowanych byli rów-
nie# cz!onkowie ich rodzin, 
pracownicy, go$cie, a%nawet 
osoby aresztowane przypad-
kowo, co poniek&d $wiadczy 
o%furii wykonawców.

Pisz" o%tym, poniewa# nie 
daje mi przej$) nad nim do 
porz&dku dziennego u#yte 
sformu!owanie „hitlerow-
cy”. To nie by!a jednost-
ka policji hitlerowskiej. To 

R
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dzonych dochodze' epide-
miologicznych, bada' prze-
siewowych itp.

Je#eli przywo!uje autorka 
autorytet Pana Dr. P. Grze-
siowskiego w%kontek$cie, i# 
prowadzone rejestry s& ma-
!o przydatne, to mo#e nale-
#a!oby je zmieni), przecie# 
jednym z%decydentów jest In-
stytut Pro*laktyki Zaka#e'.

G!ównym powodem nie-
doskona!o$ci w%walce z%za-
ka#eniami zwi&zanymi 
z%opiek& medyczn& w%Polsce 
jest to, i# lekarze wol& zaj-
mowa) si" chirurgi&, gineko-
logi&, ni# my$le) o%prewen-
cji zaka#e', czy bra) czynny 
udzia! w%kreowaniu szpital-

nej polityki antybiotykowej.
Na koniec chcia!abym 

zauwa#y), i# higien" szpital-
n& nale#y pojmowa) szero-
ko i%mo#e zostawmy w%spo-
koju te maseczki, fartuchy 
czy ochraniacze na obuwie 
(wszyscy te tematy ju# prze-
robili i%przetrawili), ale pa-
mi"tajmy, #e higiena to nie 
wszystko, ale wszystko bez 
higieny skazane jest na kl"sk" 
w%walce z%zaka#eniami. (…)

LEK. BARBARA SZMAJ

PRZEWODNICZ#CA ZESPO!U 
KONTROLI ZAKA$E" SZPI-

TALNYCH AKADEMICKI SZPI-
TAL KLINICZNY IM. JANA MI-

KULICZA-RADECKIEGO WE 
WROC!AWIU

    
 39



40  
 N R  1 0  ( 2 5 0 )  P A ! D Z I E R N I K  2 0 1 1  

by!a policja niemiecka, or-
gan III Rzeszy, pa'stwa nie-
mieckiego, a%nie hitlerow-
skiego. A%tak w%ogóle, kto 
to s& ci „hitlerowcy”? Pra-
gn" zauwa#y), #e s!owo to 
zosta!o sprokurowane przez 
propagand" komunistyczn& 
jako przeciwwaga dla tzw. 
demokratycznej opozycji 
niemieckiej, która, jakkol-
wiek niewidoczna w%czasie 
istnienia III Rzeszy, sta!a si" 
potem podwalin& dla inne-
go „demokratycznego” pa'-
stwa niemieckiego, miano-
wicie DDR.

Poniewa# nazywanie 
rzeczy po imieniu nale#y 
równie# do naszego etosu 
zawodowego, pozwoli!em 
sobie na przekazanie paru 
uwag na ten temat. 

ZBIGNIEW KAURZEL

Tam 
zgin"li 

konkretni 
ludzie

W
sierpniowym nu-
merze „GL” na 
stronie 3 ukaza!a 

si" „Migawka” nt. mordu 
profesorów lwowskich. 
Uwa#am, #e s!owa „kilku-
dziesi"ciu” i%„kilkunastu” 
w%odniesieniu do rozstrze-
lanych bestialsko wybit-
nych przedstawicieli pol-
s k i e j  i n t e l i g e n c j i 
przedwojennej s& co naj-
mniej nie na miejscu 
i%$wiadcz& o%niechlujstwie 
autora tego tekstu. „Kil-
kadziesi&t” mo#e by) mi-
nut opó(nienia poci&gu 
albo „kilkana$cie” stopni 
mrozu, ale tam zgin"li 
konkretni ludzie, którym 
nale#y si" troch" szacun-
ku. Dla u!atwienia do!&-
czam tekst z%Wikipedii na 
ten temat, podaj&cy liczby 

40 profesorów, w% tym 
16 lekarzy. Znalezienie tej 
informacji zaj"!o mi mniej 
ni# minut". Mo#na tu tyl-
ko jeszcze zacytowa), bo-
daj#e Stalina, wed!ug któ-
rego „$mier) jednego 
cz!owieka to tragedia, ale 
$mier) milionów to tylko 
fakt statystyczny”.

PAWE! DASZKIEWICZ

Zach"ca#  
i motywowa#, 

a nie 
straszy# 

W
%tek$cie „Zach"-
ca) i%motywowa), 
a%nie straszy)” 

(„GL” nr 07/2011) po raz 
kolejny poruszono drama-
tyczny problem, jakim jest 
w%naszym kraju rak szyj-
ki macicy. Ta jedna z%naj-
wa#niejszych chorób no-
wotworowych zbiera 

w%Polsce straszliwe #niwo 
(ok. 1700 zgonów rocznie) 
w%znacznej mierze dlatego, 
#e kobiety nie zg!aszaj& si" 
na przesiewowe badania 
cytologiczne. Dzieje si" 
tak od lat, pomimo #e po-
dejmowane s& ró#ne próby 
poprawy tej sytuacji. Nie-
stety, wiele polskich kobiet 
nie ma $wiadomo$ci istnie-

j&cego zagro#enia i%mimo 
ponawianych (niekiedy na-
wet z%ko$cielnych ambon) 
zach"t, nie zg!asza si" na 
bezp!atne badania kontro-
lne.

Jedn& z%propozycji, któ-
r& zasugerowano we wspo-
mnianym tek$cie, jest 
zach"canie lekarzy podsta-
wowej opieki zdrowotnej 
(POZ) do zwi"kszania ko-
rzystania z%cytologii przez 
ich podopieczne. W%tym 
miejscu rodzi si" jednak 
zasadnicze pytanie: sko-
ro od lat dzia!ania podej-
mowane na poziomie po-
radni ginekologicznych nie 
przynosz& oczekiwanych 
efektów, czy nie nale#a!o-
by po prostu równolegle 

(nie: zamiast!) udost"p-
ni) przesiewowych bada' 
cytologicznych na pozio-
mie POZ? Nietrudno zgad-
n&), #e to w!a$nie lekarz 
rodzinny ma przynajmniej 
raz w%roku kontakt z%ko-
bietami, które jak ognia 
unikaj& wizyty u%gineko-
loga, a%ze wzgl"du na wiek 
nale#& do grupy wysokie-
go ryzyka raka szyjki ma-
cicy. Co wi"cej, poradnie 
POZ zapewniaj& $wiad-
czenia profesjonalnych 
po!o#nych $rodowisko-
wo-rodzinnych, które zna-
komicie mog!yby pe!ni) 
rol" osób motywuj&cych 
pacjentki do wykonania 
cytologii i%pobieraj&cych 
rozmazy. Zacytuj" tu za 
PAP („Trzeba zapocz&t-
kowa) mod" na chodzenie 
do ginekologa”, informa-
cja z%19.07.2011 r.) Barba-
r" Jobd", prezes Polskiego 
Stowarzyszenia Piel"gnia-
rek Onkologicznych: „Do-
pu$)my piel"gniarki i%po-
!o#ne do wykonywania 
cytologii. Wi"kszo$) z%nich 
ma uprawnienia, a%cz"sto 
i%tak wykonuje te badania 
zamiast lekarzy. NFZ po-
winien je kontraktowa). 
Gdyby piel"gniarki by!y 
zainteresowane *nansowo, 
dost"p do cytologii by!by 
znacznie !atwiejszy”.

To samo dotyczy zresz-
t& lekarzy rodzinnych. 
Problem jest zbyt wa#ny, 
#eby zby) go milczeniem. 
Odpowiedzie) sobie bo-
wiem trzeba na pytanie, 
czy rzeczywi$cie zale#y 
nam na oszcz"dzeniu #y-
cia kilkuset Polek rocznie, 
czy te# na zachowaniu – 
wygodnego jak wida) dla 
niektórych – obecnego sta-
tus quo.

DR HAB. MED. PROF. NADZW. 
UM PRZEMYS!AW KARDAS

KIEROWNIK I%ZAK!ADU ME-
DYCYNY RODZINNEJ

UNIWERSYTET MEDYCZNY 
W%!ODZI

L i s t y  d o  r e d a k c j i
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karz ze specjalizacj! I"stopnia (lub 
w"trakcie specjalizacji) w"asy#cie le-
karza ze specjalizacj! II stopnia? 
Czy tam, gdzie przyjmuje tylko spe-
cjalista, nie b$dzie poradni specja-
listycznej, poniewa% powinien by& 
zatrudniony jeszcze przynajmniej 

jeden lekarz w"trakcie specjaliza-
cji, gdy% „oraz” narzuca, %e powin-
no by& jednocze#nie dwóch leka-
rzy? A"mo%e lekarze ze specjalizacj! 
I"stopnia strac! prac$ tam, gdzie 
nie b$dzie lekarza ze specjalizacj! 
II stopnia? 

O"wyja#nienie tych w!tpliwo#ci 
poprosili#my Ministerstwo Zdrowia. 
Czekamy na odpowied'.

W!praktyce
– W"razie niespe(niania przez 

#wiadczeniodawc$ okre#lonych 
w"rozporz!dzeniach ministra zdro-
wia zwi$kszonych wymaga) od-
no#nie do personelu lub wyposa-
%enia, w"nowym przepisie ustawy 
przewidziane zosta(o dodatkowe 
post$powanie w"sprawie zawar-
cia umów o"udzielanie #wiadcze) 
opieki zdrowotnej – uspokaja mec. 
Gruszko-Szyma)ska. Artyku( 161b 
umo%liwia bowiem lekarzom ze spe-
cjalizacj! I"stopnia lub w"trakcie spe-
cjalizacji zawarcie umowy o"udzie-

K o n t r o w e r s j e

Specjalista i pó!specjalista

MARTA JAKUBIAK

Wszyscy „jedynkowicze” pracuj!cy dotychczas  
w ramach indywidualnych kontraktów z NFZ  

lub w ZOZ-ach, w których nie ma zatrudnionego  
„dwójkowicza”, strac! prac$! – alarmuj! lekarze.

* *

Problem dla lekarzy 
z I stopniem specjalizacji 
mo"e powsta# w 2013 r.
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akie g(osy pojawi(y si$ po 
ukazaniu si$ rozporz!-
dzenia ministra zdrowia 
z"27 maja 2011 r. (Dz.U. 

z"2011 r. Nr 111, poz. 653), zawiera-
j!cego nowe zapisy dotycz!ce per-
sonelu uprawnionego do udziela-
nia #wiadcze) gwarantowanych 
z"zakresu ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej. Wprowadzone tam 
zmiany to echo znowelizowanej 
ustawy o"#wiadczeniach opieki 
zdrowotnej *nansowanych ze #rod-
ków publicznych (Dz.U. z"2010 r. 
Nr 165, poz. 1116).

O"komentarz w"tej sprawie poprosi-
li#my mec. Urszul$ Gruszko-Szyma)-
sk! z"Kancelarii Adwokackiej Kata-
rzyna Bondaryk.

– Kluczowa dla zrozumienia inten-
cji ministra zdrowia jest lektura uza-
sadnienia do projektu zmiany ustawy 
– wyja#nia mec. Gruszko-Szyma)ska. – 
W"ustawie o"#wiadczeniach opieki zdro-
wotnej zmieniono art. 31d, a"co za tym 
idzie – zwi$kszono wymagania wobec 
personelu oraz wyposa%enia #wiadcze-
niodawców. W"praktyce wygl!da to tak, 
%e „lub” zawarte w"poprzednim rozpo-
rz!dzeniu zmieniono na „oraz”.

 W$tpliwo%ci  
interpretacyjne
I"tu rodz! si$ pytania. Czy za-

pis „lekarz specjalista oraz lekarz 
ze specjalizacj! I"stopnia”, którym 
zast!piono obowi!zuj!ce do tej po-
ry sformu(owanie „lekarz specjali-
sta lub lekarz ze specjalizacj! I"stop-
nia” oznacza& b$dzie, %e od stycznia 
2012 r. b$dzie musia(o przyjmowa& 
co najmniej dwóch lekarzy – le-



dost$pu do lekarzy specjalistów, 
art. 161b ustawy o"#wiadczeniach 
zostanie zmieniony w"taki sposób, 
i% NFZ b$dzie móg( zawrze& umo-
w$ o"udzielanie #wiadcze) z"zakresu 
AOS ze #wiadczeniodawc! niespe(-
niaj!cym nowych wymogów perso-
nalnych wi$cej ni% raz – podsumo-
wuje mec. Gruszko-Szyma)ska. ⦿
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lanie #wiadcze) opieki zdrowotnej 
w"danym zakresie #wiadcze) gwa-
rantowanych w"2012 r., jednak tyl-
ko raz i"wy(!cznie na okres nie d(u%-
szy ni% rok.

– Realny problem dla lekarzy 
z"I"stopniem specjalizacji mo%e po-
wsta& od 1 stycznia 2013 r. – By& mo-
%e w"obawie przed ograniczeniem 

Andrzej Troszy!ski, rzecznik prasowy NFZ:
Zgodnie z rozporz"dze-
niem ministra zdrowia 
z 27 maja 2011 r. w sprawie 
#wiadcze! gwarantowa-
nych z zakresu ambulato-
ryjnej opieki specjalistycz-
nej, #wiadcze! mog" 
udziela$ specjali#ci, leka-
rze w trakcie specjaliza-
cji, specjali#ci w dziedzinie 
podstawowej posiadaj"-
cy co najmniej pi%ciolet-
nie do#wiadczenie w pracy 
w oddziale zgodnym pro-
filem #wiadczenia gwaran-
towanego (np. w zakresie on-
kologii i hematologii dzieci!cej 
specjalista pediatrii z co naj-
mniej pi!cioletnim do"wiad-
czeniem w pracy w oddziale 
onkologii i hematologii dzie-
ci!cej, a w kardiologii specja-
lista chorób wewn!trznych 
z co najmniej pi!cioletnim do-
"wiadczeniem w pracy w od-
dziale kardiologii) oraz lekarze 
ze specjalizacj# I stopnia.
Zakresów, w których zatrud-
ni$ mo%na tylko specjali-
st!, jest niewiele: choroby 
metaboliczne, leczenie bó-
lu, ginekologia dla dziew-
cz#t, proktologia, chirur-
gia onkologiczna dla dzieci, 
preluksacja, leczenie ze-
za, transplantologia, lecze-
nie mukowiscydozy, chirur-
gia plastyczna, hepatologia, 

wady postawy. W pozosta-
&ych przypadkach "wiadcze' 
mo%e udziela$ specjalista lub 
specjalista w po&#czeniu np. 
z lekarzem w trakcie specjali-
zacji czy lekarzem posiadaj#-
cym okre"lone do"wiadcze-
nie w pracy w oddziale lub 
specjalist# I stopnia.
W przypadku chorób meta-
bolicznych "wiadcze' móg& 
dotychczas udziela$ specja-
lista chorób wewn!trznych, 
pediatrii lub endokrynolo-
gii. W nowym rozporz#dze-
niu koszykowym dopuszczo-
no do udzielania "wiadcze' 
w tym zakresie jeszcze dia-
betologa. W przypadku le-
czenia bólu "wiadcze' móg& 
udziela$ specjalista neurochi-
rurgii, anestezjologii, aneste-
zjologii i reanimacji, aneste-
zjologii i intensywnej terapii 
lub medycyny paliatywnej, 
za" w nowym rozporz#dze-
niu dopuszczono do udziela-
nia "wiadcze' w tym zakresie 
jeszcze specjalist! neurochi-
rurgii i neurotraumatologii 
lub neurochirurgii. W przy-
padku proktologii "wiad-
cze' móg& udziela$ specjali-
sta chirurgii, chirurgii ogólnej 
lub gastroenterologii, w no-
wym rozporz#dzeniu do-
puszczono jeszcze specjali-
st! chirurgii onkologicznej. 

W przypadku leczenia muko-
wiscydozy "wiadcze' móg& 
dotychczas udziela$ specja-
lista pediatrii, chorób we-
wn!trznych lub chorób p&uc. 
Nowe rozporz#dzenie do-
puszcza do udzielania "wiad-
cze' w tym zakresie jeszcze 
specjalist! gastroenterologii. 
W przypadku ginekologii dla 
dziewcz#t, chirurgii onkolo-
gicznej dla dzieci, preluksacji, 
leczenia zeza, transplantolo-
gii, chirurgii plastycznej, he-
patologii, leczenia wad po-
stawy u dzieci i m&odzie%y 
warunki realizacji "wiadcze' 
nie uleg&y zmianie.
Na pytanie, czy rozporz#dze-
nie spowoduje ogranicze-
nie dost!pu do opieki spe-
cjalistycznej, odpowied( jest 
prosta: rozporz#dzenie to 
nie ogranicza liczby specja-
listów potrafi#cych udzie-
li$ specjalistycznej porady. 
W tej chwili trudno oce-
ni$, z iloma placówkami nie 
podpisano by kontraktów 
ze wzgl!du na niespe&nienie 
warunku koniecznego, jakim 
jest zatrudnienie specjalisty. 
Mo%na natomiast na pod-
stawie danych z oddzia&ów 
wojewódzkich NFZ poda$ 
liczb! lekarzy z tytu&em spe-
cjalisty, udzielaj#cych "wiad-
cze' w 2010 i 2011 r.

KOMENTARZ



równie! mo!liwe ró!nicowanie sk"ad-
ki ze wzgl#du na wiek, czy te! wyklu-
czanie osób chorych. Jest to podstawa 
solidarno$ci ryzyka. Ubezpieczycie-
le dostaj% dodatek rekompensacyjny 
od rz%du, tym wi#kszy, im wi#kszy 
jest udzia" chorych w&portfelu dane-
go towarzystwa.

Sporo zmian zasz"o równie! w&pla-
cówkach medycznych. Z&uwagi na fakt, 
!e pacjenci sami decyduj%, w&jakich pla-

cówkach chc% si# leczy', 
istotn% rol# zaczyna od-
grywa' jako$' $wiad-
czonych przez nie us"ug 
i&konkurencyjno$'. Cz#-
sto decyduj% si# one na 
specjalizacj#, gdy! mo-
g% w&ten sposób przy-
ci%gn%' wi#cej pacjen-
tów i& skorzysta' na 
efekcie skali.

Dla sukcesu refor-
my wa!na jest równie! 
kwestia (nansowania 
ca"ego systemu. W&Ho-
landii ochrona zdrowia 

jest (nansowana z&trzech )róde": przez 
pracodawc#, który p"aci sk"adk# uza-
le!nion% od poziomu dochodów pra-
cownika, rz%d, który wp"aca niewiel-
k% kwot# na ka!dego pacjenta oraz 
samego pacjenta, który ma obowi%zek 
ubezpieczy' si# w&jednym z&prywatnych 
zak"adów ubezpiecze* zdrowotnych. 
Najubo!si mog% otrzyma' zasi"ek, co 
sprawia, !e system jest w&stanie obj%' 
praktycznie 100 proc. spo"ecze*stwa.

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

Przepis na sukces 
reformy 

s!u"by zdrowia

KATARZYNA WALCZAK

Czy holenderski model opieki zdrowotnej 
spe"nia oczekiwania polskich pacjentów  

i lekarzy?
* *
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2006 r. Holandia wprowa-
dzi"a gruntown% reform# 
s"u!by zdrowia, która 
wypar"a funkcjonuj%cy 
przez poprzednie 60 lat 

system publicznych ubezpiecze* zdro-
wotnych. Ze wzgl#du na wysokie kosz-
ty tego rozwi%zania, starzej%ce si# spo-
"ecze*stwo oraz d"ugie kolejki na 
zabiegi i&badania, zdecydowano si# na 
daleko id%c% transformacj# systemow%. 
G"ówne zmiany polega"y 
na wprowadzeniu standar-
dowego zakresu podstawo-
wego ubezpieczenia, 
wzmocnieniu roli prywat-
nych ubezpieczycieli zdro-
wotnych oraz zminimali-
zowan iu rol i  r z%du 
w&s"u!bie zdrowia. W&$wie-
tle reformy to ubezpieczy-
ciele oraz dostawcy us"ug 
medycznych wraz z&pacjen-
tami decyduj% o&cenach 
sk"adek, jako$ci opieki me-
dycznej oraz zakresie 
ochrony ubezpieczeniowej.

Wszyscy s! równi
System wprowadzony przez Holan-

di# ma bardzo wyra)nie zarysowany 
element socjalny. Wszyscy mieszka*cy 
tego kraju s% bowiem wobec tego sys-
temu równi. Niezale!nie od tego, czy 
s% m"odzi czy starzy, zdrowi czy cho-
rzy, ubezpieczyciele zdrowotni maj% 
obowi%zek ich ubezpieczy'. Nie jest 

 

Autorka jest dyrektorem 
Biura Marketingu i!PR 
w!Towarzystwie Ubezpicze" 
INTER Polska S.A.
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Podobne za"o!enia przy$wieca-
"y wprowadzonej w&1999 r. reformie 
w&Polsce. U&nas jednak zmieni"y si# 
priorytety i&lekarz POZ nie pe"ni ta-
kiej roli. Mo!e – jak sugeruje Iwona 
Jakób – powinni$my wzi%' przyk"ad 
z&tych, którym si# uda"o.

Opinie uczestników konferencji 
potwierdza Jakub Owoc, sekretarz 
Komisji Ubezpiecze* Zdrowotnych 
i&Wypadkowych Polskiej Izby Ubez-
piecze*. Jego zdaniem system ho-
lenderski jest $wietnym przyk"adem 
równowagi mi#dzy konkurencj% a&so-
lidaryzmem spo"ecznym. – Konku-
rencja funkcjonuje tam, gdzie jest 
to po!%dane, tj. na poziomie jako$ci 
$wiadcze* i&obs"ugi ubezpieczonych, 
a&neutralizowana jest w&obszarze se-
lekcji pacjentów. Dba o&to mecha-
nizm wyrównania ryzyka, nad któ-
rym Holendrzy pracowali latami 
i&który ca"y czas doskonal%. Jako$' 
systemu potwierdza m.in. ranking 
Euro Health Consumer Index i&jest 

to idealny przyk"ad dla Polski, nie-
mniej wymagaj%cy ogromu przygo-
towa* i&woli spo"eczno-politycznej 
– mówi Jakub Owoc.

Sami Holendrzy, pomimo opty-
mizmu, widz% pewne zagro!enia dla 
swojego systemu. Wymaga on bo-
wiem zaanga!owania lekarzy w&ne-
gocjacje z&zak"adami ubezpiecze*, 
które w&celu zaoszcz#dzenia na pro-
cedurach medycznych mog% !%da' 
zmiany sposobu leczenia. Problemy 
dotycz% równie! lekarzy pierwsze-
go kontaktu, którzy stanowi% barie-
r# w&dost#pie do opieki szpitalnej. 
Ale Holendrzy patrz% na nie z&w"a-
$ciwym sobie dystansem. W&ko*-
cu – jak sami twierdz% – wszystko 
mo!na przedyskutowa' i&uzyska' 
konsensus odpowiadaj%cy zaanga-
!owanym stronom.  ⦿

Regulowany system
Holendrzy s% dumni ze swojego 

modelu systemu ochrony zdrowia. 
Wydaje si#, !e jest on umiejscowiony 
gdzie$ pomi#dzy systemem prywat-
nym i&publicznym, co mo!e stano-
wi' podstaw# jego sukcesu. Istot-
ne jest równie! to, !e pozwala on 
zarówno na kontrol# kosztów, jak 
i&na rozwój mechanizmów rynko-
wych. Dlatego zosta" nazwany regu-
lowanym systemem rynkowym. Czy 
ten model mo!na przenie$' do Pol-
ski? To pytanie nurtowa"o uczestni-
ków konferencji „System zabezpie-
czenia zdrowotnego w&Królestwie 
Holandii: strategia i&tajniki sukce-
su”, zorganizowanej w&czerwcu br. 
przez Towarzystwo Ubezpiecze* 
INTER Polska. Wzi#li w&niej udzia" 
przedstawiciele 11 samorz%dów le-
karskich z&ca"ej Polski, za$ swoje 
wyk"ady zaprezentowali: Michiel 
Wesseling, starszy konsultant ds. 
polityki i&doradca zarz%du Holen-
derskiego Królewskiego Stowarzy-
szenia Medycznego oraz dr Ad R. 

Fundamentem ochrony 
zdrowia w Holandii  
jest lekarz rodzinny  
- przewodnik chorego  
po systemie i koordynator 
leczenia.

Niezale"nie od tego,  
czy Holendrzy  
s! m#odzi czy starzy, 
zdrowi czy chorzy, 
ubezpieczyciele zdrowotni 
maj! obowi!zek  
ich ubezpieczy$.

Schuurman, reprezentuj%cy holen-
dersk% izb# ubezpiecze* zdrowot-
nych CVZ. 

Wed"ug Macieja Hamankiewicza, 
prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, 
system holenderski by"by wr#cz ide-
alnie dostosowany do naszych po-
trzeb. Z&jednej strony (nansowa"by 
us"ugi zdrowotne na odpowiednim 
poziomie, z&drugiej – realizowa" na-
sze odwieczne marzenie o&solidarno-
$ci spo"ecznej, równo$ci w&dost#pie 
do $wiadcze* zdrowotnych, brater-
stwie, si#gaj%c do naszych g"#boko za-
korzenionych tradycji chrze$cija*skiej 
potrzeby wspierania potrzebuj%cych. 
Sam system, ocenia prezes Naczel-
nej Rady Lekarskiej, jest sprawiedli-
wy, chocia! zapewne niedoskona"y, 
bo takiego jeszcze nie wymy$lono. Na 
pewno zabezpiecza interes pacjen-
ta, wyrównuj%c op"aty i&sprawiaj%c,  
!e nikt nie pokusi si# o&leczenie wy-
"%cznie m"odych i&w&dobrym stanie 
ogólnym, a&starych i&schorowanych 
„podrzucaj%c” innym.

Fundament systemu
Iwona Jakób, sekretarz ORL 

Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, pod-
kre$la, !e po zreformowaniu opieki 
zdrowotnej w&Holandii fundamen-
tem ochrony zdrowia sta" si# lekarz 
rodzinny. Jest on przewodnikiem 
chorego po systemie i&koordynato-
rem leczenia. W&praktyce okaza"o 
si#, !e holenderski model jest najta*-
szy i&najbardziej efektywny, cho' le-
karze rodzinni s% grup% zawodow% 
najlepiej wynagradzan%. 
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Jak wynika z!powy"szego cytatu, 
ustawodawca okre#la wprost przypad-
ki, w!których lekarz b$dzie zobowi%-
zany do zwrotu kosztów refundacji. 
Przepis wydaje si$ na tyle klarow-
ny, "e wydaje si$ rzecz% niemo"liw%  
odczyta& go w!innym sposób.
Czy lekarz mo!e zosta" zobowi#zany 
do zwrotu kosztów refundacji leku, któ-
ry przepisa$ cz$onkowi najbli!szej ro-

dziny, nie b%d#c specjali-
st# w&danej dziedzinie?

Tak. Zgodnie z!art. 
48 ust. 3 pkt 1 lekarz 
mo"e zosta& zobowi%-
zany do zwrotu kosz-
tów refundacji, je"eli 
wypisanie recepty nie 
zosta'o uzasadnione 
udokumentowanymi 
wzgl$dami medycz-
nymi. Do 1 stycznia 
2012 r. lekarz nie ma 
obowi%zku odnoto-
wywania w! indywi-

dualnej dokumentacji pacjenta 
przepisywania leku pro familiae, 
ani te" uzasadniania wyboru  

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

Dura lex sed lex

JUSTYNA ZAJDEL

W zwi%zku z wieloma listami, jakie otrzyma'am 
od Czytelników, na 'amach niniejszego wydania 

zamieszczam odpowiedzi na najcz$#ciej 
pojawiaj%ce si$ pytania i w%tpliwo#ci.

* *

,,Ustawa refundacyjna” 
reguluje kwestie zwi!zane 
z nowymi zasadami 
wypisywania recept  
na leki i inne produkty 
refundowane, a tak"e 
zasady dotycz!ce ich 
promocji.

 

Autorka jest adiunktem  
w&Zak$adzie Prawa  
Medycznego UM w&'odzi

P
ragn$ podkre#li&, "e 
w! pe 'ni rozumiem, 
a!cz$sto równie" po-
dzielam zaniepokoje-
nie przedstawicieli #ro-

dowiska lekarskiego w!Polsce 
w!zwi%zku z!prawn% rzeczywisto-
#ci%, jaka wy'ania si$ z!merytorycz-
nej, a!nie dowolnej interpretacji 
zmieniaj%cych si$ przepisów praw-
nych. Mam nadziej$, 
"e przedstawione poni-
"ej uwagi i!wyja#nienia 
rozwiej% Pa(stwa w%t-
pliwo#ci i!przyczyni% 
si$ do lepszego zrozu-
m ien ia przepisów 
prawnych, co zapobie-
gnie w!przysz'o#ci zro-
zumia'ym, jakkolwiek 
nie do ko(ca uzasad-
nionym reakcjom.
Kiedy lekarz mo!e zo-
sta" zobowi#zany do 
zwrotu kosztów refunda-
cji produktów leczniczych, które prze-
pisa$ pacjentowi?

Zgodnie z!art. 48 ust. 8 pkt.1-3 
„ustawy refundacyjnej”, osoba 
uprawniona do wystawiania re-
cept na produkty refundowane 
„(…) zobowi%zana jest do zwro-
tu Funduszowi kwoty stanowi%cej 
równowarto#& kwoty nienale"nej 
refundacji wraz z!odsetkami usta-
wowymi liczonymi od dnia doko-
nania refundacji (…) w!przypadku: 
wypisania recepty nieuzasadnio-
nej udokumentowanymi wzgl$da-
mi medycznymi; wypisania recepty 
niezgodnej z!uprawnieniami #wiad-
czeniobiorcy; wypisania recepty 
niezgodnie ze wskazaniami zawar-
tymi w!obwieszczeniach (…)”.

leku. Po 1 stycznia sytuacja ta ule-
gnie zmianie.

Do zwrotu kosztów refunda-
cji nie dojdzie, je"eli lekarz, któ-
ry przepisa' cz'onkowi najbli"szej 
rodziny lek refundowany, udoku-
mentowa' ten fakt w!indywidual-
nej dokumentacji pacjenta prowa-
dzonej przez siebie np. w!ramach 
indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej.

W!tym miejscu rodzi si$ pyta-
nie, co oznacza stwierdzenie „uza-
sadni& zastosowanie leku poprzez 
udokumentowanie w!indywidual-
nej dokumentacji pacjenta”?

Podstaw% do zaordynowania 
refundowanego produktu leczni-
czego jest w!szczególno#ci odby-
cie przez pacjenta specjalistycz-
nej konsultacji oraz odnotowanie 
jej przeprowadzenia i!wyników 
w!dokumentacji lub odnotowanie 
wyników bada( diagnostycznych 
uzasadniaj%cych konieczno#& za-
stosowania konkretnego leku.

W!szczególnych przypadkach 
udokumentowanie zasadno#ci wy-
boru produktu leczniczego mo"e 
mie& posta& opisu objawów, któ-
re wyst%pi'y u!pacjenta. Wst$pna 
diagnoza, wynikaj%ca z!wywia-
du i!obserwacji, powinna jednak 
zosta& zweryfikowana przez wy-
konanie dedykowanej diagnosty-
ki i!odbycie konsultacji. Nale"y 
pami$ta&, "e organ kontroluj%cy, 
a!w!szczególno#ci p'atnik (NFZ), 
we w'asnym interesie ekonomicz-
nym mo"e próbowa& podwa"y& de-
cyzje terapeutyczne lekarza, który 
nie jest specjalist% w!danej dzie-
dzinie. Zalecenie pos'ugiwania si$ 
konsultacjami lub badaniami do-
datkowymi w!przypadku leczenia 
najbli"szej rodziny lub samego sie-
bie, jakkolwiek na pierwszy rzut 
oka mo"e wydawa& si$ absurdalne, 
po g'$bszym zastanowieniu staje 
si$ trudn% do zakwestionowania 
przez p'atnika #cie"k% decyzyjn%.

Ciekawostk% jest to, "e konieczno#& 
posiadania obiektywnego uzasadnie-
nia podejmowanych przez lekarza de-
cyzji terapeutycznych w!stosunku do 
siebie oraz rodziny funkcjonuje ju" od 
dawna w!innych krajach UE.

UWAGA! Nale"y pami$ta&, "e jed-
nym z!celów „ustawy refundacyjnej” 



46  
 N R  1 0  ( 2 5 0 )  P A ! D Z I E R N I K  2 0 1 1  

jest ograniczenie wydatków na le-
ki refundowane z!bud"etu pa(stwa. 
W!konsekwencji p'atnik (NFZ) b$-
dzie wery)kowa' poprawno#& decyzji 
lekarza odnosz%cych si$ do zaordyno-
wania leku refundowanego, w!tym de-
cyzji dotycz%cych leczenia siebie same-
go i!najbli"szej rodziny.

Nowe zasady promocji 
produktów leczniczych

„Ustawa refundacyjna” reguluje 
kwestie zwi%zane z!nowymi zasada-
mi wypisywania recept na leki i!inne 
produkty refundowane, a!tak"e za-
sady dotycz%ce ich promocji. Podob-
nie jak inne umieszczone w!niej zapi-
sy, regulacje dotycz%ce ograniczenia 
promocji produktów obj$tych refun-
dacj% zaczn% obowi%zywa& od 1 stycz-
nia 2012 r.

UWAGA! „Ustawa refundacyjna” 
wprowadza znaczne ograniczenia do-

tycz%ce promocji produktów refun-
dowanych, a!co za tym idzie – mo-
dy)kuje zasady przyjmowania przez 
lekarzy „korzy#ci” od przedstawicieli 
)rm farmaceutycznych i!medycznych. 
Przez poj$cie „korzy#ci” nale"y rozu-
mie& np. przyjmowanie drobnych upo-
minków, których warto#& nie przekra-
cza 100 z' itp. Zgodnie z!art. 49 ust. 3 
ustawy o!refundacji produktów lecz-
niczych, „zakazane jest stosowanie 
jakichkolwiek form zach$ty odno-
sz%cych si$ do leków, #rodków spo-
"ywczych specjalnego przeznaczenia 
"ywieniowego lub wyrobów medycz-
nych podlegaj%cych refundacji ze #rod-
ków publicznych, w!szczególno#ci kie-
rowanych do #wiadczeniobiorców, 
przedsi$biorców oraz ich pracowni-
ków lub osób uprawnionych, w!tym 
sprzeda"y uwarunkowanej, upustów, 
rabatów, boni)kat, pakietów i!uczest-

Lekarz mo"e przyj!# zapro-
szenie na spotkanie (konfe-
rencj$, warsztaty, szkolenie)
organizowane przy wspó%-
udziale &rm farmaceutycz-
nych i medycznych.

nictwa w!programach lojalno#cio-
wych, darowizn, nagród, prezentów, 
upominków, wycieczek, loterii, loso-
wa(, wszelkich form u"ycze(, trans-
akcji wi%zanych, u'atwie(, zakupów 
lub us'ug sponsorowanych, wszelkie-
go rodzaju talonów, bonów oraz in-
nych niewymienionych z!nazwy ko-
rzy#ci”.

Nale"y zaznaczy&, "e „ustawa re-
fundacyjna” przewiduje kary dla le-
karzy, którzy narusz% zasady okre-
#lone w!jej art. 49 ust. 3. Zgodnie 
z!art. 54 ust. 2, je"eli osoba upraw-
niona do wystawiania recept na le-
ki lub inne wyroby refundowane ze 
#rodków publicznych "%da lub przyj-
muje korzy#& maj%tkow% lub osobist% 
albo jej obietnic$ w!zamian za wy-
stawienie recepty lub wstrzymanie 
si$ od jej wystawienia, podlega ka-
rze pozbawienia wolno#ci od 6 mie-
si$cy do 8 lat.
Co wynika z&tre(ci art. 49 ust. 3?

Regulacja zawarta w!art. 49 ust. 3 
„ustawy refundacyjnej” istotnie ogra-
nicza zakres promocji produktów re-
fundowanych przez wszystkie pod-
mioty zajmuj%ce si$ wytwarzaniem 
i!obrotem produktów nale"%cych do 
tej grupy. Nale"y jednak podkre#li&, 
"e artyku' 49 ust. 3 odnosi si$ wy-
'%cznie do dzia'a( producentów, dys-
trybutorów oraz po#redników, któ-
re podejmowane s% w!celu promocji 
produktów leczniczych, #rodków spe-
cjalnego przeznaczenia "ywieniowego 
i!wyrobów medycznych.

Charakteru promocyjnego nie ma-
j% dzia'ania zmierzaj%ce do edukacji 
i!szkolenia osób uprawnionych do wy-
stawiania recept, które wi%"% si$ bez-
po#rednio z!przekazywaniem infor-
macji na temat:

- sposobu dzia'ania produktu,
- skuteczno#ci potwierdzonej 

obiektywnymi badaniami,
- wp'ywu jako#ci produktu na 

zastosowanie optymalnego post$-
powania pro)laktycznego, diagno-
stycznego, terapeutycznego lub reha-
bilitacyjnego.
Jak# „korzy("” mo!e przyj#" lekarz od pro-
ducenta lub podmiotu zajmuj#cego si% obro-
tem produktów refundowanych?

Podstawowym obowi%zkiem le-
karza jest do'o"enie nale"ytej staran-
no#ci w!szeroko poj$tym procesie le-
czenia i!zastosowanie post$powania 

zgodnego z!aktualnym stanem wiedzy 
medycznej (art. 4 Ustawy o!zawodach 
lekarza i!lekarza dentysty – UoZL). 
Realizacja obowi%zku okre#lonego 
w!art. 4 UoZL uzale"niona jest od 
sta'ego podnoszenia i!uaktualnia-
nia swoich kwali)kacji zawodowych, 
w!szczególno#ci poprzez uczestnictwo 
w!szkoleniach, konferencjach i!warsz-
tatach naukowych.

Oznacza to, "e lekarz mo"e przyj%& 
zaproszenie na spotkanie (konferen-
cj$, warsztaty, szkolenie) organizowa-
ne przy wspó'udziale )rm farmaceu-
tycznych i!medycznych. Oczywiste 
jest, "e celem szkolenia nie mo"e by& 
pobieranie „korzy#ci” wynikaj%cych 
z!promocji produktów refundowa-
nych, ale uzyskiwanie „korzy#ci” po-
legaj%cej na zdobywaniu profesjonal-
nej wiedzy, niezb$dnej do w'a#ciwego 
wykonywania zawodu.

Dopuszczalne jest równie" zawie-
ranie przez lekarzy umów (np. umo-
wy o!dzie'o) z!przedsi$biorcami zaj-
muj%cymi si$ obrotem lub produkcj% 
produktów refundowanych, np. w!za-
kresie obserwacji dzia'ania wybra-
nych produktów lub wykonania dzie'a 
w!postaci artyku'u naukowego, mo-
nogra)i, opracowania itp. Zap'ata, 
jak% otrzyma lekarz z!tego tytu'u nie 
stanowi „korzy#ci” niedopuszczal-
nej z!punktu widzenia „ustawy re-
fundacyjnej”, ale korzy#& wynikaj%c% 
ze sprzeda"y warto#ci intelektualnej.

Ponadto, w!pe'ni dopuszczalne s% 
spotkania lekarzy z!przedstawiciela-
mi przemys'u farmaceutycznego i!me-
dycznego, których g'ównym celem jest 
przekazanie informacji na temat me-
rytorycznych aspektów dzia'ania pro-
duktu i!obiektywnych bada( potwier-
dzaj%cych korzy#& z!jego stosowania.

UWAGA! Ograniczenia dotycz%-
ce promocji produktów leczniczych, 
#rodków specjalnego przeznaczenia 
"ywieniowego i!wyrobów medycz-
nych, do których odnosi si$ „ustawa 
refundacyjna”, dotycz% wy'%cznie pro-
duktów obj$tych refundacj%! Do zasad 
promocji i!reklamy produktów leczni-
czych, które nie s% refundowane oraz 
produktów dost$pnych bez recepty 
maj% zastosowanie przepisy rozpo-
rz%dzenia w!sprawie reklamy pro-
duktów leczniczych i!ustawy Prawo 
farmaceutyczne, które s% znacznie 
mniej restrykcyjne. ⦿
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pieczonych w!Polsce. Koordynacj" 
systemów zabezpieczenia spo#eczne-
go obj$te s" nast$puj"ce %wiadczenia 
pieni$&ne w!razie choroby i!macierzy'-
stwa:
 wynagrodzenie chorobowe,
  zasi#ek chorobowy z!ubezpieczenia 
chorobowego lub wypadkowego,
  %wiadczenie rehabilitacyjne z!ubez-
pieczenia chorobowego lub wypad-
kowego,
   zasi#ek wyrównawczy z!ubezpiecze-
nia chorobowego lub wypadkowego,

 zasi#ek macierzy'ski,
  zasi#ek opieku'czy.

W!zakresie %wiadcze' pieni$&nych 
z!tytu#u choroby i!macierzy'stwa za-
stosowanie maj" nast$puj"ce zasady 
koordynacji:
  zasada równego traktowania,
  zasada jedno%ci stosowanego usta-
wodawstwa,
  zasada sumowania okresów ubez-

pieczenia, zatrudnienia 
lub zamieszkania w!in-
nych pa'stwach cz#on-
kowskich,
  eksport %wiadcze', 
gdy osoba uprawnio-
na mieszka lub prze-
bywa w!innym pa'-
stwie ni& pa'stwo 
w#a%ciwe do wyp#aty 
%wiadcze'.

Przepisy wspólno-
towe przewiduj" okre-
%lony tryb sk#adania za-
%wiadcze' lekarskich 
w!przypadku zachoro-

wania podczas zamieszkania lub po-
bytu w!innym pa'stwie cz#onkowskim 
ni& pa'stwo, w!którym osoba podle-
ga ubezpieczeniom. Je&eli %wiadcze-

P r a w o

Zasady orzekania o niezdolno!ci  
do pracy w razie  zachorowania za granic"

BOGDAN JAKUBSKI

(wiadczenia pieni$&ne z tytu#u choroby i ma-
cierzy'stwa obj$te s" w krajach UE koordyna-

cj" systemów zabezpieczenia spo#ecznego.

* *
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owstanie Unii Europej-
skiej, otwarcie granic 
i!rynków pracy, spowo-
dowa#y du&" migracj$ 
ludno%ci na terenach ni" 

obj$tych. W!niedalekiej przysz#o%ci 
planowane jest poszerzenie obszaru 
UE o!kolejne pa'stwa, m.in. tak po-
pularn" w%ród polskich turystów 
Chorwacj$. Zasadne wydaje si$ wi$c 
przypomnienie zasad wystawiania za-
%wiadcze' o!czasowej niezdolno%ci do 
pracy, zwanych potocznie zwolnienia-
mi lekarskimi, w!razie zachorowania 
obywatela polskiego poza granicami 
kraju, jak i!obcokrajowca czasowo 
przebywaj"cego w!Polsce, któremu 
zdarzy si$ zachorowa).

W!krajach wchodz"cych w!sk#ad 
Unii Europejskiej obowi"zuje zasa-
da równego traktowania wszystkich 
obywateli oraz!koordynacja systemów 
zabezpieczenia spo#ecznego %wiad-
cze' pieni$&nych z!tytu-
#u choroby (w!tym tak&e 
spowodowanej wypad-
kiem przy pracy lub cho-
rob" zawodow") i macie-
rzy'stwa. Tak jak kraje 
cz#onkowskie UE, trak-
towane s" tak&e pa'stwa 
Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG), 
tj. Norwegia, Islandia 
i!Liechtenstein. 

Koordynacj" syste-
mów zabezpieczenia spo-
#ecznego obj$te s" %wiad-
czenia pieni$&ne z!tytu#u 
choroby (w!tym tak&e spowodowanej 
wypadkiem przy pracy lub chorob" 
zawodow") i macierzy'stwa, przys#u-
guj"ce wszystkim grupom osób ubez-

 

Autor jest dr. n. med., 
g!ównym lekarzem 
orzecznikiem Oddzia!u 
ZUS w Zielonej Górze
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czenia, oblicza jego wysoko%) oraz 
realizuje wyp#at$,
  osoba ubiegaj"ca si$ o!%wiadcze-
nie podlega kontroli prawid#owo%ci 
orzekania o!czasowej niezdolno%ci 
do pracy wed#ug tych samych za-
sad, które dotycz" polskich ubezpie-
czonych. Kontrol$ przeprowadzaj" 
lekarze orzecznicy oddzia#u ZUS 
w#a%ciwego ze wzgl$du na miejsce 
zamieszkania (pobytu) uprawnio-
nego w!Polsce,
  informacje o!wynikach kontroli 
oddzia# ZUS przekazuje instytu-
cji, która wyp#aca %wiadczenia pie-
ni$&ne uprawnionemu. To ona po-
dejmuje decyzj$ o!prawie do tych 
%wiadcze',
  zagraniczna instytucja ubezpiecze-
niowa mo&e zwróci) si$ do oddzia-
#u ZUS o!przeprowadzenie kontroli.

Tryb post$powania w!razie zachoro-
wania obywatela polskiego poza gra-
nicami UE i!EOG:
  w!razie zachorowania obywatela 
polskiego, maj"cego prawo do wy-
nagrodzenia lub zasi#ku chorobo-
wego w!Polsce poza granicami UE 
i!EOG, podstaw" do przyznania 
i!wyp#aty zasi#ku chorobowego jest 
przet#umaczone na j$zyk polski za-
%wiadczenie zagranicznego zak#adu 
leczniczego lub zagranicznego leka-
rza, wystawione na blankiecie sto-
sowanym w!danym kraju, z!nadru-
kiem okre%laj"cym nazw$ zak#adu 
lub imi$ i!nazwisko lekarza, opa-
trzone dat" wystawienia, podpisem 
i!okre%laj"ce pocz"tkow" i!ko'cow" 
dat$ tej niezdolno%ci,
dokument ten sk#ada si$ po powro-

cie do kraju w!zak#adzie pracy lub 
ZUS. Nie wymaga on &adnej akcep-
tacji przez lekarza w!Polsce.

(Rozp. MPiPS z!dnia 27 lipca 
1999 r. w!sprawie okre%lenia dowo-
dów stanowi"cych podstaw$ przy-
znania i!wyp#aty zasi#ków z!ubezpie-
czenia spo#ecznego w!razie choroby 
i!macierzy'stwa, Dz.U. z!1999 r. Nr 65 
poz. 742 z!p. zm.) ⦿

nia przys#uguj" zgodnie z!ustawodaw-
stwem jednego pa'stwa, a!uprawniony 
mieszka lub przebywa w!innym pa'-
stwie cz#onkowskim, aby uzyska) 
%wiadczenia pieni$&ne jest zobowi"-
zany w!terminie trzech dni od daty 
powstania niezdolno%ci do pracy po-
wiadomi) o!tym instytucj$ ubezpiecze-
niow" miejsca zamieszkania (pobytu) 
i!przed#o&y) jej za%wiadczenie wydane 
przez lekarza lecz"cego. Za%wiadcze-
nie to zostanie przekazane w#a%ciwej 
instytucji ubezpieczeniowej, zobowi"-
zanej do wyp#aty %wiadczenia. Instytu-
cja ubezpieczeniowa miejsca zamiesz-
kania (pobytu) traktuje chorego tak jak 
w#asnego ubezpieczonego. Mo&e wi$c 
go tak&e podda) kontrolnym bada-
niom lekarskim. Je&eli w!wyniku kon-
troli uzna, &e jest on zdolny do pracy, 
poinformuje o!tym instytucj$ ubezpie-
czeniow" wyp#acaj"c" %wiadczenia. Na 
tej podstawie wyp#ata %wiadcze' mo&e 
zosta) wstrzymana. Przeprowadzenie 
kontroli mo&e zleci) tak&e instytucja 
ubezpieczeniowa wyp#acaj"ca %wiad-
czenie. Odpowiedni wniosek przekazu-
je si$ wtedy do kraju, w!którym ubez-
pieczony przebywa.

Instytucje ubezpieczeniowe miejsca 
pobytu i!w#a%ciwa w!celu przekazywa-
nia za%wiadcze' lekarskich i!wymia-
ny informacji zwi"zanych z!niezdol-
no%ci" do pracy stosuj" formularze 
E 115, E 116, E 117 i!E 118.

Tryb post$powania, gdy o!%wiadcze-
nie pieni$&ne w!czasie pobytu (zamiesz-
kania) poza granicami kraju stara si$ 
osoba podlegaj"ca polskiemu ustawo-
dawstwu:
  w!terminie trzech dni od daty po-
wstania niezdolno%ci do pracy zainte-
resowany winien powiadomi) o!tym 
zagraniczn" instytucj$ ubezpiecze-
niow" w!miejscu pobytu i!z#o&y) tam 
za%wiadczenie wydane przez lekarza 
lecz"cego. Za%wiadczenie wystawia 
lekarz na formularzu obowi"zuj"-
cym w!danym kraju, tak jakby orze-
ka# wobec obywatela swojego kraju,
  instytucja ta niezw#ocznie przekazuje 

Zasady orzekania o niezdolno!ci  
do pracy w razie  zachorowania za granic"

W krajach nale!"cych do 
UE wszystkich obywateli 
traktuje si# jednakowo. 

za%wiadczenie o!niezdolno%ci do pra-
cy odpowiedniemu oddzia#owi ZUS, 
który ustala p#atnika zobowi"zanego 
do wyp#aty %wiadczenia, 
  oddzia# ZUS mo&e zleci) zagranicz-
nej instytucji ubezpieczeniowej kon-
trol$ ubezpieczonego,
  je%li chory nie podporz"dkuje si$ for-
malno%ciom okre%lonym w!przepi-
sach prawnych pa'stwa pobytu, musi 
liczy) si$ z!odmow" wyp#aty %wiad-
cze' pieni$&nych. Decyzj$ o!tym po-
dejmuje oddzia# ZUS.

Tryb post$powania, gdy o!%wiadcze-
nia w!czasie pobytu w!Polsce ubiega si$ 
osoba podlegaj"ca ustawodawstwu in-
nego pa'stwa cz#onkowskiego:
  osoba, która mieszka lub przebywa 
w!Polsce, a!jest ubezpieczona w!in-

nym pa'stwie cz#onkowskim, je&e-
li stanie si$ niezdolna do pracy z!po-
wodu choroby w!Polsce, w!ci"gu 
trzech dni winna z#o&y) za%wiadcze-
nie o!niezdolno%ci do pracy wyda-
ne przez lekarza lecz"cego na druku 
ZUS ZLA w!oddziale ZUS w#a%ci-
wym ze wzgl$du na miejsce zamiesz-
kania ( pobytu). Wypisuj"c za%wiad-
czenie na nowym druku ZUS ZLA, 
w!miejscu, gdzie zaznacza si$ rodzaj 
ubezpieczenia, wpisa) nale&y kod 4 
(instytucja ubezpieczeniowa inne-
go kraju). W!przypadku u&ycia dru-
ku starego wpisa) nale&y kod 3 (in-
ne). Na za%wiadczeniu wpisuje si$ 
adres miejsca pobytu osoby, której 
za%wiadczenie dotyczy i!tylko te da-
ne, które ubezpieczony posiada,
  oddzia# ZUS przesy#a to za%wiad-
czenie instytucji w#a%ciwej, w!któ-
rej ta osoba podlega ubezpieczeniu,
  instytucja ta ustala prawo do %wiad-
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Sen mara i kara

KRYSTYNA KNYPL

Obawiam si!, "e grozi nam felczeryzacja zawodu 
i sowietyzacja umys#ów.* *

Gdy !wiat poszukuje racjo-
nalnych rozwi"za#, my  
zyskujemy s$aw%, stosuj"c 
rozwi"zania irracjonalne.
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 Autorka jest doktorem  
nauk medycznych, internist! 
– hipertensjologiem

C
entralnym punktem 
w$ka"dym systemie %k-
cji doskona#ej jest spra-
wozdawczo&'. Jej zasady 
powinny by' tak pokr!t-

ne, "eby nikt nie by# w$stanie ich w$pe#-
ni zrozumie' ani przestrzega'. Dzi!ki 
tak ustawionemu systemowi zawsze 
mo"na kogo& z#apa' na b#!dzie lub 
niedoci(gni!ciu. Im bar-
dziej g!sta sie' pu#apek, 
tym #atwiej pojma' po-
tencjalnego winowajc!. 
Organizacja i$warunki 
pracy w$ochronie zdro-
wia w$wielu wypadkach 
przypominaj( takie w#a-
&nie pu#apki doskona#e, 
które cz!sto robi( wra"e-
nie sennych mar. Co gor-
sza, gdy si! budzimy ze 
snu, wpadamy w$rzeczy-
wisto&' równie koszmar-
n(, z$której ze wszystkich 
k(tów zjawy wo#aj(: „Kara! Kara! Ka-
ra!”. P#atnik ma jeden tryb zarz(dza-
nia – jest on oparty na karze. W$rozu-
mieniu NFZ kara jest lekarstwem 
dobrym na wszystko. Taktyka, "e nie 
ma ludzi niewinnych, tylko s( niedo-
k#adnie skontrolowani, sprawdza si! 
jak rzadko kiedy. Gdyby si! nie spraw-
dza#a, nie rozbudowywano by gigan-
tycznego systemu kodów, grup, nume-
rów, klasyfikacji i$ setek innych 
tajemniczych numerków.

 Druk ma$y,  
ale kara du&a
Cz!sto podpisuj(c umow! na 

&wiadczenie us#ug lub wystawianie 
recept refundowanych, nie wiemy, 
jaka b!dzie ostateczna interpreta-
cja tych dokumentów. Zwykle zresz-
t( goni( nas terminy, zobowi(zania 

wobec pracodawcy oraz pacjentów 
i$ani nam w$g#owie czytanie tasiemco-
wych umów spisanych najdrobniejsz( 
czcionk(, jak( znaleziono w$kompute-
rze. Podpisujemy je wi!c w&ród obja-
wów zadowolenia, "e jutro nadal b!-
dziemy mogli przyjmowa' pacjentów. 
Cieszymy si!, "e nie odejd( spod drzwi 
naszego gabinetu bez ulgowej recep-

ty na wa"ny lek. B!d(c 
stale w$emocjonalnych 
okowach przymusu nie-
sienia pomocy, powo#a-
nia i$paru innych poj!' 
niefunkcjonuj(cych ju" 
w$przepisach wspó#cze-
snego &wiata, nie potra-
%my odmówi', zastano-
wi' si! g#!biej, zapyta', 
co znacz( poszczegól-
ne paragrafy i$jakie nio-
s( dla nas konsekwen-
cje. Gdy na horyzoncie 
pojawiaj( si! kary, po-

znajemy rzeczywiste znaczenie pod-
pisanych dokumentów. Wystawi#e& 
zlecenie na pieluchomajtki komu&, 
kto ma nieaktualne ubezpieczenie – 
zostajesz sponsorem swojego pacjen-
ta! Nie wpisa#e& do historii choroby, 
"e wystawi#e& recept! – zap#acisz za 
ni(. Nie masz wpisanego wyniku ba-
dania histologicznego w$kolejnej hi-
storii choroby tego samego pacjenta 
lecz(cego si! u$ciebie w$ró"nych pla-
cówkach, mimo "e pacjent ten sam 
i$lekarz ten sam – p#acisz za jego dro-
g( kuracj! hormonaln(.

Z$pacjentami umowy podpisa' si! 
nie da, cho' mo"e warto si! zastano-
wi' nad tym, prawdopodobnie pio-
nierskim, pomys#em. W#adza ci(gle 
unika jak ognia okre&lenia „obo-
wi(zki pacjenta” w$odniesieniu do 
systemu ubezpiecze) zdrowotnych.

Stosuje wi!c NFZ inn( taktyk! – 
obieca' du"o, da' ma#o. Lista wy-
borczych obietnic jest zawsze d#uga, 
a$pami!' wybranych zdecydowanie 
krótsza. Podczas konferencji praso-
wej w$Ministerstwie Zdrowia, po-
&wi!conej nowemu bud"etowi NFZ, 
oddzielny slajd po&wi!cono cenie 
za jeden punkt w$leczeniu szpital-
nym – stawka z$51 z# ma poszybowa' 
w$2012 r. do 52 z#. Zinterpretowa-
no t! zapowied* jako podwy"szenie 
ceny, dyskretnie przemilczaj(c sza-
cunki, zgodnie z$którymi in+acja 
w$przysz#ym roku b!dzie prawdopo-
dobnie na poziomie 3 proc. Brakuj(-
ce kwoty musz( si! znale*', a$b!dzie 
si! ich szuka' w$kieszeniach nie tyl-
ko pacjentów, ale i$lekarzy.

Taktyce, aby „obieca' du"o, da' 
ma#o” sprzyjaj( ci(gle niedostatecz-
nie dok#adnie zde%niowany zakres 
&wiadcze) obowi(zkowych oraz pró-
by najró"niejszych nacisków na leka-
rzy. Maj( one form! nie tylko bezpo-
&rednich "(da) zwrotu pieni!dzy za 
zlecane leki, ale tak"e wywierania 
nacisków psychologicznych na ordy-
nuj(cych je lekarzy. Za takie naciski 
uwa"am podanie do publicznej wia-
domo&ci kwot refundacji, jakie ka"-
dy praktykuj(cy lekarz wygenerowa#. 
Zdumiewa dok#adno&' informacji 
o$ka"dej recepcie w$systemie, który 
podobno nie mo"e dopracowa' si! 
danych o$tym, kto jest ubezpieczo-
ny, a$kto nie. W$&wietle opublikowa-
nych danych o$kosztach ordynowa-
nych przez nas leków s(dz! jednak, 
"e baza ubezpieczonych istnieje.

Nowe rozwi"zania
NFZ nie szuka nowych rozwi(-

za) organizacyjnych, a$jedynie sk#a-
da pacjentom obietnice, których do-
trzyma' zapewne nie ma zamiaru 
oraz ochoczo karze lekarzy. ,wiat 
za& nie poprzestaje na sk#adaniu 
obietnic, lecz szuka nowych rozwi(-



za) organizacyjnych. Na przyk#ad 
w$Stanach Zjednoczonych opraco-
wano program medycznej opieki 
domowej, który w$sposób zintegro-
wany zapewnia grupom przewlekle 
chorych w#a&ciw( opiek!. Program 
dzia#a w$10 stanach i$obejmuje ró"-
ne grupy podopiecznych. W$czerw-
cowym numerze czasopisma „Joint 
Commission Journal on Quality and 
Patient Safety” opublikowano oce-
n! takiej opieki dotycz(cej chorych 
z$cukrzyc( w$stanie Pensylwania. 
Dobrze zorganizowana komplek-

sowa opieka nad 10 tys. pacjentów 
przynios#a wiele korzy&ci, a$w&ród 
nich wzrost wczesnego wykrywa-
nia objawów stopy cukrzycowej 
z$50 do 69 proc., zwi!kszenie odset-
ka osób stosuj(cych leki obni"aj(-
ce cholesterol z$36 do 57 proc. oraz 
stosuj(cych leki obni"aj(ce ci&nie-
nie krwi z$grupy inhibito-
rów enzymu konwertuj(ce-
go angiotensyn! i$sartanów 
z$36 do 57 proc. Zmiany te 
znacz(co obni"y#y zacho-
rowalno&' i$&miertelno&' 
z$powodu chorób uk#adu 
kr("enia. Zrozumia#a jest 
wi!c informacja, "e pro-
gramy domowej opieki me-
dycznej ciesz( si! bardzo 
du"ym zainteresowaniem 
prywatnych ubezpieczycie-
li ameryka)skich. Znakiem 
wspó#czesnych czasów jest 
tak"e mo"liwo&' kontakto-
wania si! pacjentów obj!-
tych programem domowej 
opieki medycznej ze swo-
im lekarzem przez poczt! 
elektroniczn(.

Oto prasa codzienna 
donosi, "e dyrektorzy kil-
ku szpitali postanowili 

Zagadka zawieraj!ca recept" na 
proszki poczwórne zamieszczona 
w numerze sierpniowym przynio-
s#a do$% obfit! korespondencj" za-
równo krajow!, jak i zagraniczn!. 
U"wielu Kolegów obudzi#a wspomnie-
nia minionych lat, kiedy to przepisy-
wali$my takie w#a$nie specyfiki prze-
ciwbólowe. Dr med. Jerzy Walczak 
nades#a# ciekawy opis losów pewnej re-
cepty na proszki poczwórne, któr! na-
pisa# w"1955 r. Realizuj!cy recep-
t% farmaceuta chcia# doda& do sk#adu 
proszków calcium carbonicum, co mo-
g#oby mie& niezbyt dobre skutki dla 
pacjenta w"czasach, gdy lekiem cz%-
sto zlecanym by#y preparaty naparst-
nicy. Na marginesie tego opisu nasuwa 
mi si% my$l, 'e idea ulepszania naszych 
recept w"aptekach ma ju' d#ug! i"nie 
zawsze chlubn! tradycj%. Wielu Czy-
telników zwróci#o uwag% na b#%dy lite-
rowe w"nazwach #aci(skich kwasu sa-
licylowego oraz kodeiny, które by#y 
w"tek$cie recepty.Laureatami zostaj! 
dr Jerzy Walczak oraz dr Juliusz Ku-
bisz (absolwent z"roku 1953) – czekam 
na adresy pocztowe od Szanownych 
Kolegów. Prze$lemy na nie nagro-
dy ksi!'kowe.Recepta na proszki po-
czwórne okaza#a si% nadal dobrze zna-
n! i"chyba do$& #atw! zagadk!. Tym 
razem podnosz% wi%c poprzeczk% i"za-
mieszczam recept% zagraniczn!.
Czekam na odpowiedzi pod adresem: 
krystyna.knypl@compi.net.pl

W$adza ci"gle unika 
jak ognia okre!lenia 
„obowi"zki pacjenta” 
w odniesieniu do 
systemu ubezpiecze# 
zdrowotnych.
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kary na#o"one przez NFZ kreatywnie 
przenie&' na lekarzy. Tym niekon-
wencjonalnym podej&ciem do&cign!li 
NFZ, zdaniem którego nie mo"na za-
chorowa' na t! sam( jednostk! choro-
bow( wcze&niej ni" dwa tygodnie po 
wypisaniu ze szpitala. Wygl(da na to, 
"e NFZ wymy&li# pierwsz( w$historii 
kart! gwarancyjn( leczenia. Wpraw-
dzie termin gwarancji jest krótki, ale 
pomys# pionierski.

Jeste!my zró&nicowani
Przeciwstawianie si! ró"nym ab-

surdom nie jest #atwe z$powodu nasze-
go bardzo zró"nicowanego zatrudnie-
nia. Wi!kszo&' innych zawodów ma 
do&' jednorodn( form! relacji z$pra-
codawc( – etat w$jednym miejscu pra-
cy. Tymczasem my mo"emy pracowa' 
na etacie, kontrakcie, w$gabinecie pry-
watnym, w$NZOZ, by' w$trakcie spe-
cjalizacji lub jej realizacj! nadzorowa', 
by' tylko lekarzem przyjmuj(cym pa-
cjentów prywatnych lub z$kontraktu 

Zdumiewa dok$adno!' in-
formacji o ka&dej recepcie 
w systemie, który podob-
no nie mo&e dopracowa' 
si% danych o tym, kto jest 
ubezpieczony, a kto nie.

NFZ – wariantów mo"e by' wi!cej. 
Ka"da z$form zatrudnienia lub karie-
ry zawodowej wi("e si! z$nieco innym 
rozumieniem tego, co jest dla lekarza 
wa"ne. Na przyk#ad lekarz rezydent 
kszta#c(cy si! w$szpitalu klinicznym 
s#abo b!dzie identy%kowa# si! z$pro-
blemami dotykaj(cymi POZ.

Wszyscy wiedz(, jak powinni&my 
wykonywa' nasz zawód i$beztrosko 
ka"dego dnia podrzucaj( nam setki 
gotowych rozwi(za). Bombardowani 
od rana do wieczora podpowiedziami, 

jaki lek powinni&my zleci', jak wypisa' 
recept!, który numer u&miechu pos#a' 
na powitanie konsumenta us#ug zdro-
wotnych, a$który na po"egnanie, za-
czynamy powoli ulega' tym sugestiom. 
Mog! stosowa' si! do tego, co inni dla 
mnie wymy&lili – tak uwa"a zapraco-
wany absolwent wydzia#u lekarskiego, 
przesi(kni!ty wszechogarniaj(cymi ra-
dami, wytycznymi, krokami do zreali-
zowania i$innymi formami gotowych 
schematów, do&' podst!pnie eliminuj(-
cymi proces samodzielnego my&lenia. 
Ci u$steru w#adzy wszelakiej wiedz( 
lepiej – tak my&la# cz#owiek sowiecki.

Bardzo serio obawiam si!, "e 
niestety grozi nam felczeryzacja 
zawodu i$sowietyzacja umys#ów. 
Przeciwdzia#anie tej nieciekawej 
perspektywie jest bardzo trudne, 
a$jedn( z$wa"niejszych przeszkód 
jest znaczne zró"nicowanie w$obr!-
bie form wykonywania naszego za-
wodu, zapracowanie oraz uwik#anie 
w$sie' zale"no&ci niewyst!puj(cych 
w$innych zawodach.  ⦿
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nego, starostów tatrza!skich. By" te# 
redaktor naczelny „Gazety Lekar-
skiej” Ryszard Gola!ski oraz szef Ko-
misji ds. Kultury, Sportu i$Rekreacji 
NRL Jacek T%tnowski. Wszyscy bra-
li udzia" w$dekoracjach medalowych, 
a$do rozdania by"o 360 medali!

* *

Po raz dziewi!ty pod Tatrami

Igrzyska Lekarskie maj& swój rytm. Odbywaj& si% 
zawsze w$drugi weekend wrze'nia, zaczynaj& jazd& 
na czas, a ko!cz& triathlonem. Jest tam oko"o 800 
osób, a$obserwuj&c ca"e rodziny, które towarzysz& 

startuj&cym lekarzom – na pewno du#o wi%cej. 
W$tym roku by"o wielu m"odych kolegów.

MACIEJ JACHIMIAK
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INajwi%ksz& popularno'ci& cie-
szy" si% turniej pi"karski. W$(nale 
Zabrze pokona"o w$rzutach karnych 
Toru!, wygrywaj&c szósty z kolei tur-
niej, w$tym tegoroczne Medigames. 
Królem strzelców zosta" Micha" Ka-
czy!ski (Zabrze). Br&z dla Wojskowej 
Izby Lekarskiej. Rozegrano te# tur-
niej seniorów. Tu wygra" Toru! przed 
Krakowem i$Przemy'lem.

Na wysokim poziomie sta"a ko-
szykówka, a$wielokrotny mistrz, 
Grodno, nie „za"apa" si%” na po-
dium, m.in. przegrywaj&c po czte-
rech dogrywkach z$Lublinem! W$(-
nale pewnie wygra"a Warszawa, 
drugi by" wracaj&cy do 'wietno'ci 
Lublin, trzecie Katowice.

M%k% przeszli siatkarze. Ca"y 
czwartek grali w$pla#ówk% w$prze-

S
potkanie pod Tatrami mia-
"o te# licznych go'ci, w$tym 
wiceministra Andrzeja 
W"odarczyka, dyrektora 

MOW NFZ Barbar% Bulanowsk&, 
wiceprezesa OIL w$Krakowie Jerze-
go Friedigera, burmistrza Zakopa-
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Po raz dziewi!ty pod Tatrami
nikliwym zimnie, a$potem przez dwa 
dni toczyli boje na hali. Pierwsze Ka-
towice przed Mi!skiem i$dru#yn& 
z$Bielska Bia"ej/Wroc"awia. W$tur-
nieju pa! z"oto dla Lublina, srebro 
dla Katowic, a$br&z dla Wroc"awia. 
W$pla#ówce I miejsca: Rafa" Pustel-
nik/Micha" Le'nikowski, Krzysztof 
Makuch/Grzegorz Sapeta oraz Ola 
Wabik/Zo(a Nowicka.

Tradycyjnie pó)no w$nocy sko!-
czono badminton. U$pa! najlepsza 
"odzianka Joanna Kaszuba, u$pa-
nów: Wojciech Król, Jaros"aw Dój-
czy!ski, Miros"aw Ste* i$Andrzej 
Tomczak. Noc& grano te# w$squ-
asha. Tu tak#e wygra"a Joanna Ka-
szuba oraz Krzysztof Goral, Rafa" 
Drygalski i$Wojciech Jurasz.

Popularny na igrzyskach tenis sto"o-
wy podzieli" medale: w$singlach panów 
Mateusz Ga"uszka, Andrzej Kap"on, 
Andrzej Wn%k, Pawe" Daszkiewicz, 
Zbigniew Stefa!ski, u$pa! mistrzyni& 
jest Gra#yna Wagner -Kozio".

Tenis ziemny ponownie okaza" si% 
najtrudniejszy do organizacji. Leka-
rze w$Zakopanem biegaj& bowiem 
mi%dzy stadionami, przez co trudno 
si% im spotka* na korcie. Ale taki jest 
urok igrzysk, ró#ny od innych turnie-
jów. Wielu to si% jednak podoba, s&-
dz&c po frekwencji na kortach COS.

Na p"ywalni COS pojawi"y 
si% nowe twarze, ale dawnym mi-
strzom uda"o si% utrzyma* prymat. 
W'ród pa! brylowa"a 8-krotna z"o-
ta medalistka Ewa Zimna-Walen-
dzik (+ód)), poza tym Ola Herman 
(Katowice), Dorota Wiesio"ek (Tu-
rek), Jagoda Molska, Danuta Ziar-
ko. W'ród panów 7 z"otych kr&#ków 
zdoby" Jeremi Pawlak (+ód)), poza 
tym czo"owe pozycje zaj%li: Marek 
Trzensiok (Katowice), Piotr Kali-
nowski (W"oc"awek), Jan Wilczek, 
Krzysztof Kaczmarek, Krzysztof 
Ka)mierczak, Jerzy Leszczy!ski 
(Warszawa),Tomasz Rechberger, Ja-
nusz Schabowski (obaj z$Lublina).

Na lekkoatletycznym tartanie 
w'ród pa! dominowa"y: El#bieta Wa-
rzecha (L%bork) – 9 z"otych medali, 

Ma"gorzata G&sowska (P"ock), Oli-
wia Gawlik (+ód)), Patrycja Kowal-
ska (Lublin), Joanna Ka"a i Alina So-
wa, a$w'ród panów Konrad Bo!da 
(Warszawa), Stefan Madej (Katowi-
ce), Julian Pe"ka (Toru!), Andrzej Ka-
ca"a (Wielu!), W"odzimierz D"u#y!ski 
(+ód)), Leszek Albiniak (Olkusz), Le-
szek Stecu"a (Bytom), Jakub Go"yski, 

Zenon Krukowski, Adam Kabiesz, 
+ukasz Lubelski, Adam Siekirski i 
wielu innych. Klas& w$biegach d"ugich 
by" oczywi'cie mistrz z$Sandomierza – 
Jacek +abudzki, który dla #artu prze-
bieg" tras% MTB w$czasie nie gorszym 
ni# kolarze oraz zapowiedzia" na przy-
sz"y rok organizacj% na tej trasie (na 
zboczach Krokwi) MTB.

Kolarze szosowi tym razem 'ci-
gali si% i$w$Ku)nicach, i$nad Jezio-
rem Czorszty!skim. W'ród pa! naj-
lepiej prezentowa"y si%: Katarzyna 
Klimala z$Cz%stochowy, siostry Jur-

kiewicz z$Tarnowa, a$w'ród panów 
Micha" Ma"ysza z$Lublina (najszyb-
szy), Dariusz Morawiec z$Opola, 
Stanis"aw Ko"odziej z$Ostrowca ,w.

W$triathlonie najszybszy Piotr 
Kalinowski (W"oc"awek), Jan Pla-
skacz (Rzeszów), Micha" Niewczas 
(Lublin) i$Piotr Miko"ajski (B%dzin) 
oraz Ma"gorzata Szeszo (Bia"ystok). 
W$dyscyplinach szosowych, i$nie 
tylko, znakomicie prezentowa"a si% 
3-osobowa rodzina Zajuszów z$An-
drychowa (liczne medale), Szafran-
ków (Che"m) i$Sobelów (Wodzis"aw).

W$turniejach golfa, organizowa-
nych przez Artura Czekierdowskie-
go z$Lublina, zagra"o 30 (rekord) 
uczestników. Strzelanie jak zwykle 
zdominowa"o ma"#e!stwo Chimi-
czewskich ze ,wi%toch"owic. Ko-
mu by"o ma"o w$dzie!, móg" jeszcze 
do pó)nych godzin gra* w$bryd#a 
lub scrabble albo pod)wiga* ci%#a-
ry, pos"ucha* koncertów w$namio-
cie ewentualnie i'* na dyskotek%. 
Atmosfera by"a wspania"a. Orga-
nizatorzy zapraszaj& na X Igrzy-
ska Lekarskie w$dniach 5-9 wrze-
'nia 2012 r. B%dzie pi%kny jubileusz 
i$wielka feta!

W$tej krótkiej relacji trudno za-
mie'ci* nazwiska wszystkich meda-
listów. Pe"ne wyniki oraz zdj%cia do 
pobrania na stronie www.igrzyska-
lekarskie.org. ⦿
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Organizatorzy zapraszaj! 
na X  Igrzyska Lekarskie 
w dniach 5-9 wrze"nia 
2012 r. B#dzie pi#kny 
jubileusz i wielka feta!
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Dooko!a Mont Blanc
Po trzech latach przerwy (kilka maratonów i pi!" ultramaratonów), po uzyskaniu 
stosownej liczby punktów oraz dzi!ki szcz!#liwemu u#miechowi losu, pod koniec 
sierpnia zjawi$em si! w Alpach, by stan%" do kolejnej wielkiej bitwy, a mianowicie 

górskiego biegu dooko$a Mont Blanc (Ultra Trail du Mont Blanc), drugiego 
po Spartathlonie topowego biegu ultramarato&skiego w Europie.

JACEK !ABUDZKI

B
ieg ten cieszy si! renom% na 
ca$ym #wiecie – w'tym ro-
ku ch!" startu w nim zg$o-
si$o 4000 biegaczy, lecz ze 

wzgl!du na limit (2300 osób) odby$o 
si! losowanie. By$em jednym z'10 Po-
laków, którym szcz!#cie dopisa$o 
i'wraz ze swoimi towarzyszami, Zbysz-
kiem i'Edwardem, ruszyli#my z'Cha-
monix, aby obiec dooko$a Bia$% Gór!.

Ze wzgl!du na za$amanie pogody 
najpierw prze$o(ono nam start z'godz. 
18.30 na 23.30, by pó)niej kilkakrot-
nie mody*kowa" tras! (SMS-y od or-
ganizatorów w'trakcie biegu). Z'prze-
widzianych 166 km zrobi$o si! 170 km, 
a'suma przewy(sze& wzros$a z'9400 m 
do 9700 m. Barwny karawan ruszy$ 
w'strugach deszczu przy taktach „Ry-
dwanów Ognia” Vangelisa i'og$usza-

R E K L A M A

j%cym dopingu kibiców w'tras! przez 
trzy kraje: Francj!, W$ochy i'Szwajca-
ri!, aby z'powrotem zameldowa" si! na 
mecie w'Chamonix.

W'czasie czterech pierwszych go-
dzin biegu zmokli#my doszcz!tnie, 
na zbiegach wielu zaliczy$o „gleb!”, 
by nast!pnie najpierw w'mroku no-
cy, a'pó)niej o'brzasku poranka zdo-
bywa" coraz to nowe szczyty i'prze$!-
cze na coraz wi!kszych wysoko#ciach. 
Oczywi#cie odcinki pod gór! w'ekspo-
nowanym terenie pokonywali#my mar-
szem asekuruj%c si! kijami, bowiem 
stopie& ekspozycji by$ porównywalny 
ze szlakami wytyczonymi w'naszych 
Wysokich Tatrach np. na Rysy. Na wy-
soko#ci 2200 m n.p.m. napotkali#my 
#wie(y #nieg, który jeszcze potem nie-
jednokrotnie dawa$ nam si! we znaki.

Pomimo niesprzyjaj%cej aury czu-
$em si! bardzo dobrze, „noga podawa-
$a”, tak (e dosy" p$ynnie przemieszcza-
$em si! przez kolejne punkty kontrolne 
(na ca$ej trasie by$o ich ponad 20). Na 
granicy francusko-w$oskiej (prze$!cz 
Col de la Seigne) przywita$a nas ko-
lejna kurniawa z'opadem typu „ka-
sza manna”, ale na szcz!#cie w$oskie 
doliny przywita$y nas s$o&cem, które 
osi%gn!$o swoje apogeum w'kurorcie 
Courmayeur, do którego zawitali#my 
oko$o godziny 13.00 nast!pnego dnia 
(byli#my mniej wi!cej w'po$owie trasy). 
Ja nadal czu$em si! bardzo dobrze, bo-
gaty w'do#wiadczenia z'Grecji, oprócz 
po(ywienia serwowanego w punktach 
kontrolnych w'newralgicznych mo-
mentach, tj. pod d$ugimi podej#cia-
mi, cz!sto o'przewy(szeniu 2000 m, 
korzysta$em z'batonów oraz (eli ener-
getycznych. Niestety, mój kompan ze 
Spartathlonu Zbysiu, z'którym do tej 
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pory razem pokonywali#my trudy tra-
sy, poczu$ si! gorzej, mia$ problemy (o-
$%dkowe, nie móg$ przyjmowa" (ad-
nych posi$ków, poprosi$ o'1,5-godzinn% 
przerw! na sen. Poniewa( mieli#my du-
(y zapas w'stosunku do wyznaczonego 
w'tym miejscu limitu czasu przez or-
ganizatorów, przysta$em na jego (y-
czenie. Jak si! okaza$o, w'tym miejscu 
plasowali#my si! w'pierwszych trzech 
setkach biegaczy, maj%c za sob% po-
nad 2000. Pomimo tego odpoczynku, 
po wyruszeniu w'dalsz% drog! Zbysiu 
nadal nie by$ sob% i'nasze tempo robi-
$o si! coraz wolniejsze. Na 90. kilome-
trze doszed$ nas Edward, który ca$y 
czas bieg$ za nami i'od tej pory posta-
nowili#my biec razem, w'trójk!, nawza-
jem si! wspieraj%c. O'godzinie 20.00, 
po morderczej wspinaczce w'niewia-
rygodnym wietrze i'temperaturze ok. 
0 st. C, osi%gn!li#my prze$!cz Col du 
Grand Ferret (2537 m n.p.m.)

Znajdowali#my si! na granicy mi!-
dzy W$ochami i'Szwajcari%. Zmarz-
ni!ci do szpiku ko#ci wyci%gn!li#my 
z'plecaków wszystkie mo(liwe ciep$e 
rzeczy – czapki, r!kawiczki, kurtki, 
polary, aby straci" jak najmniej ener-
gii, wszak(e przed nami jeszcze 70 km 
dystansu.

Trzeba bowiem wiedzie", (e ekwi-
punek ka(dego biegacza musi zawie-
ra" 17 pozycji obowi%zkowych, oprócz 
odzie(y – apteczk!, dwie czo$ówki, 
gwizdek, zapas (ywno#ci i'picia, tele-

fon komórkowy. Elementy te s% szcze-
gó$owo sprawdzane w punktach kon-
trolnych w'czasie biegu. Ich brak 
powoduje automatyczn% dyskwali*-
kacj! zawodnika.

Weszli#my w'drug% ju( noc – w'od-
dali s$ycha" by$o rytmy muzyki tanecz-
nej (ostatni weekend wakacji), a'my 
ca$y czas w'dó$ i'pod gór! do nast!p-
nego punktu. Ten odcinek d$u(y$ nam 
si! najbardziej. W'ko&cu ko$o pó$no-
cy zameldowali#my si! w'La Fouly na 
110. kilometrze trasy. Zbyszek dalej 
niedomaga$, jednak(e po krótkiej na-
radzie bojowej postanowili#my i#" do 
kolejnego punktu w'Champex na 124. 
kilometrze i'tam odpocz%" przed de-
cyduj%cym starciem. 

Oko$o 3.00 nad ranem zameldo-
wali#my si! w'Champex, z'trudem 
wynajduj%c ostatnie wolne matera-
ce, by na dwie godziny zapomnie" 
o'wszystkim. Przed szóst% z'trudem 
zmobilizowali#my nasze mi!#nie i'sie-
bie samych do dalszego wysi$ku. Jesz-
cze jeden plasterek pysznego szwaj-
carskiego, o#lego salami, $yk kawy 
i'ruszyli#my dalej w'drog!. Przed na-
mi d$ugi zbieg – kilkana#cie kilome-
trów do Martigny (700 m n.p.m.), by 
na nast!pnych kilku kilometrach 
wznie#" si! na 2000 m n.p.m. Jest do-
brze, Zbyszek odzyska$ wigor, mnie 
i'Edwardowi ca$y czas „noga podaje”. 
Po drodze min!li#my Trient, gdzie 
w'pi!knym s$o&cu oczekiwali na nas 

moi synowie Piotr i'Bart$omiej, ro-
bi%c nam zdj!cia i'zagrzewaj%c do 
dalszego boju. Do mety pozosta$o 
16 km. Jeszcze tylko jedna góra, a'za 
granic% szwajcarsko-francusk%  tyl-
ko par! „k!pek” i'b!dziemy z'powro-
tem w'Chamonix. Te ostatnie kilome-
try to w'odró(nieniu od Grecji nag$y 
przyp$yw pozytywnej energii. Prawie 
wszyscy zawodnicy przemieszczali si! 
tempem spacerowym, a'my biegli-
#my. Jak obliczy$ Edward, na ostat-
nich 40 kilometrach wyprzedzili#my 
oko$o 150 rywali.

Na met! w'Chamonix wbiegli#my 
razem. T$umy widzów oklaskuj% ka(-
dego, kto uko&czy bieg, bowiem ka(dy 
„*nisher” jest tutaj zwyci!zc%. W'su-
mie pokonanie tej morderczej trasy 
(maj%c po drodze cztery pory roku) za-
j!$o nam nieco ponad 41 godzin, przy 
limicie 46 godzin. Uplasowali#my si! 
w'po$owie stawki, która zdo$a$a do-
biec do celu. Biegu nie uko&czy$a po-
nad po$owa uczestników, w'tym czte-
rech Polaków.

Europa zosta$a zdobyta. Teraz kolej 
na #wiat. Aby na sta$e wpisa" si! do hi-
storii, trzeba jeszcze uko&czy" Comra-
des Marathon w'RPA, Marathon des 
Sables (Sahara, Maroko), Western Sta-
te Ednurance Run – 100 mil w'Górach 
Skalistych (Kalifornia, USA) i'Badwa-
ter – 130 mil w'Dolinie +mierci w'Ka-
lifornii (do tej pory nie startowa$ tam 
(aden Polak). ⦿
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W!ostatnim dniu regat rozegra-
ny zosta" bieg memoria"owy o!Pu-
char dr. W"adys"awa Lipeckiego, 
zmar"ego przed kilku laty organi-
zatora i!s#dziego tych regat. W!od-
ró$nieniu od biegów regatowych, 
bieg memoria"owy rozegrany zo-
sta" w!formie d"ugodystansowego. 
Zwyci#sko w!tej rywalizacji wypa-
d"a za"oga sternika Macieja Sadow-
skiego z!Olsztyna.

Trzydniowe regaty to nie tylko ry-
walizacja na wodzie. Jak zwykle orga-
nizatorzy zapewnili liczne dodatkowe 
atrakcje. W!pierwszym dniu, w!trakcie 
lekarskiej biesiady $eglarskiej, mogli-
%my podziwia& wzbudzaj'ce ogromny 
aplauz uczestników wyst#py artystycz-
ne poszczególnych za"óg rywalizuj'-
cych w!regatach.

* *
Sasanki na Kisajnie

W!pierwszych dniach wrze%nia w!O%rodku Almatur 
w!Gi$ycku odby"y si# ju$ XXI (eglarskie  

Mistrzostwa Polski Lekarzy.

P
rzy letniej pogodzie na je-
ziorze Kisajno 28 za"óg 
z!ca"ego kraju rywalizowa-
"o o!tytu" Mistrza Polski 

Lekarzy. Zawody rozegrane zosta"y na 
jachtach klasy sasanka systemem prze-
siadkowym. Ka$da tura wy%cigów po-
przedzona by"a losowaniem nowego 
jachtu, przy czym jachty, które zaj#"y 
miejsca w!drugiej cz#%ci stawki losowa-
ne by"y dla za"óg, które w!danej turze 
zaj#"y czo"owe miejsca. Pogoda jak dla 
$eglarzy mog"a by& nieco lepsza. Przy 
s"abych i!%rednich wiatrach swój kunszt 
mogli i!pokazali ci, co ju$ wcze%niej 
udowodnili, $e sztuka $eglarstwa rega-
towego nie jest im obca. Na uwag# za-
s"uguje drugie kolejne zwyci#stwo za-
"ogi z!Poznania, dowodzonej przez 
sternika Marka Kmiecia.

ZBIGNIEW GUGNOWSKI

Drugi dzie), a!w!zasadzie drug' 
noc umili" wszystkim znany szeroko 
zespó" szantowy „Trzy Refy” w!sk"a-
dzie: Izabela Puklewicz!– skrzypce, 
Maciej *uczak!– voc., gitara; Jerzy 
Ozaist!– voc., bodhrán, Zbigniew Za-
krzewski!– voc., drumla, Wiktor Bart-
czak!– +a$olety, mandolina, gitara i!Je-
rzy Rogacki!– voc., anglo-concertina, 
którzy zaprezentowali muzyk# szanto-
w', pie%ni morskie, pie%ni wielorybni-
cze, ballady rybackie, pie%ni o!bitwach 
morskich oraz muzyk# instrumentaln' 
opart' na folklorze irlandzkim, szkoc-
kim, angielskim i!breto)skim, przy 
której wszyscy znakomicie si# bawili 
do pó,nych godzin nocnych.

Medale i!nagrody zwyci#zcom re-
gat wr#czyli wiceprezes NRL Anna 
Lella oraz komandor regat Bogdan 
Kula, szef Komisji Sportu i!Rekreacji 
Warmi)sko-Mazurskiej Izby Lekar-
skiej w!Olsztynie.

Regaty odby"y si# dzi#ki wsparciu 
-nansowemu Naczelnej Izby Lekar-
skiej, -rmie ubezpieczeniowej Inter 
Polska oraz -rmie Apotex.

Ko)cowa klasyfikacja regat na 
stronie www.wmil.olsztyn.pl ⦿
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KOMUNIKAT  
W SPRAWIE NUMERU NIP

OD 1 WRZE!NIA 2011 R. 
ULEG" ZMIANIE ZAKRES DANYCH 

IDENTYFIKACYJNYCH OSOBY UBEZPIECZONEJ, PODAWANY 
W DOKUMENTACH UBEZPIECZENIOWYCH PRZEKAZYWANYCH 

DO ZAK"ADU UBEZPIECZE# SPO"ECZNYCH.
W BLOKU DANYCH IDENTYFIKACYJNYCH OSOBY UBEZPIECZONEJ NALE$Y 

PODAWA% JAKO NUMER IDENTYFIKACYJNY NUMER PESEL, A W RAZIE, GDY 
UBEZPIECZONEMU NIE NADANO TEGO NUMERU – SERI& I NUMER DOWODU 

OSOBISTEGO LUB PASZPORTU. ZATEM W DOKUMENTACH 
UBEZPIECZENIOWYCH SK"ADANYCH OD 1 WRZE!NIA 2011 R. 

NIE POWINIEN BY% U$YWANY NUMER NIP JAKO NUMER IDENTYFIKACYJNY 
OSOBY UBEZPIECZONEJ. NUMER NIP OSOBY UBEZPIECZONEJ NIE MUSI BY% 
TAK$E PODAWANY NA DRUKACH ZWOLNIE# LEKARSKICH – ZUS ZLA. DO-

TYCZY TO JEDNAK  
TYLKO NUMERU NIP OSOBY UBEZPIECZONEJ, 

NIE DOTYCZY NATOMIAST NUMERU NIP P"ATNIKA, 
CZYLI PRACODAWCY, KTÓRY TO NUMER 

NA DRUKACH ZUS ZLA NADAL MUSI BY% WPISYWANY. 
WI&CEJ NA STR. WWW.ZUS.PL

ZJAZDY KOLE!E"SKIE

Wydzia! Lekarski 
AM we Wroc!awiu, rocznik 1986

Zjazd absolwentów Wydzia!u Lekar-
skiego AM we Wroc!awiu, rocznik 
1986 – 25 lat po dyplomie, odb"dzie 
si" 3.12 br. (sobota) o#godz. 19.00 
w#Starej Garbarni (Wroc!aw-Le$nica). 
Osoby zainteresowane udzia!em 
w#tym spotkaniu towarzyskim s% pro-
szone o#zg!oszenie swojego uczestnic-
twa drog% mailow% do Doroty Ku-
strzyckiej-Kratochwil (dkratochwil@
plusnet.pl). Prosimy o#podanie ewen-
tualnego udzia!u osoby towarzysz%cej. 

Wp !aty w#wysoko$ci 250 z! od oso-
by do 15.11 br. na konto DIL we 
Wroc!awiu: 17 1540 1030 2001 
7753 6075 0001, z#dopiskiem 
„Zjazd 1986” oraz podaniem da-
nych uczestnika (uczestników) lub 
bezpo$rednio w#DIL we Wroc!awiu 
u#p. Patrycji Malec (poziom -1). 
Oczekujemy na szybki odzew! 
W#imieniu organizatorów: Halina 
Jamro&y-Morawiak, Dorota Ku-
strzycka-Kratochwil, Ma!gorzata 
Firkowska-Skóra, Hanna Gerber, 
Ma!gorzata Winiarska.

K o m u n i k a t y
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KOMUNIKAT KAPITU!Y ODZNACZENIA
MERITUS PRO MEDICIS

SZANOWNE KOLE$ANKI, SZANOWNI KOLEDZY
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=5 B@. 92;<=7>4 82? @A7.01789: 
</;.9.HG959: 0ACD@.0=8A 17;.B78 
92;<=7<4178A. U92A16=895 4.012-
6.6>4 <60253DHG /D=765 ABD7.95H-
=A. W!9A@D 2./81.=8. 18F =. 45?0.=A 
4.0126.65 =.@AE5 /<?0.I K<03D-
@.02 2C;<12A=8<45, 76>05 2=.HBD-
HA 18F =. 160<=8A 8=6A0=A6<4AH: 444.
<B2.=8@.<0C./@ 8!/< HAC< 45/A;=8A=8D 
/02A1;.I B< ODZ A-3.8@A3: <B2@:8-
/<70.6A1.<0C ?GBM K.71A3: (22) 559 
02 70. TA@.: (22) 559 02 69,  
(22) 559 02 86.
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PREMIERA 
„KORMORANÓW”

Z!OKAZJI XX-LECIA DZIA"ALNO#CI 
CHÓRU „MEDICI PRO MUSICA” ZAPRA-
SZAMY 26 LISTOPADA BR. DO NOWEJ 
FILHARMONII WARMI$SKO-MAZUR-
SKIEJ NA KONCERT JUBILEUSZOWY.
C!"# $%&'()* &+,%-./ 1991 #., 0),% 
$12#&'34 &+P%5'.2 32'$"* &%,)564, 
',/$1)07. 52,)#34 #"864.! '$2.0)5-
6%9.1 %:)#61;(4.! &'$"567 $)'07 
</34,%&)61). P%.37(,%&% 51.34* 
10 52,)#34. R%3#)'()* '1; 3+.3)-
'2<, )8 =% ),(/)562:% 30-%'%>%&2-
:% ',*)=/. O>2.612 .!"# $#%&)=31 
M)*:%#3)() W)&#/,. J2:% #2$2#-
(/)# 02'( #"86%#%=64 1+%>20</02 3)-
#"&6% $12961 =)&62, 0), 1+,%<$%34-
.02 &'$"*.32'62, /(&%#4 </34,1 
$%&)8620 1+'()6=)#=4 #%3#4&,%&2 
)+.)$255), )+(),82 /(&%#4 &%,)5-
6%-16'(#/<26()562 3+(%&)#34'32-
612< %#,12'(#4.
K)<2#)564 C!"# L2,)#34 „M2-
=1.1 $#% M/'1.)” W)#<1-',%-M)-
3/#',120 I3>4 L2,)#',120 &+O5'3-
(4612 $#323 18 5)( $#%&)=31* 
B%:/'*)& P)51-',1, )>'%5&26( K)-
(2=#4 W4.!%&)61) M/34.362-
:% WSP &+O5'3(4612. T% &*)9612 
$12#&'32</ =4#4:26(%&1 32'$"* 3)-
&=31;.3) :*;>%,12 $%'3)6%&)612 
(#)=4.01 .!)#),(2#4'(4.362 =5) 
$#2326(%&)62:% #2$2#(/)#/. „M2-
=1.1 $#% M/'1.)” ,%6.2#(/02 $#32=2 
&'34'(,1< =5) 9#%=%&1',) 52,)#-
',12:%, /9&12(61)07. #"862 &)862 
&4=)#3261) (,%6?2#26.02, 30)3=4). 
C!"# <1)* <%851&%9@ &'$"*$#)-
.4 3+E/#%$20',7 O#,12'(#7 L2,)-
#34, 3+,("#7 <.16. =&/,#%(612 &4-
,%6)* „IX S4<?%61;” L/=&1:) A)6 
B22(!%A26) &+P%36)61/ (#%, 2004 
1+2009). W1252 </34.364.! $#32=-
'1;&31;@ 3%'()*% 3#2)513%&)64.! 
$#34 &'$"*$#).4 3+.!"#2< 52,)#34 
„R2<2=1/<” 32 S3.32.16) (&4,%6)-
612 „R2B/12< =-<%55” W.A. M%3)#-
() &+#%,/ 1999, %#)(%#1/< „M2'-
') =1 G5%#1)” G. P/..1612:% &+#%,/ 
2000, „C%<$52(%#1/<” G.G. G%#-
.34.,12:% &+#)<).! 16)/:/#).01 
VI M1;=346)#%=%&2:% F2'(1&)-
5/ „M/34,) &+K)(2=#32” &+K%-
*%>#32:/ &+#%,/ 2006 %#)3 „M'34 
K%#%6).40620 C-D/#”” W.A. M%-
3)#() &+S3.32.1612 &+#%,/ 2008). 
W+#%,/ 2006 .!"# 3=%>4* &4#"8-

612612 6) V M1;=346)#%=%&4< F2-
'(1&)5/ M/34,1 C!"#)5620  
1<. F. N%&%&120',12:% &+B)#.32-
&12. „M2=1.1 $#% M/'1.)” &125%-
,#%(612 $#2326(%&)* '1; 3) :#)61-
.7 (,%6.2#(4 6) L1(&12, &+S3&2.01, 
N12<.32.!), )+(),82 >#)* /=31)* 
&+III M1;=346)#%=%&4< F2'(1&)5/ 
C!"#"& 1+O#,12'(# „L):% =1 G)#-
=)” &2 W*%'32.!.
W+#)<).! %>.!%="& 0/>152/'3/ 
/'*4'34<4 612 (45,% 6)'3 %5'3(4--
',1 .!"# 52,)#34, =31)*)07.4 %= 20 
5)( $#34 &'$)#.1/ I3>4 W)#<1--
',%- M)3/#',120, )52 #"&6128 C!"# 

„R2<2=1/<” O,#;:%&20 I3>4 L2-
,)#',120 32 S3.32.16) &#)3 3+3)-
$#%'3%64<1 '%51'()<1.
W+$#%:#)<12 „G5%#1)” V1A)5=12-
:% 1+</34,) )+.)$$255), )+&+(4< 
$#2<12#%&2 &4,%6)612 .!"#)562 
„K%#<%#)6"&”, ,%<$%34.01 $#%?. 
J2#32:% W%4-W%0.12.!%&',12:%.  
L1.34<4 6) 6123)$%<61)62 $#3284-
.1) )#(4'(4.362.
P#234=1/< WMIL
I6?%#<).02, >152(4: W)#<1-',%-M)-
3/#',) I3>) L2,)#',) &+O5'3(4-
612, /5. C%*612#',) 16., &&&.&<15.
%5'3(46.$5, (25.: (89) 539 19 29.
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»  Ró!nica mi"dzy kabaretem 
a#rzeczywisto$ci% jest jed-
nak taka, !e kolejka cho-
rych nie stoi „do niczego”, 
prezentuj%c jedynie swo-
je racje i#b"d%c alternatyw% 
ja&owych gestów w#zamian 
za ja&owe s&owa. Ustawia 
si" niezmiennie do szpi-
tali i#przychodni, by móc 
skorzysta' z#coraz nowo-
cze$niejszej aparatury dia-
gnostycznej i#metod tera-
pii pod kierunkiem dobrze 
wykszta&conego personelu. 
Natomiast politycy odwrot-
nie, sprawiaj% wra!enie, 
jakby nic si" od zako(cze-
nia socjalizmu nie zdarzy&o. 
Ich kolejka jest wa!niejsza, 
a#pomys& na uzdrawianie 
ludzi cudowny, jedyny i#nie-
podlegaj%cy dyskusji.

»  Dlatego w&a$nie ochrona 
zdrowia jest zakl"tym kr"-
giem, z#którego od dwu-
dziestu z#gór% lat dzia&a-
cze !adnej opcji nie potra)% 
wyj$'. Dzieje si" tak g&ów-
nie z#powodu braku odwagi 
w#mówieniu prawdy o#nie-
wydolnych systemach, któ-
re z#powodu niedostatecznej 
ilo$ci $rodków )nanso-
wych wydolne nie b"d% ni-
gdy. Brakuje wizji zdrowe-
go spo&ecze(stwa, zamiany 
hase& wyborczych na has&a 
organizuj%ce nas wokó& pro-
)laktyki i#wczesnego roz-
poznawania zagro!e(, któ-
re, je$li stracimy czas, i#tak 
nieuchronnie sko(cz% si" 
$mierci% pacjenta i#utra-

t% niebagatelnych sum z#bu-
d!etu. Biedny naród i#w#tym 
wypadku zap&aci dwa razy.

»  Zamiast tego ba&wochwalczo 
wierzymy w#uporz%dkowanie 
kolejki, czyli mechanizm biu-
rokratyczno-informatyczny, 
który policzy, ujawni na stro-
nach internetowych, b"dzie 
przejrzysty jak &za, zbilanso-
wany i#jednorodny. Urz"dni-
cy kochaj% papier, tabele, sta-
tystyki, komputery, plastikowe 
karty i#elektroniczne dokumen-
tacje – wszystko z#mocy roz-
porz%dze(, zarz%dze(, uchwa&, 
ustaw, orzecze(, wytycznych, 
instrukcji i#dyrektyw. Kto za to 
zap&aci? Przepraszam, to  takie 
niestosowne pytanie podczas 
biegu do wyborczej urny. Ju! 
nigdy si" to nie powtórzy.

»  Stoimy przed kolejnym wy-
borem. To przecie! prowo-
kacja. Wybieramy mi"dzy 
pustymi sloganami, któ-
re nie przynios% !adnych 
zmian, je$li nie znajdzie si" 
kto$ brutalnie obja$niaj%cy 
rzeczywisto$'. Porównanie 
szpitala do sklepu mog&o-
by by' pierwszym odwa!-
nym krokiem, gdyby nie za-
brak&o drugiego zdania, !e 
na ko(cu ka!dego osiedlo-
wego sklepiku i#wykwintnej 
galerii handlowej ustawiony 
jest rz%d kas, a#koszyk dóbr 
gwarantowany jest si&% kar-
ty p&atniczej nabywcy.

»    – Kolejka, któr% tworzymy 
jest kolejk% s&uszn%. Stali-
$my, stoimy i#b"dziemy sta-
li w#naszej kolejce. Nie mó-

wimy, !e stoi nam si" &atwo, 
ale stoimy w#wa!nej kolej-
ce i#o#to stoimy – mówi% 
rz%dz%cy. A#co odpowiada 
opozycja? – Nie potrzebu-
jemy nic mówi'. Z#gadania 
nic nie wynika. Wynika ze 
stania. Przysz&o$' poka!e, 
!e nasza kolejka jest s&usz-
n% i#wa!n% kolejk%, a#my na 
tamt% kolejk" gwi!d!emy.  

»  Ludzie chc% by' zdrowi, ale 
chc% tak!e by' bogaci, m%-
drzy, szanowani. Zdrowie 
mo!na nadal rozdawa' na 
ulicznym billboardzie bez 
!adnych konsekwencji. Na 
wszystko inne trzeba zapra-
cowa'. Przyjdzie czas, kie-
dy i#to si" zmieni. Razem 
zrobimy wi"cej? Na razie 
stoimy w#kolejce. ⦿

OglDdajDc debatE o zdrowiu, czuFem siE jak bohater skeczu Kabaretu Dudek  
stajDcego przed wyborem „sFusznej” kolejki. Jednym z argumentów przekonujD-

cych WiesFawa Michnikowskiego do ustawienia siE we „wFa9ciwym ogonku”  
byFo stwierdzenie: „Nasza kolejka jest waGniejsza, bo my jeste9my mDdrzejsi”.
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Obja!nienia 61 
hase" podano 
w#przypadkowej 
kolejno!ci. 
W#diagramie 
ujawniono 
wszystkie litery: B, 
F, G, J, $, M i#%. 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 listopada br. 
W!ród autorów 
prawid"owych 
rozwi&za) 
rozlosujemy 
nagrody ksi&'kowe 
(prosimy o#podanie 
specjalizacji).
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