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Wybory parlamentarne 
9 pa!dziernika nie przynio-
s"y zmiany politycznej w Pol-
sce.  Wi!kszo"# wyborców po-
wierzy$a losy kraju na kolejne 
cztery lata dotychczasowej ko-
alicji. Istotna zmiana mo%e nato-
miast nast&pi# w ochronie zdro-
wia – dotychczasowa minister 
zdrowia Ewa Kopacz zostanie 
by# mo%e marsza$kiem Sejmu. 
Kto obejmie po niej stanowisko, 
tak wa%ne dla nas, lekarzy? Te-
go w po$owie pa'dziernika nie 
wiemy i nie b!d! na ten temat 
spekulowa$ i powtarza$ dzien-
nikarskich plotek. By# mo%e b!-
dzie to jedna z osób, które cytu-
jemy w „Temacie miesi&ca”. Czy 
spe$nione zostan& przedwybor-
cze obietnice dotycz&ce opie-
ki zdrowotnej? Do"wiadczenia 
lat poprzednich ka%& by# co do 

tego sceptycznym. Raczej nie 
mo%emy liczy# na przywró-
cenie sta%u podyplomowego 
czy rezygnacj! z przekszta$ca-
nia szpitali w spó$ki. Miejmy 
nadziej!, %e w ci&gu najbli%-
szej kadencji zostanie wresz-
cie spe$nione oczekiwanie na 

z$amanie monopolu Narodo-
wego Funduszu Zdrowia. Go-
r&cym tematem w naszym "ro-
dowisku jest obecnie czas pracy 
lekarzy i sposoby jego regulo-
wania. Tragiczne wydarzenie, 

jakim by$a "mier# naszego Kole-
gi w pi&tej dobie dy%uru, wywo-
$a$o dyskusj!, której konkluzje 
nie zawsze s& zgodne ze zdro-
wym rozs&dkiem. Odwieczn& 
przyczyn& pracy lekarza w wie-
lu miejscach, po kilkaset godzin 
miesi!cznie, s& niskie wyna-

grodzenia. Troska wielu osób, 
zw$aszcza nieb!d&cych lekarza-
mi, o stan naszej kondycji, po 
nadmiernym obci&%eniu prac&, 
bywa irytuj&c& hipokryzj&.
Kolejna bulwersuj&ca sprawa, 

to kary nak$adane na lekarzy za 
recepty wystawiane niezgodnie 
z obowi&zuj&cym prawem. Na-
sz& kole%ank! ukarano za wy-
stawianie recept IWB osobie, 
która zatai$a przed ni&, %e straci-
$a takie uprawnienie. Pewien le-
karz rodzinny musia$ zap$aci# 
17,5 tys. z$ kary za wystawie-
nie recept na terapi! przeciw-
zakrzepow& w leczeniu zapa-
lenia %y$ bez dopllerowskiego 
USG. Na szcz!"cie leki pacjen-
tom pomog$y.
Umacniaj& si! „nasi w Europie“. 
Panu profesorowi Romualdo-
wi Krajewskiemu, wicepreze-
sowi NRL, sk$adamy serdeczne 
gratulacje z powodu wyboru na 
prezesa Europejskiej Unii Leka-
rzy Specjalistów (UEMS).

Ryszard Gola!ski
naczelny@gazetalekarska.pl

Odwieczn! przyczyn! pracy lekarza 
po kilkaset godzin miesi"cznie s! 
niskie wynagrodzenia.

Jakie zmiany?

Podczas dyskusji 
na V Sympozjum 
Polsko-Niemieckim  
w Ksi!#u wa#nym 
tematem by$a 
medyczna opieka 
transgraniczna.  
Od roku 2013 
pacjenci  
w Unii Europejskiej  
b"td! mogli 
swobodnie  
wybiera%  
miejsce leczenia  
i lekarza.  
(WI!CEJ NA STR. 15)
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Zako!czy" si# czas 
kampanii wybor-
czych, hase" i obiet-
nic. Po wyborach par-
lamentarnych 2011, 
w których spo"ecze!-
stwo zdecydowa"o si# 
na kontynuacj# do-
tychczasowych rz$-
dów, licz# na szybki 
powrót zespo"ów mi-
nisterialnych do pra-
cy nad ochron$ zdro-
wia. Zada! niema"o, 
wiele rozporz#dze! cze-
ka na ich wydanie – cho-
cia$by to dotycz#ce reje-
stracji nowych praktyk 
wy"#cznie w%przedsi&-
biorstwie podmiotu lecz-
niczego. Czeka te$ no-
we u"o$enie programu 
studiów, gdzie musi zo-
sta' w"#czony sta$ pody-
plomowy. Na Centralnej 
Inauguracji Roku Aka-
demickiego 2011/2012 
mówiono o%projektowa-
nych zmianach – dotych-
czas koszt wykszta"ce-
nia studenta medycyny 
przez rok studiów wy-
nosi" 31 500 z", teraz 
ma wynosi' 67 800 z", 
a%studenta stomatologii 
– 71 300 z". Kolejnymi 
zmianami zasypana zo-
stanie szeroko rozumia-
na dzia"alno(' lecznicza. 
Zarz#dzaj#cy szpitalami 
od kilku miesi&cy tocz# 
dysputy nad formami 
w"asno(ci i%partner-
stwem publiczno-pry-
watnym. Dla nas, leka-
rzy to nie powinno mie' 

znaczenia, ale w%wyni-
ku zmian proponowa-
ne s# nam ró$ne formy 
zatrudnienia i%odmien-
ne warunki pracy i%p"a-
cy. Rz#d powinien po-
my(le', jak w%tej sytuacji 
zagwarantowa' leka-
rzom i%lekarzom denty-
stom godne warunki wy-
konywania zawodu –bez 
wzgl&du na form& w"a-
sno(ci jednostki, w%któ-
rej pracuj#.

~
Czekamy te% na reali-
zacj# przedwyborczej 
obietnicy ministra 
zdrowia, dotycz$cej 
zmiany rozporz$dze-
nia w sprawie &wiad-
cze! gwarantowanych 
z zakresu ambulato-
ryjnej opieki specja-
listycznej, zwi$zanej 
z wymogami posiada-
nia tytu"u specjalisty. 
W%apelu i%li(cie skiero-
wanym do ministerstwa 
wskazywali(my, $e unie-
mo$liwienie samodziel-
nego kontraktowania 
(wiadcze! ambulato-
ryjnej opieki specjali-
stycznej lekarzom po-
siadaj#cym I%stopie! 
specjalizacji prowadzi 
do zawodowego wyklu-
czenia du$ej liczby leka-
rzy posiadaj#cych bar-
dzo cz&sto wieloletnie 
do(wiadczenie w%udzie-
laniu (wiadcze! specja-
listycznych i%doprowadzi 
do zmniejszenia licz-

by (wiadczeniodawców 
udzielaj#cych tych (wiad-
cze!. Mamy nadziej&, $e 
je(li pozostaj# te same 
w"adze, mo$e obietnica 
ta zostanie zrealizowana.

~
Jedna z gazet codzien-
nych opublikowa-
"a wywiad z lekar-
k$, która opowiada 
w nim, jak pracuje po-
nad 300 godzin mie-
si#cznie i nie podaje 
swojego nazwiska, bo 
boi si# izby lekarskiej. 
Otó$ pragn& zaznaczy', 
$e slogan ukuty przez 
dziennikarzy dla leka-
rzy: „tachometr dla ka$-
dego” by"by kolejn# pró-
b# ograniczenia wolno(ci 
zawodu lekarza, a%nie 
o%to chodzi w%szerokiej 
dyskusji na temat czasu 
pracy lekarzy. Przez Na-
czeln# Rad& Lekarsk# 
przetoczy"a si& wst&pna 
dyskusja dotycz#ca tego 
problemu. Z%tej dysku-
sji jasno wynika, $e z%jed-
nej strony mówimy „nie” 
problemom administra-
cyjnego ograniczenia na-
szego zawodu, z%drugiej 
pojawia si& problem za-
gro$enia dla samych le-
karzy i%ich pacjentów wy-
nikaj#cy z%przekraczania 
granic zdroworozs#dko-
wo(ci w%pracy ponad si-
"y. Ustalili(my, $e Rada 
podejmie prac& nad pro-
jektem stanowiska, któ-
re zostanie przedstawio-
ne na Krajowym Zje)dzie 
Lekarzy. Bazowym tek-
stem pozostaje apel Pre-
zydium NRL  
z% 19 sierpnia br. do mini-
stra zdrowia i%wszystkich 
podmiotów odpowie-
dzialnych za organizacj& 
ochrony zdrowia o%stwo-
rzenie takich warunków 
pracy i%p"acy lekarzy, le-

karzy dentystów i%innych 
pracowników medycz-
nych, które zagwarantuj# 
pacjentom i%lekarzom 
bezpieczne leczenie.

~
Prace nad wprowa-
dzaniem ustawy „re-
fundacyjnej” toczy"y 
si# od roku i stopnio-
wo, w trakcie kolej-
nych miesi#cy zauwa-
%ali&my w niej coraz 
wi#cej pu"apek i nie-
dogodno&ci. Obecny jej 
kszta"t  jest i%tak o%wie-
le lepszy ni$ na pocz#tku, 
gdy$ w%Senacie dosz"o do 
wielu rozstrzygni&' "a-
godz#cych ostre zapi-
sy. Nie zmienia to oceny 
ca"o(ciowej ustawy ja-
ko tej, która mocno ude-
rza w%(rodowisko lekar-
skie. Z%czasem wynikaj# 
te$ kolejne znaki zapyta-
nia, ostatnio jest nim in-
terpretacja art. 48 ust. 8 
dotycz#cego zaliczenia 
lekarza zatrudnionego 
u%(wiadczeniodawcy do 
grona podmiotów upraw-
nionych do wystawiania 
recept. Z%uwag# b&dzie-
my (ledzi' akcje Ogól-
nopolskiego Zwi#zku 
Zawodowego Lekarzy, li-
cz#c, $e ta akcja przy-
niesie zmian& kszta"tu 
ustawy ju$ w%formie no-
welizacji.

~
Romualdowi Krajew-
skiemu – wicepreze-
sowi Naczelnej Rady 
Lekarskiej sk"adam 
gratulacje z okazji wy-
granej w wyborach na 
prezesa Europejskiej 
Unii Lekarzy Specja-
listów (UEMS) i !ycz" 
wielu sukcesów w spra-
wowaniu tej funkcji.

Maciej  Hamankiewicz

OKIEM  
PREZESA
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Lekarze w Sejmie

Platforma Obywatelska:
Bartosz Ar!ukowicz – lekarz 
pediatra, nauczyciel akademic-
ki Pomorskiej Akademii Medycz-
nej w Szczecinie, kawaler Orderu 
U!miechu, uczestnik progra-
mu „Agent”, by"y radny Szczeci-
na. W Sejmie od 2007 r. W 2011 r. 
przeszed" z klubu SLD do PO. Od 
maja br. sekretarz stanu w Kance-

larii Prezesa Rady Ministrów i pe"-
nomocnik premiera ds. wyklu-
czenia spo"ecznego.. W chwili 
zamykania tego numeru „GL” ty-
powany na stanowisko ministra 
zdrowia.
Barbara Czaplicka – lekarz pe-
diatra. Przez 10 lat kierowa"a 
NZOZ „Arka” w Komorowie pod 

PARTNER SERWISU PRAWNEGO  
GEDEON RICHTER W „GAZECIE LEKARSKIEJ”

Plac Pi"sudskiego 1 
00-078 Warszawa
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Nadzieja  w nowym 
parlame ncie

G
$os w'tej sprawie zaj#$a 
Federacja Zwi!zków Pra-
codawców Och rony 
Zdrowia „Porozumienie 

Zielonogórskie”, która widzi popra-
w# sytuacji opieki zdrowotnej w'do-
brze zorganizowanym POZ, opartym 
o'instytucj# lekarza rodzinnego. Czy 
koncepcja Federacji pokrywa si# 
z'opiniami lekarzy polityków zasia-
daj!cych w'Sejmie i'Senacie? Jakie 
by$y ich deklaracje przedwyborcze?

Zacznijmy rozmawia!
Jacek Krajewski, prezes Federa-

cji Zwi!zków Pracodawców Ochrony 

Zdrowia „Porozumienie Zielonogór-
skie”, uwa"a, "e politycy decyduj!cy 
o'kszta$cie systemu opieki zdrowot-
nej w'Polsce powinni zacz!& rozma-
wia& na ten temat ze zwyk$ymi le-
karzami, którzy na co dzie% maj! 
do czynienia z'kolejkami, limitami 
przyj#&, nadwykonaniami, pokr#tn! 
polityk! kontraktowania (wiadcze% 
zdrowotnych przez NFZ. Lekarze 
zrzeszeni w'Federacji wystosowali 
w'tej sprawie apel do polityków, za-
wieraj!cy propozycje zmian w'syste-
mie opieki zdrowotnej. Uwa"aj!, "e 
politycy nie rozumiej! realiów, w'ja-
kich leczeni s! polscy pacjenci i'nie 
zdaj! sobie sprawy, jakie przynosi to 
konsekwencje. Jako przyk$ad przyta-
czaj! przedwyborcz! debat# telewi-
zyjn! o'zdrowiu i'wypowiedzi par-
tyjnych liderów oraz kandydatów 
na parlamentarzystów. „Zanim zwy-
ci#zcy wyborów podejm! kolejne, 

6  
 N R  1 1  ( 2 5 1 ) L I S T O P A D  2 0 1 1  

R
e

k
l

a
m

a

F
o

t.
: 

A
rc

h
iw

u
m

Lekarze w Sejmie Warszaw#. W Sejmie po raz 
drugi (w poprzedniej kadencji 
zaj$"a miejsce Bronis"awa Ko-
morowskiego, który zrzek" si$ 
mandatu).  
Czes!aw Czechyra – absol-
went Wydzia"u Lekarskie-
go Akademii Medycznej 
w Lublinie. W latach 1988-
2007 ordynator Oddzia"u 
Pediatrycznego w SP ZOZ 
w Kozienicach. Pe"ni" funkcje 
radnego Kozienic i powiatu 

kozienickiego. To jego druga 
kadencja w Sejmie. 
Alicja D"browska – lekarka 
i samorz#dowiec (dwukrotnie 
by"a radn# dzielnicy Praga Pó"-
noc m. st. Warszawy). Po raz 
drugi w Sejmie..
Lidia G"dek – absolwentka 
%l#skiej Akademii Medycznej. 
Specjalistka chorób wewn$trz-
nych, medycyny rodzinnej 
i medycyny pracy. Uko&czy-
"a równie' Górno!l#sk# Wy'-

sz# Szko"$ Handlow# w zakre-
sie zarz#dzania placówkami 
ochrony zdrowia. By"a radn# 
i przewodnicz#c# Rady Miej-
skiej Wolbromia, a tak'e prze-
wodnicz#c# Rady Powiatu Ol-
kuskiego. Startowa"a w okr$gu 
wyborczym nr 13 Kraków II ja-
ko bezpartyjna kandydatka z li-
sty PO. 
Marek Hok – absolwent Po-
morskiej Akademii Medycz-
nej w Szczecinie. Specjalista II 
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opartego o'model praktyk lekarzy ro-
dzinnych, spowodowa$, "e ju" teraz po-
nad 50 proc. planu )nansowego NFZ 
przeznaczane jest na najdro"sze dla 
p$atnika (wiadczenia, czyli leczenie 
szpitalne. Obecnie na wymaganych 
oko$o 20 tysi#cy lekarzy rodzinnych 
tworz!cych lub wspó$tworz!cych 
praktyki w'Polsce funkcjonuje nie-
wiele ponad tysi!c przychodni prowa-
dzonych przez specjalistów medycyny 
rodzinnej w'modelu pierwotnie plano-
wanym. Stanowi to mniej ni" 10 proc. 
wszystkich placówek POZ w'Polsce. 
Z'reformy pozosta$o tylko okre(lenie 
„lekarz rodzinny”, cho& ka"dy z'leka-
rzy tej specjalno(ci jest lekarzem pod-
stawowej opieki zdrowotnej. Sprawuj! 
oni opiek# nad ca$ymi rodzinami, lo-
kaln! spo$eczno(ci! i'zapleczem kul-
turowym, respektuj!c autonomi# swo-
ich pacjentów. W'Polsce jest ponad 10 
tysi#cy wykszta$conych specjalistów 
medycyny rodzinnej. Ci, którzy s! 
zrzeszeni w'Federacji „Porozumienie 
Zielonogórskie” uwa"aj!, "e niezb#d-
ne jest podwojenie tej liczby. Jednak 
z$a polityka zdrowotna prowadzona 
przez Ministerstwo Zdrowia i'Naro-
dowy Fundusz Zdrowia to utrudnia. 
Nie wida& te" alternatywy dla spraw-
nej podstawowej opieki zdrowotnej.

dalej w'swoich analizach sytuacji 
w'lecznictwie, „Porozumienie Zie-
lonogórskie” wskazuje, "e w'ambu-
latoryjnej opiece specjalistycznej li-
mituje si# prawnie usankcjonowane 
i'opisane (wiadczenia, tworz!c wie-
lomiesi#czne kolejki pacjentów ocze-
kuj!cych na konsultacje. Szpitale za-
d$u"aj! si#, poniewa" polska ochrona 
zdrowia, w'coraz wi#kszym stopniu 
nastawiona na medycyn# naprawcz!, 
nie jest w'stanie przy rosn!cej wy-
krywalno(ci skomplikowanych przy-
padków medycznych leczy& ich i'dia-
gnozowa& na ni"szych poziomach 
referencyjnych systemu. W'opinii le-
karzy nale"!cych do Federacji mo"-
na odnie(& wra"enie, "e pacjent jest 
pozostawiony w'zdrowiu i'chorobie 
samemu sobie. Brakuje wsparcia dla 
presti"u lekarza rodzinnego i'lekarzy 
pozosta$ych specjalno(ci jako wy-
kwali)kowanych profesjonalistów.

Co zosta"o z#reformy?
Lekarze zrzeszeni w'Federacji „Po-

rozumienie Zielonogórskie” s! zdania, 
"e chaos, jaki powsta$ ostatnio w'wy-
niku rozmontowania budowanego od 
po$owy lat 90. ubieg$ego wieku syste-
mu podstawowej opieki zdrowotnej, 

brzemienne w'skutkach decyzje, 
chcemy przedstawi& nasze propo-
zycje zmian. Mamy nadziej#, "e sta-
n! si# one g$osem w'ponadpartyjnej 
dyskusji o'reformie s$u"by zdrowia, 
do której niezw$ocznie nale"y przy-
st!pi&” – pisze w'li(cie-apelu do po-
lityków Jacek Krajewski.

Limity i#kolejki
Lekarze zrzeszeni w'Federa-

cji „Porozumienie Zielonogórskie” 
alarmuj!, "e wci!" ogranicza si# do-
st#p do (wiadcze%, a'w'podstawo-
wej opiece zdrowotnej spada licz-
ba lekarzy rodzinnych w'stosunku 
do liczby mieszka%ców (liczba pa-
cjentów przypadaj!cych na jednego 
lekarza POZ jest najwi#ksza w'Eu-
ropie). Obawiaj! si# te", "e sta$e nie-
do)nansowanie opieki podstawowej 
odbije si# na jako(ci (wiadcze%. Sy-
gnalizuj!, "e specjali(ci medycyny 
rodzinnej zaczynaj! odchodzi& do 
innych specjalno(ci, co wkrótce mo-
"e skutkowa& niedoborem kadr. M$o-
dzi lekarze, którzy nie s! odpowied-
nio zmotywowani do pracy w'POZ, 
wol! wybiera& inne specjalizacje, da-
j!ce wi#ksz! satysfakcj# zawodow! 
i'mo"liwo(& robienia kariery. Id!c 

stopnia z zakresu ginekologii i po-
"o'nictwa. By"y wicedyrektor ds. 
lecznictwa szpitala w Ko"obrzegu. 
W latach 1998-2006 pe"ni" funkcj$ 
radnego ko"obrzeskiej Rady Miej-
skiej. Od 2006 r. cz"onek zarz#du 
województwa zachodniopomor-
skiego.
Jaros!aw Katulski – absolwent 
Akademii Medycznej w Gda&-
sku. Specjalista II stopnia z gine-
kologii i po"o'nictwa. Od 1998 r. 
dyrektor szpitala w Tucholi, a po 
jego przekszta"ceniu w spó"k$ 
z o.o. – prezes zarz#du a' do 2007 
r., kiedy po raz pierwszy obj#" man-
dat poselski. Zrezygnowa" wów-
czas równie' z funkcji prezesa 
zarz#du Zwi#zku Szpitali Powiato-
wych Województwa Kujawsko-Po-
morskiego.
Ewa Kopacz – pediatra i lekarz ro-
dzinny. Studia uko&czy"a na Wy-
dziale Lekarskim Akademii Me-
dycznej w Lublinie. Pos"anka na 

Sejm IV, V (pe"ni"a wówczas funkcj$ 
przewodnicz#cej Komisji Zdrowia) 
i VI kadencji. Od 2007 r. minister 
zdrowia w rz#dzie Donalda Tuska. 
Wiceprzewodnicz#ca PO. O czwar-
ty mandat poselski ubiega"a si$ 
w okr$gu wyborczym nr 17 w Ra-
domiu. W chwili zamykania tego 
wydania gazety typowana na mar-
sza"ka Sejmu.
Beata Ma!ecka-Libera – ab-
solwentka Wydzia"u Lekarskie-
go %l#skiej Akademii Medycznej 
w Zabrzu. Specjalista I i II stopnia 
z laryngologii. W 1999 r. obroni"a 
prac$ doktorsk#, uzyskuj#c stopie& 
doktora nauk medycznych. W la-
tach 2001-2002 pe"ni"a obowi#z-
ki dyrektora Szpitala Miejskiego 
w D#browie Górniczej, a od 2002 
do 2005 r. by"a dyrektorem naczel-
nym Szpitala Specjalistycznego 
w D#browie Górniczej. W Sejmie 
po raz trzeci.  
Rajmund Miller – specjali-

sta laryngolog, radny Rady Miej-
skiej w Nysie. W Sejmie zamierza 
si$ zaj#( s"u'b# zdrowia, sprawa-
mi samorz#dowymi i wspó"prac# 
zagraniczn#.
Janina Okr"g!y – lekarz internista, 
absolwentka Wydzia"u Lekarskiego 
%l#skiej Akademii Medycznej w Ka-
towicach. Wicedyrektor ds. lecz-
nictwa i wiceprezes spó"ki „Optima 
Medycyna” prowadz#cej placów-
k$ medyczn#. W latach 1998-2009 
przez trzy kadencje zasiada"a w Ra-
dzie Powiatu Prudnickiego. Po raz 
drugi w Sejmie.
Maciej Orzechowski – lekarz gi-
nekolog z Krotoszyna. W trak-
cie studiów medycznych uko&-
czy" roczne studia j$zykowe 
w Londynie, uko&czone egza-
minami uniwersytetu Cambrid-
ge – FCE, CAE i CPE. Po uzyskaniu 
dyplomu lekarza i odbyciu sta-
'u podyplomowego podj#" prac$ 
na Oddziale Po"o'niczo-Ginekolo-

gicznym w krotoszy&skim szpitalu, 
pracowa" te' w pogotowiu 
ratunkowym. Uko&czy" studia po-
dyplomowe z zarz#dzania w s"u'-
bie zdrowia. By"y radny Rady Miej-
skiej w Krotoszynie. W Sejmie po 
raz drugi.
El#bieta Radziszewska – absol-
wentka Akademii Medycznej w )o-
dzi. Specjalistka II stopnia w za-
kresie chorób wewn$trznych. 
W latach 90. pe"ni"a funkcj$ radnej 
Piotrkowa Trybunalskiego z ramie-
nia Komitetu Obywatelskiego. Po-
s"anka na Sejm III, IV, V, VI kadencji. 
Od 2008 r. sekretarz stanu w Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów i pe"-
nomocnik rz#du ds. równego trak-
towania.
Grzegorz Sztolcman – sko&czy" 
studia w %l#skiej Akademii Medycz-
nej. Specjalista II stopnia z zakre-
su chirurgii ogólnej. W latach 1988-
2003 dyrektor Szpitala im. Ludwika 
Rydygiera w Cz$stochowie,  
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Usprawni! opiek$  
ambulatoryjn%

W'ramach ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej udzielane s! (wiad-
czenia we wszystkich dziedzinach, 
poza podstawow! opiek! zdrowotn!. 
Niestety, nie stworzono dot!d kata-
logu (wiadcze% diagnostycznych i'te-
rapeutycznych, które powinny by& 
wykonywane w'POZ, poradniach 
specjalistycznych i'szpitalach. Na-
st#pstwem tego s! cz#ste spory kom-
petencyjne mi#dzy (wiadczeniodaw-
cami tych trzech segmentów. Stwarza 
to mo"liwo(& przerzucania kosztow-
nych procedur przez ambulatoryjn! 
opiek# zdrowotn! na szpitale, a'tak-
"e przerzucania si# procedurami po-
mi#dzy szpitalami. *wiadczenia spe-
cjalistyczne przys$uguj! pacjentowi 
w'ka"dej sytuacji (a'nie tylko wów-
czas, gdy cel leczenia nie mo"e by& 
osi!gni#ty w'warunkach POZ) na 
podstawie skierowania wystawione-
go przez lekarza ubezpieczenia zdro-
wotnego. Niekoniecznie musi nim 

by& lekarz POZ. Tymczasem cz#sto 
ambulatoryjne (wiadczenia specja-
listyczne udzielane s! bez jakiego-
kolwiek skierowania, co oznacza, "e 
dost#p do nich jest nieograniczony. 
Praktyka ta sta$a si# codzienno(ci!, 
podobnie jak to, "e p$atnik (NFZ) 
regularnie zwi#ksza kontrakty na 
ambulatoryjne (wiadczenia specja-
listyczne i'p$aci za przekroczone li-
mity. Cho& to paradoksalne, kolejki 
jeszcze bardziej wyd$u"aj! si#, po-
niewa" wi#cej us$ug w'kontrakcie 
oznacza obni"anie (niejednokrot-
nie poni"ej realnych kosztów) ceny 
(wiadcze%. To z'kolei zmusza (wiad-
czeniodawców do zwi#kszania ilo(ci 
porad ponad rzeczywist! potrzeb#. 
Zdaniem lekarzy z'„Porozumienia 
Zielonogórskiego” podejmowane 
przez resort zdrowia próby uzdro-
wienia sytuacji, polegaj!ce jedynie 
na zwi#kszeniu nak$adów )nanso-
wych na funkcjonowanie ochrony 
zdrowia, przynosz! dora+ny efekt. 
Nie s! to zmiany systemowe, wi#c 
problemy si# nasilaj!.

Wo"anie do polityków
Federacja Zwi!zków Pracodaw-

ców Ochrony Zdrowia „Porozumie-
nie Zielonogórskie” domaga si#:

 doko%czenia procesu tworzenia 
praktyk lekarzy rodzinnych w'ca-
$ej POZ,

 stworzenia koszyka (wiadcze% 
gwarantowanych,

 wprowadzenia karty ubezpie-
czenia zdrowotnego,

 do)nansowania podstawowej 
opieki zdrowotnej jako fundamentu 
systemu ochrony zdrowia,

 przywrócenia priorytetów pro-
)laktyce i'wczesnemu wykrywaniu 
schorze% (obecnie priorytetem jest 
medycyna naprawcza),

 podniesienia wysoko(ci sk$adki 
ubezpieczenia, która by$aby w'ca$o-
(ci odpisywana od podatku docho-
dowego, do 12 proc.,

 przywrócenia 20-procentowego 
poziomu wydatków na podstawow! 
opiek# zdrowotn! w'planie )nanso-
wym NFZ,
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 zahamowania lawinowego wzro-
stu nak$adów na leczenie szpitalne 
(ponad 50 proc. planu )nansowe-
go NFZ).

To tylko niektóre z'punktów apelu 
wystosowanego do polityków przez 
„Porozumienie Zielonogórskie”. Jego 
cz$onkowie postuluj! tak"e, by przy-
wrócone zosta$y w$a(ciwe relacje po-
mi#dzy praktykami lekarzy rodzin-
nych (POZ) a'gabinetami lekarzy 

specjalistów, szpitalami i'ratownic-
twem medycznym w'celu zachowa-
nia ci!g$o(ci opieki nad pacjentem. 
Federacja widzi równie" konieczno(& 
uporz!dkowania ustawodawstwa 
w'kierunku stworzenia czytelnych 
i'stabilnych ram prawnych dla sys-
temu opieki zdrowotnej w'zakresie 
medycyny rodzinnej poprzez wpro-
wadzenie prawa odr#bnej regulacji 
organizuj!cej POZ. ⦿

Lekarze w Senacie

a nast$pnie, do 2006 r. wice-
dyrektor ds. lecznictwa Ze-
spo"u Szpitali Miejskich  
w Cz$stochowie, który po-
wsta" z po"#czenia trzech szpi-
tali. By" równie' pos"em  
VI kadencji.
Jerzy Zi$tek – absolwent 
%l#skiej Akademii Medycz-
nej w Katowicach, specjali-
sta ginekologii i po"o'nictwa, 
dr n. med. Prywatnie najm"od-
szy wnuk wojewody !l#skiego 
Jerzego Zi$tka. Od 2006 r. rad-
ny Sejmiku Województwa %l#-
skiego z ramienia PO. W Sej-
mie po raz drugi.

Prawo  
i Sprawiedliwo!":
Czes!aw Hoc – sam o sobie 
mówi: z zawodu lekarz, z mi-
sji spo"ecznik, z zami"owa-
nia w$dkarz. Absolwent Po-
morskiej Akademii Medycznej 
w Szczecinie. Specjalista II 

stopnia z chorób wewn$trz-
nych, medycyny rodzinnej 
i endokrynologii. Od uko&cze-
nia studiów pracowa" w ZOZ 
w Ko"obrzegu. W latach 1998-
2002 by" radnym powiatu ko-
"obrzeskiego, a nast$pnie do 
2005 r. zasiada" w Sejmiku Wo-
jewództwa Zachodniopo-
morskiego. W 2004 r. i 2009 r. 
bezskutecznie kandydowa" 
do Parlamentu Europejskiego. 
W Sejmie ju' po raz trzeci.
Tomasz Latos – uko&czy" 
Wydzia" Lekarski Akademii 
Medycznej w Poznaniu. Le-
karz radiolog, mistrz mi$dzy-
narodowy w bryd'u spor-
towym. W latach 1998-2005 
by" radnym Rady Miejskiej 
w Bydgoszczy. Pose" na Sejm 
V i VI kadencji.
Boles!aw Piecha – absolwent 
Wydzia"u Lekarskiego %l#skiej 
Akademii Medycznej w Ka-
towicach i studiów podyplo-

mowych w zakresie zarz#dza-
nia i ekonomiki s"u'by zdrowia 
w Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach. Lekarz gineko-
log. W latach 1997-2001 pe"ni" 
funkcj$ dyrektora Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycz-
nego nr 3 w Rybniku. W latach 
1994-1998 by" wiceprzewodni-
cz#cym Rady Miasta Rybnika. 
W Sejmie po raz czwarty. W la-
tach 2005-2007 wiceminister 
zdrowia w rz#dzie PiS. W po-
przedniej kadencji przewodni-
cz#cy Komisji Zdrowia.

Ruch Palikota:
Halina Szymiec-Raczy%-
ska – dr n. med., specjalista 
ginekolog po"o'nik. Dwu-
krotna laureatka tytu"u „Le-
karz przyjacielem kobiety”, 
przyznawanego przez pa-
cjentki. Wspó"w"a!cicielka 
prywatnej specjalistycznej 
przychodni i Radia Sudety. 

Platforma  
Obywatelska:
Alicja Chybicka – prof. dr 
hab. n. med., kierownik klini-
ki. Posiada pi$( specjalizacji: 
I i II stopnia z pediatrii, z onko-
logii i hematologii dzieci$cej, 
immunologii klinicznej, trans-
plantologii klinicznej i medy-
cyny paliatywnej. Od 2007 r. 
prezes Polskiego Towarzystwa 
Pediatrycznego. Laureatka  
Orderu U!miechu i tytu"u Ko-
biety Roku 2008, przyznanego 
jej przez czytelniczki magazy-
nu „Twój Styl”. 

Bogdan Klich – absolwent 
Wydzia"u Lekarskiego Akade-
mii Medycznej w Krakowie 
i Wydzia"u Filozoficzno-Histo-
rycznego Uniwersytetu Jagiel-
lo&skiego. Lekarz psychiatra, 
historyk sztuki, politolog, spe-
cjalista stosunków mi$dzyna-
rodowych i polityk. By"y pose" 
do Parlamentu Europejskie-
go. Pose" na Sejm IV kadencji. 
Od 2007 do 2011 r. szef resortu 
obrony narodowej. 
Rafa! Muchacki – uko&czy" 
studia na Wydziale Lekarskim 
%l#skiej Akademii Medycz-

nej w Katowicach. Specjali-
sta II stopnia w zakresie chirur-
gii onkologicznej. Od 1998 r. 
dyrektor Szpitala Onkologicz-
nego im. Jana Paw"a II w Biel-
sku-Bia"ej, W V kadencji pose", 
a w poprzedniej senator. 
Bogus!aw &migielski – lekarz 
laryngolog, absolwent %l#skiej 
Akademii Medycznej w Kato-
wicach. Swoj# karier$ zawo-
dow# rozpocz#" w Szpitalu 
Miejskim w Jaworznie, pó*-
niej obj#" funkcj$ wicepreze-
sa w NZOZ Zespole Lecznic-
twa Otwartego w Jaworznie. 
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Ka#da z nast$puj%cych po sobie ekip rz%-
dz%cych ma w&asn% koncepcj$ reformy 
lecznictwa, któr% lansuje przed wybora-
mi. Pó'niej okazuje si$ jednak, #e trudno 
j% zrealizowa". Dzieje si$ tak, poniewa# 
wprowadzane reformy s% cz%stkowe, nie 
dotycz% ca&ego systemu, a projekty maj% 
podtekst ideologiczny ugrupowania, któ-
re sprawuje akurat w&adz$. (rodowiska 
eksperckie alarmuj%, #e lecznictwo wy-
maga natychmiastowych zmian, zastrze-
gaj% jednak, #e reform% musz% zaj%" si$ 
fachowcy. 
Poni#ej publikujemy fragmenty wypowiedzi 
udzielonych mediom przez niektórych leka-
rzy polityków, którzy ubiegali si$ o mandat 
poselski 9 pa'dziernika br. 

Ewa Kopacz (PO):
Wzrost nak"a-
dów na onko-
logi$, wi$ksza 
dost$pno!( wy-
sokospecjali-
stycznego sprz$-
tu, rosn#ca liczba 
przeszczepów 
narz#dów, wal-
ka z dopalacza-
mi, wzrost nak"a-
dów na ratownictwo medyczne, to najbardziej 
spektakularne sukcesy, którymi mo'emy si$ po-
chwali(. Sukcesem jest tak'e wprowadzenie 
pakietu 12 ustaw zdrowotnych, które w sposób 
kompleksowy reformuj# system i przynosz# 
efekty dla polskich pacjentów.
Za mojej kadencji zosta"a wprowadzona mo'-
liwo!( ubiegania si$ o szybsze odszkodowa-

nia i ustawa o prawach przys"uguj#cych cho-
remu. Ustanowiono te' urz#d Rzecznika Praw 
Pacjenta. Równie' w ci#gu ostatnich czterech 
lat wprowadzono szans$ otrzymywania ta&-
szych leków, wygospodarowano pieni#dze na 
leczenie chorób sierocych i hemofilii. Postawili-
!my na profilaktyk$ i leczenie tak ci$'kich cho-
rób, jak cukrzyca. Podczas pandemii grypy Pol-
ska jako jeden z nielicznych krajów nie kupi"a 
szczepionek przeciwko grypie pandemicznej, 
cho( rezygnacja z ich zakupu nie by"a "atw# de-
cyzj#. Nie uda"o si$ uchwali( przygotowanych 
ustaw o dodatkowych dobrowolnych ubez-
pieczeniach zdrowotnych czy badaniach le-
karskich. 

Boles!aw Piecha  (PiS):
Naszym priory-
tetem jest pod-
niesienie nak"a-
dów na leczenie 
z 4,5 proc. PKB 
do 6 proc. oraz li-
kwidacja limitów 
!wiadcze& i kole-
jek. Chodzi o to, 
aby pacjent otrzy-
mywa" !wiadcze-
nie w dniu zg"oszenia, czyli natychmiast, i to na  
najwy'szym europejskim poziomie. W zwi#z-
ku ze wzrostem procentowym PKB, wzros"yby 
tak'e p"ace lekarzy i piel$gniarek. Trzeba jednak 
wyznaczy( tym zawodom minimalne zarob-
ki. Wzrost p"ac by"by nie dla wszystkich, ale dla 
lekarzy, którzy pracuj# w lecznictwie publicz-
nym i nie dorabiaj# w klinikach prywatnych. 
PiS swoj# koncepcj$ polityki zdrowotnej opie-
ra na za"o'eniach definiowanych przez %wiato-

Potrzebna jest 
wspó!praca ekspertów

w# Organizacj$ Zdrowia oraz modelu ochrony 
zdrowia, jaki bezpo!rednio wynika z Konsty-
tucji RP. Realizacja zamierze& w zakresie poli-
tyki zdrowotnej, szczególnie ochrony zdrowia, 
proponowana przez PiS, opiera( si$ b$dzie na 
wzorcach wypracowanych przez wiele instytu-
cji mi$dzynarodowych i na do!wiadczeniach 
innych pa&stw. Chodzi nam o równy i spra-
wiedliwy dost$p do !wiadcze& zdrowotnych 
dla wszystkich obywateli, zgodnie z zapisami 
art. 68 Konstytucji RP, ze szczególnym uwzgl$d-
nieniem kobiet ci$'arnych i dzieci. Zasada so-
lidaryzmu spo"ecznego w odniesieniu do do-
st$pu, korzystania oraz finansowania ochrony 
zdrowia, gwarancja pa&stwa finansowania ze 
!rodków publicznych uwarunkowanego me-
dycznie, spo"ecznie i ekonomicznie „gwaran-
towanego podstawowego pakietu !wiadcze& 
zdrowotnych”.

Bartosz Ar!ukowicz (zanim przeszed! 
z SLD do PO):
Projekty ustaw re-
formuj#cych s"u'b$ 
zdrowia, przygoto-
wane przez koalicj$ 
rz#dow#, nie przy-
nios# lepszej dost$p-
no!ci us"ug lekar-
skich dla pacjentów. 
+adna z tych ustaw 
tak naprawd$ nie projektuje i nie planuje, w jaki 
sposób mo'na skróci( kolejk$ pacjentów do le-
karza. Podstawowym kierunkiem zmian w sys-
temie organizacji s"u'by zdrowia jest przesuni$-
cie odpowiedzialno!ci finansowej za szpitale na 
samorz#dy, co niewiele zmieni w kwestii dost$-
pu do lekarzy, ale wp"ynie na sytuacj$ finanso-
w# placówek. To samorz#dy b$d# skazane na 
walk$ z zad"u'eniem swoich szpitali i to samo-
rz#dy b$d# ponosi"y pe"n# odpowiedzialno!(. 
Ustawa o zawodzie lekarza, która znosi roczny 
podyplomowy sta' po studiach lekarskich, jest 
prób# zwi$kszenia liczby lekarzy, ale kosztem 
ich gorszego wykszta"cenia. Ka'dy lekarz wie, 'e 
po sze!ciu latach bardzo trudnych studiów po-
trzebny jest ten rok, kiedy m"odzi lekarze ucz# 

Od 2008 do 2010 r. marsza"ek woje-
wództwa !l#skiego. 

Prawo  
i Sprawiedliwo!":
Grzegorz Czelej – lekarz denty-
sta, dr n. med., absolwent Wydzia"u 
Stomatologii Akademii Medycznej 
w Lublinie. Od 1999 r. prezes zarz#-

du Wydawnictwa Czelej sp. z o.o. 
W latach 2006-2007 by" radnym Lu-
blina. W ubieg"ym roku kandydo-
wa" do Krajowej Rady Radia i Telewi-
zji z ramienia PiS. Senatorem zosta" 
po raz drugi. W poprzedniej kaden-
cji by" cz"onkiem Komisji Spraw Unii 
Europejskiej i Komisji Spraw Zagra-
nicznych.

Dorota Czudowska – specjalista 
I i II stopnia z chorób wewn$trznych 
oraz z onkologii klinicznej i chemio-
terapii. Absolwentka Akademii Me-
dycznej w Bia"ymstoku. Dyrektor 
O!rodka Diagnostyki Onkologicznej 
Spo"ecznej Fundacji „Solidarno!(”, 
specjalizuj#cego si$ w organizacji 
masowych bada& mammograficz-

nych. Senator IV kadencji z ramienia 
Akcji Wyborczej Solidarno!(. 
Stanis!aw Karczewski – absol-
went II Wydzia"u Lekarskiego Aka-
demii Medycznej w Warszawie. Od 
momentu, kiedy uzyska" dyplom le-
karza pracuje w Szpitalu Rejono-
wym w Nowym Mie!cie n. Pilic#, 
by" jego wicedyrektorem i dyrek-
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si$, próbuj# przek"ada( wiedz$ teoretyczn# na 
praktyczn#. Z kolei usztywnienie mar' na leki, któ-
re przewiduje ustawa refundacyjna, mo'e spowo-
dowa( wzrost ich cen dla pacjentów, poniewa' zli-
kwiduje promocje i konkurencj$ cenow# mi$dzy 
aptekami i hurtowniami. Do reformy s"u'by zdro-
wia trzeba podej!( ca"o!ciowo, a nie mo'na prze-
prowadza( zmian powierzchownych, kosmetycz-
nych i fragmentarycznych, bo to nie b$dzie mia"o 
wp"ywu na ca"y system. Poziom finansowania 
s"u'by zdrowia w Polsce, w relacji do PKB, jest jed-
nym z najni'szych w Europie, ale zmiany wyma-
ga tak'e sposób finansowania. Je'eli pieni#dze 
w sposób faktyczny i w wymiarze odpowiednim 
pod#'a"yby za pacjentem, to z ca"# pewno!ci# 
rozwi#za"by si$ problem dost$pu pacjenta do 
okre!lonej us"ugi. 

Andrzej So'nierz (PJN):
Nasz program na-
prawczy dla s"u'by 
zdrowia zak"ada li-
kwidacj$ biurokra-
tycznego molo-
chu, jakim jest NFZ 
i powrót do idei re-
gionalnych kas 
ubezpieczenia zdro-
wotnego, które by-
"yby bli'ej pacjenta. Kasy b$d# ze sob# konkuro-
wa"y i wnosi"y dynamizm niezb$dny dla s"u'by 
zdrowia. By system si$ nie rozstroi", nale'y wpro-
wadzi( nadzór ubezpiecze& zdrowotnych po-
przez utworzenie Rejestru Us"ug Medycznych 
opartego na elektronicznych kartach pacjenta. 
System zosta" ju' z powodzeniem wypróbowany 
w %l#skiej Kasie Chorych i sta" si$ skutecznym na-
rz$dziem zapobiegania nadu'yciom. Jestem za 
wprowadzeniem do s"u'by zdrowia prostych za-
sad rynkowych. Nieraz wyklina si$ rynek za to, 'e 
jest bezduszny, 'e jest przeciwko pacjentom. Nie 
zgadzam si$ z tym zdaniem. W"a!nie zasady ryn-
kowe przybli'y"y rynek us"ug zdrowotnych zwy-
k"emu pacjentowi. Ten zwyk"y obywatel, nie ten 
bogaty, stawa" si$ najcenniejszym podmiotem 
w tym systemie. Uwa'am te' za niezb$dne m.in. 
finansowanie procedur wysokospecjalistycz-

nych z bud'etu pa&stwa i utworzenie Funduszu 
Restrukturyzacyjnego umo'liwiaj#cego zad"u-
'onym szpitalom napraw$ ich sytuacji finanso-
wej. Wydatki publiczne na opiek$ zdrowotn# nie 
zale'# od rz#du. S# zwi#zane przede wszystkim 
z wysoko!ci# sk"adki zdrowotnej. Od rz#du nato-
miast zale'y, w jaki sposób te pieni#dze s# wyda-
wane. Pacjenci nie odczuli wzrostu nak"adów na 
s"u'b$ zdrowia, bo wi$kszo!( tych pieni$dzy po-
sz"a na odd"u'anie szpitali i zosta"y wch"oni$te 
przez system technicznej administracji systemem.

Marek Balicki (SLD):
Na leczenie powinno 
si$ znale*( tyle pieni$-
dzy, ile potrzeba. Naj-
pierw trzeba znie!( 
limity na procedury ra-
tuj#ce 'ycie – w kardio-
logii, onkologii i neuro-
logii, potem wsz$dzie. 
Ka'dy szpital i ka'dy lekarz powinni przyj#( ty-
lu pacjentów, ilu si$ zg"osi. Do szkó" musz# wró-
ci( lekarze, piel$gniarki i stomatolodzy. Powin-
ni zaj#( si$ szeroko poj$t# profilaktyk# zdrowotn#, 
która w szko"ach praktycznie nie istnieje. Mo'-
na si$ zgodzi( na postulowan# przez PO komer-
cjalizacj$ szpitali, ale na pewno nie na zarabianie 
przez nie pieni$dzy. Pacjent to nie towar, a szpi-
tal – nie fabryka. Szpitale powinny pracowa( non 
profit. Jestem przeciwny koncepcjom, aby Polacy 
swoj# sk"adk$ przenosili do przysz"ych funduszy 
ubezpieczeniowych. Wiadomo, 'e b$d# to robi( 
najbogatsi, w ten sposób pieni$dzy w NFZ b$-
dzie mniej i znów strac# na tym najbiedniejsi. Jest 
wci#' za ma"o pieni$dzy przeznaczanych na s"u'-
b$ zdrowia. Zapowiadane 61 mld z" to zaledwie 
oko"o 4 proc. PKB, czyli du'o mniej ni' w wi$k-
szo!ci innych pa&stw europejskich, gdzie na s"u'-
b$ zdrowia przeznacza si$ ok. 5, 6, a nawet 7 proc. 
PKB. W Polsce poziom wydatków na zdrowie 
w stosunku do potencja"u spo"eczno-gospodar-
czego, jaki mamy, jest relatywnie niski. 
Ewa Kopacz, Boles&aw Piecha i Bartosz Ar-
&ukowicz ponownie zdobyli mandaty posel-
skie, Andrzejowi So!nierzowi i Markowi Ba-
lickiemu nie uda&o si$ to. (Oprac. L.K.)

torem. Obecnie jest ordynato-
rem Oddzia"u Chirurgicznego. 
By"y radny powiatu grójeckie-
go i Sejmiku Województwa Ma-
zowieckiego. W Senacie ju' po 
raz trzeci. 
Maciej Klima – specjali-
sta II stopnia z chorób we-
wn$trznych, uko&czy" Wydzia" 

Lekarski Akademii Medycznej 
w Krakowie.  
Pracowa" m.in. w ZOZ w Krako-
wie Pogórzu, Collegium Medi-
cum Uniwersytetu Jagiello&-
skiego, Szpitalu Uniwersyteckim 
i Ma"opolskim Centrum Zdro-
wia Publicznego w Krakowie, 
gdzie by" dyrektorem. W latach 

2006-2007 wojewoda ma"opol-
ski. W poprzedniej kadencji rów-
nie' by" senatorem. 
Waldemar Kraska – specjalista II 
stopnia z chirurgii, absolwent Aka-
demii Medycznej w Bia"ymstoku. 
By"y radny powiatu soko"owskie-
go. W Senacie po raz trzeci.
(Oprac. MM) 
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Jeste!my rekordzi-
stami Europy pod 
wzgl"dem liczby za-
wodów, do których 
dost"p jest ograniczo-
ny przez wymóg wy-
kszta#cenia, egzamin 
pa$stwowy, egzamin 
korporacyjny, uzy-
skanie wpisu do re-
jestru, spe#nienie in-
nych okre!lonych 
kryteriów jak np. nie-
karalno!%, wiek czy 
zdrowie. Tak zwanych 
profesji regulowanych 
mamy a! 380. To o wie-
le za du!o, je"li we#mie-
my pod uwag$, !e Niem-
cy ograniczaj% dost$p do 
152 zawodów, Szwedzi 
do 91, a Esto&czycy za-
ledwie do 47. Co zrozu-
mia'e, nawet na najkrót-
szej esto&skiej li"cie jest 
zawód lekarza. Standar-
dem jest, !e po przej"ciu 
pilnie strze!onych wrót 
do lekarskiej kariery 
zyskuje si$ du!% autono-
mi$, charakterystyczn% 
dla tzw. wolnych zawo-
dów. Ale nie u nas. Bo 
my jeste"my niezrów-
nani tak!e w stawianiu 
barier utrudniaj%cych 
wykonywanie zawodu. 
Kiedy" peerelowska bie-
da narzuca'a lekarzom 
jak maj% leczy(, po kil-
ku latach dyktatury po-
transformacyjnego cha-
osu rol$ superkreatora 
lekarskich decyzji prze-
j$'y kasy chorych, a na-
st$pnie NFZ.

W tym, &e Fundusz 
ze wzgl"dów finanso-
wych nie pozwala le-
czy% nowoczesnym, 
skutecznym, ale dro-

gim lekiem nie ma nic 
dziwnego. Nie jeste"my 
tak zamo!ni jak Niemcy, 
Brytyjczycy albo Fran-
cuzi i nie mo!emy z nimi 
konkurowa( liczb% me-
dycznych mercedesów. 
Ale nie chodzi o podyk-
towane zasobno"ci% ka-
sy planowanie wydat-
ków, a o biurokratyczne 
w"cibstwo w skali me-
ga, ograniczaj%ce na-
sze zawodowe upraw-
nienia. Bo jak inaczej 
okre"li(, !e wed'ug NFZ 
rozpoznanie i leczenie 
niedoczynno"ci tarczy-
cy wymaga wiedzy en-
dokrynologa, a inni spe-
cjali"ci, chc%c wypisa( 
tyroksyn$ z literk% „P”, 
musz% mie( specjalny 
druk wype'niony przez 
rzeczonego? Analogicz-
nie rzecz ma si$ z leka-
mi na cukrzyc$ i paska-
mi do glukometrów. Tu 
potrzebne jest b'ogos'a-
wie&stwo diabetologa. 
Kto do opisanych regu' 
si$ nie zastosuje, musi li-
czy( si$ z konieczno"ci% 
pokrycia kosztów refun-
dacji z w'asnej kiesze-
ni. Rozumiem programy 
lekowe, drogie tera-
pie, ale powszechne, 'a-
twe do zdiagnozowania 
i wchodz%ce w obszar 

zainteresowania wie-
lu specjalistów schorze-
nia? Rozumiem potrze-
b$ kontroli wydatków, 
umieszczanie w syste-
mie bramek, otwieraj%-
cych drzwi do wybranej 
diagnostyki i metod le-
czenia, ale bez'adne sta-
wianie przeszkód gdzie 
popadnie? To! to nic in-
nego jak zastawianie pu-
'apek z zamys'em, !e 
lekarz pr$dzej czy pó#-
niej potknie si$ i b$dzie 
mo!na ob'o!y( go kar% 
pieni$!n%, a jak trzeba 
publicznie przyklei( ety-
kietk$ naci%gacza. Wa-
riantów gry na skuch$ 
à la NFZ jest wiele. Hit 
sezonu to wyrywkowe 
kwestionowanie wybra-
nych procedur. Nie kon-
troluj%c dokumentacji, 
przepytuje si$ ordynato-
ra, dlaczego postawi' ta-
kie a nie inne rozpozna-
nie. A nu! znajdzie si$ 
jakie" uchybienie, po-
zwalaj%ce obni!y( wy-
cen$ albo nawet odebra( 
pieni%dze „nieuczciwe-
mu” "wiadczeniodaw-
cy. To nic, !e zadawane 
pytania "wiadcz% cz$sto 
o ra!%cej niekompeten-
cji kontrolerów. I oczy-
wi"cie nikogo z urz$d-
ników nie obchodzi, !e 
udzielanie odpowiedzi 
odci%ga  lekarzy od pra-
cy z pacjentami.

Na nasze nieszcz"-
!cie, do tytu#owego 
biegu przez p#otki za-
p"dza nas równie& 
Ministerstwo Zdro-
wia. Jedna z najnow-
szych proponowa-
nych konkurencji to 

wy!cig po certyfika-
ty umiej"tno!ci. Ma 
to by( odpowied# re-
sortu na kolejki do spe-
cjalistów, a tak!e spo-
sób dowarto"ciowania 
m'odych lekarzy. Bar-
dzo prawdopodobne, !e 
bardzo obiecuj%ce zapo-
wiedzi to frazy z dow-
cipów o Radiu Erewa&. 
Bo nie dowarto"ciowa-
nie, tylko obci%!enie 
kieszeni – kursy i eg-
zaminy b$d% p'atne, 
trzeba b$dzie ponie"( 
koszty nawet pó'rocz-
nej nieobecno"ci w pra-
cy, podró!y, hoteli itp. 
Bo nie m'odzi, tylko 
wszyscy – równie! do-
"wiadczeni specjali"ci – 
musz% si$ liczy( z naby-
waniem umiej$tno"ci 
wchodz%cych w zakres 
swoich specjalno"ci. 
Bo wreszcie nie skróce-
nie kolejek, tylko realna 
gro#ba ich wyd'u!enia 
– z jednej strony podyk-
towana ogromn% liczb% 
„chc%cych” si$ szkoli( 
w tym samym czasie, 
z drugiej polityk% Fun-
duszu, który mo!e so-
bie wyduma(, !e bez 
certyfikatu kontraktu 
nie podpisze. U), od sa-
mego wyliczania puls 
przyspiesza i robi si$ 
gor%co. Wprawdzie sys-
tematycznie biegam, ale 
w tej  konkurencji nie 
chcia'bym startowa(. ⦿

 S!awomir Badurek
Autor jest diabetologiem, 

wiceprezesem  
Kujawsko-Pomorskiej 

OIL w Toruniu,  
publicyst!  

‚,Pulsu Medycyny”

Bieg przez p!otki
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N  a zamku w!Ksi"#u 7 pa$-
dziernika mia%o miejsce V 
Polsko-Niemieckie Sym-
pozjum pod has%em„Prze-

sz%o&' zrozumie', przysz%o&' kszta%-
towa'”. Organizatorami by%y: 
Dolno&l"ska Izba Lekarska, Sächsi-
sche Landesärztekammer i!Naczelna 
Izba Lekarska. Po raz pierwszy 
wspó%organizatorem by%a (l"ska Izba 
Lekarska. W!ramach sympozjum od-
by%y si) trzy sesje: „Historyczna”, 
„Rola samorz"dów zawodowych. 
Etyka i!prawa pacjenta w!Europie” 
i!„Aktualne problemy medycyny eu-
ropejskiej”. Gospodarzami spotka-
nia byli prezes DIL Igor Ch)ci*ski 
i!prezes (IL Jacek Kozakiewicz. Izb) 
sakso*sk" lekarzy i!lekarzy denty-
stów reprezentowa%a liczna delegacja 
pod przewodnictwem jej wiceprezy-
denta Erika Bodendiecka i!prezesa 
Mathiasa Wunscha. W!imieniu izb 
krajowych wyst)powali prezes NRL 
Maciej Hamankiewicz i!nowo wybra-
ny prezes Niemieckiej Izby Lekar-
skiej Frank Ulrich Montgomery. 
W!sympozjum uczestniczyli tak#e 
przedstawiciele samorz"dów lekar-
skich zza naszej po%udniowej grani-
cy: czeskiego – prezes Pavel Chrz, s%o-
wackiego – prezes Milan Dragula 
oraz s%owackiego dentystycznego – 
Jan Ga&i'. Polska delegacja by%a tak-
#e bardzo liczna, bowiem oprócz le-
karzy z!izb organizuj"cych spotkanie 
bra%a w!sympozjum udzia% wi)kszo&' 
cz%onków Naczelnej Rady Lekarskiej.

W!sesji historycznej szczególnie 
interesuj"ce by%y wyst"pienia ksi)-
dza profesora Jana Kruciny: „Re+ek-
sje w!46. rocznic) listu biskupów pol-

Przesz!o"# zrozumie#, 
przysz!o"# kszta!towa#

Wspó%praca Dolno&l"skiej Izby Lekarskiej z izb" 
sakso*sk" jest tak d%uga, jak historia polskiego,  

odrodzonego samorz"du lekarskiego. Wa#nym jej 
elementem s" organizowane wspólnie sympozja.

**

RYSZARD GOLA!SKI

skich do biskupow niemieckich” oraz 
prof. Otto Bacha: „1989: Do&wiadcze-
nie przemian spo%ecznych w!Niem-
czech i!w!Polsce – rozwa#ania psycho-
logiczno-historyczne”. Wi)cej o!tych 
ciekawych wyk%adach napiszemy 
w!nast)pnym numerze.

Wiele tematów poruszanych przez 
naszych kolegów zza zachodniej grani-
cy jest bardzo aktualnych tak#e u!nas. 
Przyk%adem mo#e by' troska rz"du 
(polityków) o!prawa pacjenta. Regula-
cje prawne funkcjonuj"ce w!tej sprawie 
w!Niemczech s" uznawane za najbar-
dziej korzystne dla pacjentów w!po-
równaniu z!ca%" Europ". Niemiec-
ki samorz"d lekarski zastanawia si), 
jak w%"czy' si) w!respektowanie tych 
praw, obecne tendencje tworz" bo-
wiem bardzo zbiurokratyzowany sys-
tem, z!licznymi po&rednikami pomi)-
dzy lekarzem a!pacjentem. Powa#nym 
problemem w!obu krajach jest starze-
nie si) spo%ecze*stwa. Prognozy prze-
widuj", #e w!roku 2050 w!Niemczech 
12 proc. obywateli b)dzie mia%o wi)-
cej ni# 80 lat. Lekarzy niemieckich nie-
pokoi to, #e politycy chc" decydowa' 
o!wszystkim w!Berlinie, tymczasem za-
rz"dzanie placówkami opieki zdrowot-
nej powinno by' zdecentralizowane. 
Wa#nym tematem, szczególnie w!kon-
tek&cie nowych regulacji prawnych od 
roku 2013, jest transgraniczna opie-
ka medyczna: ca%kowita swoboda pa-
cjentów co do wyboru miejsca leczenia 
i!lekarza lecz"cego. Ten temat z!pew-
no&ci" pojawi si) na naszych %amach.

Organizatorom sympozjum sk%a-
dam serdeczne gratulacje, wi)cej ta-
kich mi)dzynarodowych wymian po-
gl"dów i!do&wiadcze*.  ⦿

W s p ó ' p r a c a  i z b



 Jakie czasy, taki j!zyk, 
jaki j!zyk, takie czasy  

Z!profesorem Jerzym Bralczykiem, 
j"zykoznawc#, wyk$adowc# 

w!Instytucie Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz 

Szkole Wy%szej Psychologii Spo$ecznej, 
rozmawia Lucyna Krysiak
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Panie profesorze, coraz cz!"ciej spotyka-
my si! z ró#nicowaniem j!zyka polskiego 
na j!zyk mediów, reklamy, polityki, pra-
wa, ekonomii, a tak#e medycyny. Czy to 
jest normalne zjawisko?
Tak, i!wyst"puje ono w!ka%dym j"zyku, 
nie tylko polskim. Najciekawsze s# te 
momenty, w!których j"zyki te cz"&cio-
wo si" przenikaj# z!j"zykiem codzien-
nym. Kiedy, na przyk$ad, medyk rozma-
wia z!chorym, który chce g$"biej wej&' 
w!jakie& zagadnienie medyczne, cz"sto 
si"ga po j"zyk specjalistyczny. Nie za-
wsze udanie, bo do tego potrzebne jest 
przygotowanie. Lekarz, chc#c nazwa' 
przypad$o&ci chorego tak, aby lepiej  
go zrozumia$, tak%e tworzy nowe, j"zykowe 
byty, obce j"zykowi codziennemu. I!na 
tych stykach wytwarzaj# si" zupe$nie nowe 
zjawiska j"zykowe. Zreszt#, czy w!tym 
przypadku powinni&my mówi' o!j"zyku,  
czy o!terminologii? – to jest inna kwestia. 
Niektórzy pacjenci chc# poznawa' na-
zwy fachowe, medyczne, bo $atwiej jest 
im oswoi' rzeczywisto&', w!której si" zna-
le(li. S# przekonani, %e je&li znaj# nazwy 
chorób, to jako& sobie dadz# rad". Czyli  
pos$ugiwanie si" tymi terminami poprawia 
samopoczucie. S$owa maj# &cis$y zwi#zek 
z!naszymi emocjami, wp$ywaj# na nasz 
stan ducha. Je&li pacjent us$yszy od lekarza  
jakie& gro(ne s$owo, jego stan mo%e si" 
nawet pogorszy'. Istniej# takie nazwy, 
np. rak, nowotwór, ch$oniak.

Lekarz cz!sto ma dylemat, czy nazywa$ 
rzeczy po imieniu, czy mówi$ ogródkami, 
a czasem, czy dla dobra sprawy sk%ama$...
K$amstwo lekarskie jest szczególnym 
przypadkiem bia$ego k$amstwa, z!któ-
rego lekarz jest rozgrzeszony. Nato-
miast s$owa o!tym samym znaczeniu, 
ale ró%nym zabarwieniu, które wypo-
wiada zwracaj#c si" do pacjenta, mo-
g# mie' ró%ne oddzia$ywanie na jego 
psychik". Wiele osób histerycznie re-
aguje na s$owo iniekcja, a!s$owo za-
strzyk przyjmuje spokojnie. Dla chorych Je
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R o z m o w a  o  z d r o w i u

na cukrzyc" tabletka brzmi bardziej 
swojsko ni% insulina, a!s$owo naro&l 
$agodniej ni% nowotwór.

W j!zyku administracji medycznej co-
raz cz!"ciej leczenie nazywa si! wy-
konywaniem procedur, o chorym mó-
wi si! "wiadczeniobiorca, o lekarzu 
"wiadczeniodawca, a o szpitalu pod-
miot medyczny. Czy podda$ si! temu 
trendowi, czy go zwalcza$?
J"zyk administracji mo%e brzmie' przy-
kro i!by' przyjmowany z!niech"ci#, ale 
z!drugiej strony nadmierne humanizo-
wanie mo%e si" przerodzi' w!infantyli-
zacj". Kiedy piel"gniarka mówi do do-
ros$ego m"%czyzny %eby si" przewróci$ 
na boczek i!poda$ r#czk", to mo%e si" 
on poczu' ura%ony. Z!pewno&ci# in-
tencje s# dobre, ale skutek marny. In-
fantylizowanie j"zyka udziela si" tak%e 
lekarzom. Z!jednej strony mamy o)-
cjaln# i!troch" bezduszn# terminologi" 
medyczn#, z!drugiej nadmiar czu$o&ci 
i!serca, które (le si" kojarz#.

S& tacy, którzy mówi&: jakie czasy,  
taki j!zyk...
Mo%na doda' przewrotnie – jaki j"zyk, 
takie czasy. Jakim j"zykiem opisuje-
my &wiat, takim go mamy. J"zyk nie 
tylko reaguje na okre&lon# rzeczywi-
sto&', ale tak%e stwarza pewne sytu-
acje. Zale%no&' ta dotyczy wszystkie-
go, tak%e medycyny. Kiedy& medycyna 
mia$a w!sobie wiele z!magii, lekarz by$ 
kim& w!rodzaju szamana czy kap$a-
na, a!leczenie mia$o wymiar duchowy. 
Obecnie medycyna jest poparta na-
uk#, a!lekarz to specjalista, który si" 
zna na jakim& kawa$ku rzeczywisto-
&ci, tak jak hydraulik czy )zyk nukle-
arny. Stosunek do lekarzy w!historii 
si" zmienia$. Kiedy czytamy ksi#%ki 
Lwa To$stoja, to wiemy, jak bardzo 
nie znosi$ on lekarzy, nie wierzy$ w!ich 
magiczne s$owa, nie wierzy$, %e cz$o-
wieka da si" leczy', a!co dopiero wy-
leczy'. Dzi& to rzadka postawa i!my-
&l", %e wp$ywa na to j"zyk, którym 
lekarze si" pos$uguj#.

Lekarzom jednak nie podoba si! u#y-
wanie administracyjnych dziwol&gów 
j!zykowych. Naczelna Rada Lekarska 
na znak protestu wyda%a w tej spra-
wie uchwa%!...
Jest to my&lenie klanowe, troch" podob-
ne do magicznego. Pewnie lekarzom 

wydaje si", %e j"zyk administracji me-
dycznej mo%e naruszy' ich szczególn# 
rol" spo$eczn#, %e mo%na &wiadczy' 
us$ugi w!ró%nych technicznych spra-
wach, a!w!zdrowiu nie. Czy tak jest 
naprawd"? – trudno powiedzie'. Ta-
ka ch"' zrównania wszystkich funk-
cji spo$ecznych jest charakterystyczna 
dla spo$ecze*stw demokratycznych. 
Jednak wiele osób uwa%a, %e pozbawia 
si" je czego& absolutnie wyj#tkowego. 
Cz$owiek jako obiekt badania czy le-
czenia jest na pewno bytem szczegól-
nym, którego nie mo%na traktowa' 
na równi z!maszyn# czy kawa$kiem 
ziemi. Kiedy& pojawia$y si" pó$afo-
ryzmy, które dawa$y poczucie wy-
j#tkowo&ci, takie cho'by jak przysi"-
ga Hipokratesa, czy jak leczy' ca$ego 
cz$owieka, które pokazywa$y, %e le-
karz spe$nia znacz#c# funkcj". Praw-
dopodobnie dlatego lekarze poprzez 
izb" pragn# zachowa' ten status i!nie 
chc# by' &wiadczeniodawcami. Mo-
%e to by' rozumiane, ale niekoniecz-
nie przez wszystkich akceptowane.

Powiedzia% pan, #e j!zyk nie tylko opisu-
je rzeczywisto"$, ale j& tworzy. Czy s%owa 
te mo#na odnie"$ do medycyny?
Tak i!to w!bardzo wyra(ny sposób. Wspo-
mnia$em ju%, %e u%ywanie przez lekarzy 
s$ów, które wywo$uj# trwog" wp$ywa 
wyra(nie na emocje chorego, a!emocje 
s# cz"&ci# rzeczywisto&ci. Jest to jed-
nak nie tylko kwestia j"zyka, ale na-
szego my&lenia, postrzegania &wiata. 
Mo%na powiedzie', %e &wiat jest taki, 
jakim go widzimy, a!je&li go widzimy 
przez nazwy, które wywo$uj# trwo-
g", to jest zatrwa%aj#cy. To nie doty-
czy tylko zdrowia, ale generalnie %y-
cia, &mierci. Jest wiele okre&le* &mierci. 
Jedne budz# l"k, inne rozpatruj# &mier' 
w!znaczeniu )lozo)cznym, a!jeszcze 
inne %artuj# ze &mierci. Je&li powie-
my, %e kto& przeniós$ si" do wieczno-
&ci, to jak Rzymianie, mo%emy mie' 
poczucie $atwiejszego pogodzenia si" 
ze &mierci#. Moi studenci nazwali ten 
stan „przybra' temperatur" otocze-
nia”. My&l#c w!ten sposób, mo%e by' 
nam troch" l%ej, ni% my&l#c, %e b"d" 
umiera$. To samo odnosi si" do zdro-
wia, naszych chorób, które te% sk$onni 
jeste&my nazywa' ró%nie. Raz mówi-
my o!nie%ycie, raz o!katarze. Mówi#c 
nie%yt, trudno nam sobie co& takiego 
wyobrazi'. Druga nazwa funkcjonuje 

w!naszej &wiadomo&ci i!$atwiej j# zaak-
ceptowa'. Je&li chodzi o!terminologi", 
jest wiele ciekawych zjawisk. Na przy-
k$ad funkcjonuj# obok siebie termi-
ny obce i!nasze w$asne. Czy lepiej mó-
wi' b$onica czy p$onica, dyfteryt czy 
szkarlatyna? W!wielu przypadkach cho-
rób mamy dwunazwowo&' – obok sie-
bie funkcjonuj# nazwa obca i!polska. 
Zawsze by$em zwolennikiem polskich 
nazw, ale czasem by$y one bardziej ob-
ce ni% zapo%yczone.

W komunikowaniu mamy obecnie  
do czynienia z uproszczeniami.  
Czy nie wydaje si! panu,  
#e w medycynie id& one zbyt daleko?
Pami"ta pani humoresk" Juliana Tu-
wima „+lusarz”? To rzecz o!hydrauli-
ku, który wezwany do awarii kranu 
powiedzia$, %e droselklapa tandet-
nie zblindowana i!ryksztosuje. Klient 
z!za$o%enia mia$ tego nie rozumie', 
przez co rós$ szacunek dla fachowo-
&ci hydraulika. Ten rodzaj pozornego 
komunikowania si", u%ywania termi-
nów obcych, mo%e po to, aby wzbu-
dzi' respekt u!rozmówcy, wydaje si" 
&mieszny, ale zdarza si" w!%yciu cz"-
sto, równie% w!&rodowisku medycz-
nym. Mo%e wynika' ze zm"czenia, wy-
gody, lenistwa. Lekarz zapracowany, 
który ma dla chorego par" minut, nie 
ma czasu przek$ada' j"zyka specjali-
stycznego na j"zyk ogólny, a!czasem 
za niezrozumia$# terminologi# me-
dyczn# kryje si" ch"' unikni"cia zbyt 
bliskiego kontaktu. Czasem pacjent 
woli us$ysze' s$owa, których nie ro-
zumie, bo uwa%a, %e zajmuje si" nim 
fachowiec i!szybciej wróci do zdro-
wia. To ró%nie bywa. ⦿

Naczelna Rada Lekarska oraz Ra-
da J"zyka Polskiego zapraszaj# na 
konferencj" „Zdrowie w!s$owie”, któ-
ra odb"dzie si" 15 grudnia 2011 r. 
o!godz. 11.00 w!siedzibie NIL w!War-
szawie przy ul. Sobieskiego 110. Te-
matem przewodnim b"dzie u%ywa-
nie j"zyka polskiego w!ochronie 
zdrowia. Udzia$ w!konferencji za-
powiedzieli wybitni znawcy j"zy-
ka polskiego oraz medioznawcy.
Szczegó$y i!zg$oszenia: Milena 
Kruszewska, tel.: (22) 559 13 27, 
m.kruszewska@hipokrates.org
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Z "notatn ika 
rzeczn ika prasowego

Zasady wypisy-
wania recept  
– list do MZ
Prezes NRL zwróci! si" 
30 wrze#nia br. do Minister-
stwa Zdrowia z pro#b$ o wy-
k!adni" art. 48 ust. 8 ustawy 
o refundacji leków, #rodków 
spo%ywczych specjalnego 
przeznaczenia %ywieniowe-
go oraz wyrobów medycz-
nych dotycz$cego zalicze-
nia lekarza zatrudnionego 
u #wiadczeniodawcy do gro-
na podmiotów uprawnio-
nych do wystawiania recept.
„Z rozmów prowadzonych 
przez pani! minister z samorz!-
dem lekarskim w trakcie proce-
su legislacyjnego nad ww. usta-
w! wynika"o, i# Ministerstwo 
Zdrowia popiera taki kierunek 
zmian projektu ustawy, który 
doprowadzi"by do pozostawie-
nia dotychczasowych zasad 
wypisywania recept przez leka-
rzy zatrudnionych w zak"adach 
opieki zdrowotnej, b$d!cych 
%wiadczeniodawcami” – czyta-
my w pi%mie do MZ.

Szczepienia  
– list otwarty  
do lekarzy
Kilka dni po posiedzeniu 
NRL, na którym obecna by-
!a dyrektor Biura &wiato-
wej Organizacji Zdrowia 
w Polsce Paulina Mi#kie-
wicz, odby!a si" deba-
ta FLU FORUM, której ce-
lem by!o wypracowanie 
rekomendacji zwi$zanych 
ze szczepieniami przeciw 
grypie w sezonie epide-
micznym 2011/2012. Reko-
mendacje maj! mie& istotne 
znaczenie dla podniesienia 
poziomu zaszczepienia pol-
skiego spo"ecze'stwa prze-
ciw grypie, który wynosi 
obecnie zaledwie ok. 5 proc. 
Uczestnicy debaty wystoso-
wali list otwarty do polskich 
lekarzy – jego tre%& zamiesz-
czona jest na stronie interne-
towej www.nil.org.pl. 

Czas pracy
Prezydium Naczelnej Ra-
dy Lekarskiej przyj"!o apel 
w sprawie uregulowa' syste-
mowych maj$cych wp!yw na 
czas pracy lekarzy i lekarzy 
dentystów, w którym wyrazi-
!o zaniepokojenie warunka-
mi i nadmiernym obci$%e-
niem prac$ polskich lekarzy. 
Jak czytamy w apelu, w Polsce 
wielu lekarzy pracuje ponad 
swoje si"y i cz$sto za niegodzi-
we wynagrodzenie. Skutki ich 
przem$czenia mog! stanowi& 
zagro#enie dla zdrowia i #ycia 
pacjentów, ale równie# dla zdro-
wia i #ycia ich samych.

Konferencja „Sto-
matologia 2011”
28 wrze#nia br. w NIL odby!a 
si" konferencja „Stomatolo-
gia 2011”. By"a to kolejna deba-
ta organizowana przez Komisj$ 
Stomatologiczn! NRL, dotycz!-
ca zdrowia jamy ustnej Polaków 
i potrzeb leczniczych w tym za-
kresie. Omówiono na niej m.in. 
zagadnienia epidemiologii, dia-
gnostyki oraz organizacji le-
czenia i opieki stomatologicz-
nej osób doros"ych. Konferencj$ 
otworzyli: Maciej Hamankiewicz 
– prezes NRL oraz Anna Lel-
la – wiceprezes NRL i przewod-
nicz!ca KS NRL. Zako'czy"a si$ 
ona debat! z udzia"em wszyst-
kich prelegentów i wzbudzi"a 
spore zainteresowanie mediów.

Romuald Krajewski 
– prezesem UEMS
Romuald Krajewski, wice-
prezes Naczelnej Rady Le-
karskiej, zosta! wybrany na 
stanowisko prezesa Euro-
pejskiej Unii Lekarzy Specja-
listów. B$dzie pe"ni" t$ funkcj$ 
od 1 stycznia 2012 roku. Wybo-
ry odby"y si$ 7 pa(dziernika br.

ZEVA
W dniach 29 wrze#nia – 
1 pa(dziernika 2011 r. w Kra-
kowie odby!o si" 18. Sympo-
zjum Izb Lekarskich Pa'stw 

Europy &rodkowej i Wschod-
niej („ZEVA”), którego orga-
nizatorem by!a Naczelna Izba 
Lekarska. Sympozjum jest co-
rocznym spotkaniem przedsta-
wicieli samorz!dów lekarskich 
z tego regionu. Co roku organi-
zuje je samorz!d z innego pa'-
stwa. W zesz"ym roku odby"o 
si$ w Macedonii. W tegorocz-
nym sympozjum udzia" wzi$-
li przedstawiciele izb lekarskich 
z 10 pa'stw, w tym wielu re-
prezentantów polskiego samo-
rz!du lekarskiego. Uczestnicy 
dyskutowali na temat sytuacji 
samorz!dów lekarskich w Euro-
pie )rodkowej i Wschodniej i ro-
li izb lekarskich w szkoleniu leka-
rzy oraz przysz"o%ci Dyrektywy 
2005/36/WE w sprawie uzna-
wania kwalifikacji zawodowych. 
Przyj$li „O%wiadczenie w spra-
wie aktualnego i przysz"ego sta-
tusu samorz!dno%ci zawodowej 
lekarzy”, które zosta"o opubliko-
wane na stronie www.nil.org.pl.

Centralna Inaugu-
racja Roku  
Akademickiego
W tym roku Centralna Inau-
guracja Roku Akademickie-
go odby!a si" w Katowicach 
i zosta!a zorganizowana 
przez &l$ski Uniwersytet 
Medyczny. Podczas inaugura-
cji tytu" doktora honoris causa 
otrzyma" zwi!zany z samorz!-
dem lekarskim prof. W"adys"aw 
Nasi"owski. Jak podkre%li"a rek-
tor )l!skiego Uniwersytetu Me-
dycznego, co roku w kierowa-
nej przez ni! uczelni notowany 
jest wzrost liczby studentów. 
W 2010 r. nauk$ rozpocz$"o 
8106 osób, w tym roku 9473.

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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UEMS przed wyborami  
Dwudniowe posiedzenie 
Zarz!du UEMS w"Lubl-
janie by#o ostatnim przed 
posiedzeniem ca#ej Ra-
dy i"wyborami na nast$pn! 
kadencj$. Przybywa organi-
zacji lekarzy, które s! zainte-
resowane ulokowaniem swo-
ich biur w"UEMS Domus 
Medica Europaea. Idea zgro-
madzenia pod wspólnym da-
chem przynajmniej wi#k-
szo$ci organizacji wydaje si# 
coraz bli%sza urzeczywist-
nienia. Dom wymaga ada-
ptacji i"rozbudowy, co spra-
wia, %e zaakceptowany do 
przedstawienia Radzie pro-
jekt bud%etu UEMS na naj-
bli%szy rok jest bardzo napi#-
ty i"konieczne b#d! dzia&ania 
oszcz#dno$ciowe. Prezes 
UEMS przedstawi& ko'cow! 
ocen# pilotowego egzaminu 
z"zakresu intensywnej tera-
pii w"ramach ECAMSQ. Do-

brze funkcjonuje oprogra-
mowanie obs&uguj!ce system 
i"zdaj!cy wyrazili pozytyw-
n! opini# o"egzaminie. Od 
strony organizatorów oka-
za&o si#, %e tworzenie euro-
pejskich testów na potrze-
by ECAMSQ b#dzie jednak 
wymaga&o wi#kszej liczby 
spotka' i"dyskusji zespo&u. 
Przedstawiono tak%e dzia-
&ania Europejskiego Towa-

rzystwa Kardiologów w"za-
kresie akredytacji szkolenia 
specjalistycznego. Towarzy-
stwo to od lat jest liderem 
i"promotorem nowych roz-
wi!za' w"zakresie europej-
skiej akredytacji kszta&ce-
nia i"szkolenia. Proponuje 
ono obecnie trzystopniowy 
model kszta&cenia, obejmu-
j!cy podspecjalizacje. Du-
%o uwagi po$wi#cono bie%!-
cym sprawom europejskiej 
akredytacji doskonalenia 
zawodowego. W"najbli%-
szym czasie niezb#dne b#-
dzie opracowanie bardziej 
szczegó&owego systemu kon-
troli jako$ci zdarze' edu-
kacyjnych. Pomimo udzia-
&u w"akredytacji organizacji 
krajowych i"sekcji specjali-
stycznych pojawiaj! si# sy-
gna&y o"zastrze%eniach co 
do jako$ci kszta&cenia i"or-
ganizacji. Wprowadzenie 

losowych kontroli w"ska-
li UE jest du%ym i"kosztow-
nym zadaniem, ale wydaje 
si#, %e b#dzie to niezb#d-
ne, gdy% niepe&nowarto$cio-
we zjazdy i"szkolenia mog! 
podwa%a( znaczenie euro-
pejskiej akredytacji. Bardzo 
niepokoj!cym sygna&em by-
&a przedstawiona Zarz!dowi 
informacja o"próbie ustale-
nia przez niemedyczn! orga-
nizacj# (CEN – Europejski 
Komitet Norm) standardów 
procedur medycznych w"za-
kresie medycyny estetycznej. 
Wobec niepe&nej informa-
cji postanowiono, %e UEMS 
wypowie si# w"tej sprawie 
na posiedzeniu Rady i"po-
dejmie dzia&ania przeciwko 
projektowi takiej normaliza-
cji. Takie dzia&ania podj#&y 
ju% inne organizacje lekarzy.

Romuald Krajewski

Na s i  w "E u rop ie
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ostanowi!em wi"c zabra# 
g!os w$tej debacie i$zaplano-
wa!em, %e opisz" swoje spo-
strze%enia i$przemy&lenia 

wieczorem w$ostatni' niedziel" wrze-
&nia. Poniewa% jednak pierwszy week-
end tej jesieni zapowiada! si" wyj'tko-
wo s!onecznie, postanowi!em poprawi# 
sobie nastrój i$sp"dzi# go w$Tatrach.

By!o pi"knie. Wróci!em jed-
nak smutny. Powód? (mieci: papier-
ki i$niedopa!ki papierosów. Kto& po-
wie – wielkie mi odkrycie. Przecie% to 
nic nowego. Tak, ale granica za&mie-
cania si" podnios!a. Bardzo wysoko 
nad poziom morza. Kiedy& wydawa-
!o mi si", %e na wysoko&ci – powiedz-
my – powy%ej 1600 m n.p.m. &mieci ju% 
nie ma, poniewa% tam dochodz'cy nie 
&miec'. Niestety – &miec'. Co gorsza, 
w&ród &miec'cych widzia!em nie tyl-
ko osobników z$niepozostawiaj'cym 
%adnej w'tpliwo&ci fenotypem, ale tak-
%e osoby dystyngowane, ze skroniami 
mocno przyprószonymi siwizn', któ-
re nie kr"powa!y si" wyrzuca# niedo-

za!amywa# r'k nawet w$beznadziej-
nych sytuacjach. Diagnoza ju% jest: 
niewydolno&# s!u%by zdrowia. Jaka jest 
etiologia? Oczywi&cie z!o%ona. Pierw-
szym czynnikiem etiologicznym jest 
niedo)nansowanie. Przy czym nie jest 
spraw' najwa%niejsz' ca!kowita ilo&# 
&rodków. S!u%ba zdrowia jest w$sta-

nie zagospodarowa# ka%de pieni'dze. 
Chodzi o$dostosowanie ilo&ci pieni"-
dzy do tzw. koszyka &wiadcze* gwa-
rantowanych lub odwrotnie. To, co do-
tychczas zrobiono w$tym zakresie jest 
dzia!aniem pozorowanym, a$w$najlep-
szym razie – kosmetyk'.

Czynnik drugi: nieoptymalne (to 
naj!agodniejsze okre&lenie, jakie zna-
laz!em) wykorzystanie dost"pnych 
&rodków. Przyczyn jest wiele – obiek-
tywnych i$subiektywnych. Moim zda-
niem pierwsz' i$najwa%niejsz' z$nich 
jest rozproszenie s!u%by zdrowia. Tzw. 
us!ugi zdrowotne udzielane s' przez 
wiele podmiotów, mi"dzy którymi 
brakuje koordynacji. Powoduje to cz"-
ste powielanie wielu czynno&ci. Nie jest 
to tylko polska przypad!o&#. Amery-
kanie obliczyli, %e w$2007 r. starsi pa-
cjenci odwiedzali przeci"tnie 4 o&rod-
ki, zasi"gaj'c opinii 7 lekarzy, w$tym 
5 specjalistów. Obawiam si", %e w$na-
szym kraju te liczby s' jeszcze wi"ksze.

Trzy przyczyny
Nie sprawdzi!o si" za!o%enie, %e ro-

l" „koordynatora” b"dzie pe!ni! lekarz 
rodzinny. Odpowied+ na pytanie, dla-
czego tak si" sta!o i$jakie s' mo%liwo-
&ci naprawy, wymaga odr"bnej anali-
zy. Moim zdaniem koordynacj" nale%y 
oprze# na poradniach i$oddzia!ach in-
ternistycznych, a$u$osób w$starszym 
wieku – na odpowiednich struktu-
rach geriatrycznych. Nieodzowna 

pa!ki pod nogi (w!asne lub innych tu-
rystów). Zachowywa!y si" tak, jakby 
uwa%a!y, %e tego nikt nie zauwa%a. 
Na zwrócon' uwag", %e jest to nie-
przyzwoite, sprzeczne z$regulaminem 
Tatrza*skiego Parku Narodowego, 
a$nawet obrzydliwe, odpowiada!y 
wzruszeniem ramion lub ch!odnym 
spojrzeniem. W!a&ciwie wychodzi!em 
na agresora i$dziwaka, który nie ma 
innych problemów i$czepia si" przy-
zwoitych ludzi. No w!a&nie – nieprzy-
zwoitych. Ale o$tym dalej.

Dwa czynniki
Tymczasem chcia!bym powróci# 

do s!u%by zdrowia. Nie odkryj" Ame-
ryki (nomen omen, to w!a&nie Ame-
rykanie stoj' przed wyzwaniem sen-
sownego wydania na ochron" zdrowia 
pot"%nych pieni"dzy, których ilo&# jest 
dla nas abstrakcyjna), powtarzaj'c 
bana! o$z!o%ono&ci sytuacji i$niemo%-
liwo&ci przedstawienia prostego roz-
wi'zania. Mo%e to bana!, ale i$&wi"ta 
prawda. Jednak lekarz nie powinien 

S!u"ba zdrowia jest  
w stanie zagospodarowa# 
ka"de pieni$dze.

JAN DU!AWA

Ze wszystkich stron atakuj' nas obietnice „dalszej  
poprawy” sytuacji w polskiej s!u%bie zdrowia.* *

Lekarze zbyt cz"sto szafuj' nowymi i drogimi 
lekami oraz metodami diagnostycznymi.
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wydaje si" tak%e regionalizacja de-
cyzji o$alokacji &rodków.

Drug' z$przyczyn nieoptymalne-
go wykorzystania &rodków jest trakto-
wanie s!u%by zdrowia jako dzia!alno&ci 
gospodarczej, polegaj'cej na kupowa-
niu i$sprzedawaniu procedur. Trudno 
si" dziwi# naturalnej sk!onno&ci do wy-
korzystywania takiej sytuacji. Gorzej, 
%e sukces )nansowy staje si" coraz cz"-
&ciej najwa%niejszym, a$nawet jedynym 
wska+nikiem dobrego dzia!ania i$sku-
teczno&ci. Ta sprawa równie% wymaga 
g!"bszej analizy. Nie mam %adnej w't-
pliwo&ci, %e medycyny nie mo%na trak-
towa# jako dzia!alno&ci gospodarczej. 
Mo%na tak potraktowa# najwy%ej nie-
które jej elementy. Powinno to by# jed-
nak &ci&le okre&lone.

Trzecia przyczyna braku optymali-
zacji wykorzystania dost"pnych &rod-
ków dotyczy samych lekarzy. Chocia% 
zdaj" sobie spraw" z$krytyki, na któr' 
si" nara%am, wyartyku!uj" problem: 
jest to zbyt cz"ste szafowanie nowymi 
i$drogimi lekami oraz metodami dia-
gnostycznymi i$leczniczymi bez nale%y-
tej re,eksji, czy nie równie skuteczne s' 
ich ta*sze odpowiedniki. Równie% i$ten 
temat wymaga dodatkowej analizy.

Z$przedstawionych pokrótce 
uwag wynika, %e nale%y d'%y# do:

 lepszej koordynacji i$elimino-
wania rozproszenia dzia!a* s!u%by 
zdrowia, g!ównie poprzez daleko 
posuni"t' regionalizacj" systemów 
opieki zdrowotnej,

 p!acenia za post"py w$leczeniu, 
a$nie za procedury,

 sta!ego monitorowania i$porów-
nywania skuteczno&ci procedur.

Przede wszystkim jednak nale%y 
zda# sobie spraw", %e s!u%ba zdrowia 

odpowiada za niewielk' cz"&# stanu 
zdrowia spo!ecze*stwa. Najwa%niej-
sza pozostaje edukacja spo!ecze*-
stwa w$zakresie zdrowego stylu %ycia 
(„moje zdrowie w$moich r"kach” lub 
„zdrowie jest zbyt wa%ne, %eby zosta-
wia# je tylko lekarzom”).

Nie mo%na si" przy tym spodzie-
wa#, %e istnieje jedno cudowne lekar-
stwo na popraw" opieki medycznej. 
Jest to system bardzo z!o%ony, zale%-
ny od wspó!dzia!ania wielu osób, nie 
tylko lekarzy. Jego reformowanie wy-
maga szczególnej uwagi, %eby nie po-
garsza# (nawet przej&ciowo) sytuacji.

Jaka wysoko%#?
Pora zatem na analogi" z$Tatra-

mi. Wi"kszo&# turystów na pewno 
zachowywa!a si" przyzwoicie. Byli 
u&miechni"ci, mówili „dzie* dobry” 
i$nie pozostawiali po sobie %adnych 
materialnych &ladów (poza „dudka-
mi” dla miejscowych). (lady w$po-
staci &mieci pozostawiali nieliczni. 
Czy zdawali sobie spraw" z$tego, co 
robi'? Nie wiem. W$ka%dym razie 
nie mieli ochoty o$tym rozmawia#.

Podobnie jest ze s!u%b' zdrowia 
w$naszym kraju. Je%eli mimo swoich 
u!omno&ci, na tle innych krajów i$do-
st"pnych &rodków funkcjonuje zupe!-
nie przyzwoicie, jest to zas!uga o)ar-
nych lekarzy, piel"gniarek i$wszystkich 
pozosta!ych pracowników, wykonuj'-
cych swoje obowi'zki z$wielkim zaan-
ga%owaniem i$po&wi"ceniem. Najwi"-
cej &ladów pozostaje jednak po tych, 
którzy nie akceptuj' faktu, %e przy-
zwoito&# jest nieodzownym elemen-
tem profesjonalizmu lekarza i$ka%de-
go pracownika s!u%by zdrowia. Czy 
o$tym nie wiedz', czy wiedz' i$maj' 
to… gdzie&? Nie wiem, ale si" domy-
&lam. Jak to zmieni#? Nie wiem. Mo-
%e na pewn' wysoko&# n.p.m. wpusz-
cza# tylko tych, którzy nie &miec'? Jak 
ich rozpozna#? Nie wiem. Jaka to ma 
by# wysoko&#? Nie wiem. Wiem tylko, 
%e co& trzeba zrobi#.  ⦿

Autor jest profesorem, internist$, nefro-
logiem, prorektorem &l$skiego Uniwersy-
tetu Medycznego w'Katowicach.

Medycyny nie mo"na 
traktowa# jako 
dzia!alno%ci gospodarczej.
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Z
gadzam si! z"au-
torem cytatu, 
nie umar#abym 
za swoje, a"tym 

bardziej za przekonania in-
nych i"nie uwa$am tego za 
tchórzostwo. Moim zda-
niem poczucie obowi%zku 
i"ambicja nie upowa$niaj% 
nikogo do organizowania 
$ycia innym i"uszcz!&liwia-
nia wszystkich na si#!. 
Przeczytali&my wszyscy 
o"&mierci naszych kolegów 

na skutek przepracowania 
i"ponownie rozgorza#a dys-
kusja na temat czasu pra-
cy lekarzy. Przera$enie 
i" $al, ale te$ dla wielu 
ostrze$enie, $e nale$y si! 
zastanowi' nad w#asnymi 
wyborami i"mo$liwo&cia-
mi. Ka$dy ma prawo sam 
decydowa' o"w#asnym stylu 
i"sposobie $ycia, tylko nie 
mo$na samemu zapracowa' 
si! na &mier'. We wszystkim 
trzeba mie' umiar, a"zdro-
wy rozs%dek potrzebny jest 
w"ka$dej sytuacji.

Nowe przepisy prawa 
umo$liwi#y ró$ne formy za-
trudnienia i"wielu lekarzom 
to bardzo odpowiada. Sami 
&wiadomie wybrali taki lub 
inny sposób wykonywania 
zawodu. Prawie ka$dy, po-
za prac% etatow% i"dy$ura-
mi, pracowa# w"gabinecie 
lub dodatkowo zatrudnia# 
si! w"innym miejscu. Byli 
te$ tacy, dla których doba 

M o i m  z d a n i e m

Praca i  rozs!dek

JOLANTA MA!MYGA

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

R E K L A M A



Praca i  rozs!dek
mia#a wi!cej ni$ 24 godzi-
ny. Oczywi&cie, pracowa-
li ponad si#y, i"to za mar-
ne pieni%dze. Obecnie s% 
mo$liwo&ci wyboru, lep-
sze lub gorsze, jednak s% 
i"sami go dokonujemy, 
przecie$ o"to walczyli&my. 
Wybieraj%c prac! na eta-
cie, mamy p#ace wed#ug 
zaszeregowania i"spokoj-
n% g#ow! o"sk#adki, podat-
ki,"korzystamy z"przywile-
jów pracownika zgodnie 
z"kodeksem pracy. Ci, któ-
rzy odwa$yli si! na samo-
dzielno&', przyj!li na sie-
bie wszystkie obowi%zki, 
jakie musz% wype#nia' ja-
ko przedsi!biorcy i"dosko-
nale wiedz%, $e oznacza 
to dodatkowe obci%$e-

nie prac%. Decyduj%c si! 
na taki sposób pracy, 
moim zdaniem, niektó-
rzy zapomnieli o"grani-
cach zdrowego rozs%dku 
i"przecenili w#asne si#y. Za 
w#asne wybory nie mo$-
na obwinia' innych, i"te-
go nie robi%, ale gorzej 
kiedy znajduj% si! obro(-

cy, którzy w"imieniu sa-
morz%du i"w"obronie za-
pracowanych kolegów 
chc% zmienia' zaistnia-
#y porz%dek. Dziwi wi!c 
fakt, $e ponownie odzy-
waj% si! g#osy nawo#uj%ce 
do ustalenia norm czasu 
pracy lekarzy; nie nale$y 
tego myli' z"godn% zap#a-
t% za wykonywan% pra-
c!. Nie rozumiem, cze-
mu lub komu ma s#u$y' 
to nawo#ywanie do dzia-
#ania przeciwko wcze-
&niej przyj!tym rozwi%-
zaniom. Mo$e, t#umacz%c 
si! emocjami, chc% pod-
nie&' w#asny autorytet. 
Przecie$ na wprowadze-
nie takich regulacji zgo-
dzi#a si! wi!kszo&' cz#on-
ków naszej korporacji 
zawodowej, a"stomatolo-
gia, podstawowa opieka 
zdrowotna i"ambulatoryj-
na opieka specjalistyczna 
pracuj% tak od dawna. Pró-

by uszcz!&liwiania wszyst-
kich i"organizowania $ycia 
innym nigdy nikomu si! nie 
powiod#y.

A"mo$e lepiej zaape-
lujmy do naszych kolegów 
o"wi!cej rozs%dku i"lepsz% 
ocen! w#asnych mo$liwo-
&ci. Granic rozs%dku nie 
da si! okre&li' rozporz%-
dzeniami. Kiedy to pisz!, 
w"samorz%dzie trwa dys-
kusja, zobaczymy, jakie 
b!d% jej wyniki. ⦿

Zdrowy rozs!dek 
to rzecz, której 
ka"dy potrzebuje, 
ma#o kto posiada, 
a nikt nie wie, "e 
mu brakuje. 
 Benjamin Franklin

Nigdy nie 
umiera#bym 
za swoje 
przekonania, bo 
mog$ si$ myli%. 
 Bertrand Russell 
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O
zdrowiu jamy ustnej coraz 
cz!"ciej mówi si! w#kontek-
"cie chorób uk$adu kr%&e-
nia, cukrzycy, nadci"nienia 

t!tniczego oraz innych schorze' cywi-
lizacyjnych, a#stomatologi! zaczyna si! 
postrzega( interdyscyplinarnie. Ozna-
cza to, &e próchnica, choroby przyz!-
bia, czy utrata w$asnych z!bów, s% nie 
tylko spraw% stomatologów, ale inter-
nistów, kardiologów, diabetologów, ne-
frologów. 28 wrze"nia w#siedzibie NIL 
odby$a si! konferencja „Stomatolo-
gia 2011”, zorganizowana w#ramach 
obchodów )wiatowego Dnia Zdro-
wia Jamy Ustnej, po"wi!cona epide-
miologii, diagnostyce oraz opiece sto-
matologicznej Polaków.

Bezz!bni emeryci
Wyniki bada' dotycz%ce stanu zdro-

wia jamy ustnej w"ród doros$ej popula-
cji Polaków s% zatrwa&aj%ce. A& 40 proc. 
emerytów, a#wi!c osób w#wieku 65 lat i#po-
wy&ej jest ca$kowicie bezz!bnych. Mimo 
ogromnych post!pów, jakie poczyni$a sto-
matologia zachowawcza, wska*nik ten 
w#ci%gu ostatnich 12 lat wzrós$ o#10 proc. 
Uczestnicz%ca w#konferencji prof. Maria 
Wierzbicka, koordynator programu „Mo-
nitoring zdrowia jamy ustnej” uwa&a, &e 
przyczyn problemów z#uz!bieniem w"ród 
osób starszych nale&y upatrywa( w#trud-
nym dost!pie do opieki stomatologicz-

U  s t o m a t o l o g ó w

Zdrowie zaczyna si!  
od z!bów

LUCYNA KRYSIAK

Stomatolodzy mog% skutecznie  
realizowa( pro+laktyk! chorób  

jamy ustnej u doros$ych Polaków 
jedynie we wspó$pracy z lekarzami 

innych specjalno"ci.

* *

nej realizowanej w#ramach NFZ. U#osób 
tych wraz z#utrat% z!bów dochodzi do 
upo"ledzenia funkcji &ucia, co wp$ywa 
negatywnie na funkcjonowanie &o$%d-
ka, dwunastnicy, trzustki, w%troby, je-
lit. W#grupie wiekowej 65-74 lata mo&li-
wo"( &ucia pokarmów dzi!ki w$asnym 
z!bom i#protezom zachowa$o zaledwie 

50 proc. osób. Tymczasem na leczenie 
stomatologiczne jednego ubezpieczone-
go NFZ przeznacza, w#zale&no"ci od wo-
jewództwa, od 43 do 52 z$. Oznacza to, &e 
koszty leczenia stomatologicznego mu-
sz% by( pokrywane z#kieszeni pacjentów, 
a#dla osób starszych jest to bariera nie 
do pokonania. Niepokoj%co du&y odse-
tek bezz!bnych (1,5 proc.) notuje si! tak-
&e w"ród osób w#wieku 35-44 lat, a#wi!c 
aktywnych zawodowo. Nadal ogrom-
nym problemem jest u#nich próchnica. 
Zaj!tych próchnic% maj% "rednio 17 z!-
bów. Zwykle udaje im si! uratowa( tyl-
ko 25 z!bów. Mieszka'cy miast wyprze-
dzaj% w#tej statystyce mieszka'ców wsi 
o#dwa z!by. Zdaniem prof. Marii Wierz-

bickiej jest to wynik lepszej dost!pno"ci 
gabinetów stomatologicznych i#pro+lakty-
ki zdrowotnej. Na statystyki te rzutuje te& 
poziom wykszta$cenia. Badania wskazu-
j%, &e im mniej wykszta$cony Polak, tym 
ma wi!cej problemów ze zdrowiem jamy 
ustnej. W#Polsce spada liczba osób ko-
rzystaj%cych z#opieki dentystycznej w#pu-
blicznych placówkach. Dla porównania 
w#1978 r. a& 92 proc. Polaków leczy$o 
tam z!by, w#1998 r. ju& tylko 60 proc., 
w#2002 r. jedynie 31 proc., a#w#2010 – za-
ledwie 28 proc. Coraz wi!cej osób leczy 
si! prywatnie. Wci%& jednak za ma$o, 
by wype$ni( t! luk! i#mówi( o#znacz%-
cej poprawie opieki stomatologicznej 
i#stanu zdrowia jamy ustnej polskiego 
spo$ecze'stwa.

Jama ustna i serce
Próchnica i#choroby przyz!bia to 

nie tylko problem zdrowia jamy ustnej. 
Chore z!by i#dzi%s$a maj% niekorzystny 
wp$yw na ca$y organizm. Badania, któ-
rym poddano 120 tys. Polaków, prowa-
dzone przez periodontologów w#6 mia-
stach Polski wskazuj%, &e a& 17 proc. 
przebadanych ma zaawansowan% cho-
rob! przyz!bia i#wymaga natychmia-
stowego leczenia specjalistycznego. 
Sprawa jest pilna, poniewa& istnieje 
udowodniona wspó$zale&no"(  pomi!-
dzy chorobami przyz!bia a#chorobami 
sercowo-naczyniowymi. Z#bada' pilo-

Stan zdrowia jamy ustnej  
to sprawa lekarzy 
wszystkich specjalno"ci.
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Zdrowie zaczyna si!  
od z!bów
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ta&owych prowadzonych przez kardio-
logów wiadomo ju& z#ca$% pewno"ci%, &e 
wysoki poziom bia$ka C-reaktywnego 
jest czynnikiem ryzyka chorób serco-
wo-naczyniowych, a#leczenie choroby 
przyz!bia znacznie go obni&a. Bada-
nia jednak dopiero si! rozpocz!$y i#by-
$y wykonane na ma$ej grupie pacjen-
tów. Prof. Renata Górska, konsultant 
krajowy w#dziedzinie periodontologii, 
ma nadziej!, &e zostan% one uko'czone 
w#pierwszym kwartale przysz$ego roku 
i#pozwol% z#ca$% pewno"ci% stwierdzi( 
zwi%zek pomi!dzy chorobami przyz!-
bia a#chorobami sercowo-naczyniowy-
mi. Obj!ci badaniami pacjenci b!d% ob-
serwowani i#leczeni jeszcze przez trzy 
kolejne lata. Ju& teraz mo&na si! jed-
nak pokusi( o#konkluzj!, &e najlepsz% 
prewencj% zdrowia ogólnego, zw$asz-
cza chorób sercowo-naczyniowych, jest 
zdrowa jama ustna. Bez próchnicy, cho-
rób przyz!bia i#stanów zapalnych wzra-
sta szansa bycia zdrowym.

 Co w#kieszonce,  
to w#blaszce
Prof. Beata Wo&akowska-Kap$on 

ze )wi!tokrzyskiego Centrum Kardio-
logii potwierdza ten punkt widzenia. 
Przypomnia$a, &e Polska wyprzedzi$a 
Europ!, organizuj%c panel ekspertów 
"rodowisk ogólnomedycznych i#stoma-
tologicznych oraz#nauk podstawowych 
po"wi!cony korelacji chorób przyz!-
bia z#chorobami ogólnoustrojowymi 
(komunikat ko'cowy opublikowano 
w#„Kardiologii Polskiej”). Choroba 
przyz!bia i#g$!bokie kieszonki przy-
z!bne s% magazynem dla tych samych 
bakterii, które kolonizuj% jam! ustn% 
i#umiejscawiaj% si! w#blaszkach mia&-
d&ycowych. Przyczyniaj% si! wi!c do 
wysiewu endotoksyn enzymów bakte-
ryjnych, a#w#konsekwencji do powsta-
wania mediatorów zapalnych makro-
fagów, a#jest to ten pierwszy element, 
który inicjuje zapalny proces mia&d&y-
cowy. W#)l%skim Centrum Chorób Ser-
ca zbadano 112 osób ("rednia wieku 
– 53 lata), które przesz$y zawa$ serca. 
Okaza$o si!, &e 30 proc. z#nich to by-
$y osoby bezz!bne, a#41 proc. mia$o za-
awansowan% chorob! przyz!bia. Ani 
jedna z#tych osób nie mia$a prawid$o-
wego stanu jamy ustnej, ale najwi!ksze 
zaawansowanie mia&d&ycy odnotowa-
no w$a"nie u#osób bezz!bnych. Zwi%zek 
pomi!dzy chorobami przyz!bia a#roz-

wojem chorób sercowo-naczyniowych 
jest wi!c niemal pewny. Na tym jednak 
nie koniec. Badacze chc% wiedzie(, czy 
proces ten mo&na odwróci(, tzn. czy 
lecz%c choroby przyz!bia, b!dziemy 
wp$ywa( na leczenie chorób sercowo-
-naczyniowych. Tego rodzaju badania 
dopiero rozpocz!to.

W#jedno"ci si$a
Uczestnicz%cy w#konferencji profeso-

rowie byli zgodni, &e stomatologia mo&e 
skutecznie realizowa( pro+laktyk! chorób 
jamy ustnej u#doros$ych Polaków, je"li do-
$%czy do lekarzy innych specjalno"ci, po-
niewa& wspó$zale&no"ci wida( na ka&dym 
kroku. Analizuj%c je prof. Edward Franek 
z#CSK MSWiA w#Warszawie powiedzia$ 
wprost, &e stomatolog, badaj%c stan jamy 
ustnej pacjenta musi by( po cz!"ci inter-
nist%, a#internista ma wr!cz obowi%zek 
patrze( na jego zdrowie tak&e pod k%-
tem stomatologicznym. Je"li stomatolog 
stwierdzi u#pacjenta zapalenie przyz!bia, 
kolejnym krokiem, który powinien podj%( 
jest wys$anie go do internisty, a#mo&e od 
razu do kardiologa czy diabetologa. Je"li 

internista wykryje nadci"nienie t!tnicze, 
nieprawid$owe poziomy cukru, zaburze-
nia w#pracy jelit, osteoporoz!, powinien 
skojarzy( te dolegliwo"ci ze z$ym stanem 
zdrowia jamy ustnej. U#chorych na za-
palenie przyz!bia nie tylko wzrasta ry-
zyko sercowo-naczyniowe, ale wzrasta 
te& ryzyko wyst%pienia cukrzycy i nadci-
"nienia t!tniczego, szczególnie u#palaczy 
i#ludzi starszych. Te choroby i#stany naj-
cz!"ciej wspó$istniej%, czego wynikiem 
jest sumowanie ryzyka sercowo-naczy-
niowego i#zgon. Profesor uwa&a, &e sto-
matolog mo&e i#powinien oceni( ryzyko, 
ale nie wszystkie czynniki b!dzie w#sta-
nie uchwyci(, dlatego potrzebuje wspó$-
pracy z#lekarzami innych specjalno"ci, 
najbardziej z#internist%. Dodaje, &e stan 
zdrowia jamy ustnej to sprawa lekarzy 
wszystkich specjalno"ci. ⦿

Najlepsz% prewencj% 
zdrowia ogólnego, 
zw$aszcza chorób sercowo-
-naczyniowych, jest zdrowa 
jama ustna.



Wy d a r z e n i a

Po raz drugi Polska go!ci"a Sympozjum Izb 
Lekarskich Pa#stw Europy $rodkowej i%Wschodniej. 
Spotkanie, 18. w%historii, mia"o miejsce w%Krakowie 

w%dniach 29 wrze!nia – 1 pa&dziernika br.

Od Lizbony  
po Tallin

RYSZARD GOLA!SKI

ochrony zdrowia w%danym kraju, sy-
tuacja lekarzy, dzia"alno!' samorz(-
du lekarskiego i%edukacja lekarzy.

Znacz!ce ró"nice
Poziom opieki zdrowotnej w%tych 

krajach bywa kra#cowo ró)ny, po-
dobnie ró)na jest sytuacja zawodowa 
i%ekonomiczna lekarzy. Jako przyk"ad 

R
E

K
L

A
M

A

26   N R  1 1  ( 2 5 1 )  L I S T O P A D  2 0 1 1

W%Sympozjum wzi*"o udzia" kilkudziesi*-
ciu przedstawicieli samorz(dów lekarskich 
m.in. z: Albanii, Austrii, Chorwacji, Czech, 
Macedonii, Niemiec, Polski i%Rumunii.

W
zi*"o w%nim udzia" kil-
kudziesi*ciu przedsta-
wicieli samorz(dów 
lekarskich z%Albanii, 
Austrii, Bo!ni, Chor-

wacji, Czech, Macedonii, Niemiec, 
Polski, Rumunii, Serbii i%W*gier. 
G"ównymi tematami sympozjum 
by"y: najwa)niejsze problemy 



Mimo ró"nic, problemy 
ochrony zdrowia bywaj! 
podobne. Jednym z#nich 
jest poziom nak$adów  
na opiek% medyczn!.

R
E

K
L

A
M

A

mo)na poda' zró)nicowanie w%p"a-
cach lekarzy. $rednia w%Unii Europej-
skiej to 1400 euro, tymczasem lekarz 
na W*grzech zarabia !rednio oko"o 
700 euro, a%w%Rumunii 250. Mimo wie-
lu ró)nic, problemy ochrony zdrowia, 
a%tak)e problemy lekarzy bywaj( po-
dobne. Jednym z%nich jest poziom na-
k"adów na opiek* medyczn(. Okazuje 

si*, )e w%)adnym z%reprezentowanych 
krajów nie ma powszechnego zadowo-
lenia z%pieni*dzy przeznaczanych na 
te cele, albo w%tych pa#stwach, gdzie 
s( to kwoty znaczne, niezadowolenie 
dotyczy sposobu dystrybucji !rodków. 
W%lepszej sytuacji wydaj( si* by' orga-
nizacje lekarskie w%tych krajach, gdzie 
s( liczne instytucje ubezpieczeniowe.

Rola samorz!du
Zdenek Mrozek z%Czech przypo-

mnia" strajk swoich kolegów w%marcu 
2010, przebiegaj(cy pod has"em „Dzi*-
kujemy, odchodzimy” i%pod drugim, 
drastycznym: „Nasz exodus, Twój exi-
tus”. Klaus-Dieter Wurche z%Niemiec 
mówi" o%problemach etycznych, w%tym 
o%badanich genetycznych. Realnym 
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Kryterium czasu
Dyskutuj!c ewentualn! 
nowelizacj" Dyrektywy 
2005/36 WE w sprawie 
uznawania kwalifika-
cji zawodowych, spo-
tka# mo$na dwa mo$-
liwe kierunki ustalenia 
bazy do uznawania kwa-
lifikacji lekarskich (za-
równo podstawowych, 
jak i specjalistycznych). 
UEMS opowiada si! za 
oparciem ich o unijne cur-
ricula (programy) studiów 
i specjalizacji. Sta"y Komi-
tet Lekarzy Europejskich 
(CPME) jest zdania, #e obec-
ne przepisy stanowi$ce, #e 
uznanie kwalifikacji opie-
ra si! przede wszystkim 
na odpowiednim czasie 
kszta"cenia (w przypadku 

studiów to 5500 godzin 
i 6 lat, w przypadku spe-
cjalizacji odpowiednio 4, 5 
lub 6 lat) jest wystarczaj$-
ce. CPME uwa#a, #e wype"-
nienie odpowiedni$ tre%ci$ 
tego czasu powinno nale-
#e& do kompetencji krajów 
cz"onkowskich UE (a w nich 

tak#e izb lekarskich, któ-
re powinny mie& wp"yw 
na kszta"cenie). Nie bez ra-
cji jest wreszcie argument, 
#e uznawanie kwalifika-
cji powinno by& jak najbar-
dziej automatyczne i proste 
– oparcie go na kryterium 
czasu kszta"cenia jest jed-
noznaczne. Wymaganie 
odbycia kszta"cenia we-
d"ug odpowiedniego pro-
gramu stworzy mo#liwo%& 
przeci$gania sprawy w nie-
sko'czono%&. CPME opo-
wiada" si! zawsze za umo#-
liwieniem europejskim 
lekarzom jak najdalej id$-
cych u"atwie' w zakresie 
przemieszczania si! w ra-
mach UE. 
KONSTANTY RADZIWI!!

Uznawanie 
kwali&kacji 
powinno by' 
jak najbardziej 
automatyczne 
i#proste.

W W W . G A Z E T A L E K A R S K A . P L     
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WARTO WIEDZIE!
Tekst „O%wiadczenia w sprawie aktualne-
go i przysz"ego statusu samorz$dno%ci 
zawodowej lekarzy”, przyj!tego w Kra-
kowie 1 pa(dziernika 2011 r. podczas 
18. Sympozjum Izb Lekarskich Pa'stw 
Europy )rodkowej i Wschodniej na stro-
nie internetowej NIL.
www.nil.org.pl

Lekarz posiadaj!cy 
specjalizacj% powinien mie' 
swobod% wykonywania 
zawodu w#ca$ej Europie,  
od Lizbony po Tallin.

MOIM ZDANIEM

Zbli!anie standardów
Zasady uznawania kwa-
lifikacji lekarzy w UE, 
oparte g"ównie na cza-
sie trwania kszta"cenia, 
zapewni"y automatycz-
ne uznawanie dyplo-
mów w wi#kszo$ci spe-
cjalizacji i jest to bardzo 
dobre rozwi%zanie. Jed-
nak rzeczywista zawar-
to%& programów specjali-
zacji jest ró#na w krajach 
Unii. Zg"aszane s$ zastrze-
#enia co do przygoto-
wania lekarzy z „innych” 
krajów. Wobec rosn$cej 
migracji lekarzy takie za-
strze#enia, niezale#nie od 
ich zasadno%ci, staj$ si! 
podstaw$ dodatkowych 
wymaga' i utrudnie' 
oraz prób ograniczania 
migracji. Oprócz zastrze-
#e' wobec jako%ci szkole-
nia, wa#nym bod(cem do 
tworzenia trybu „europej-
skiego” jest równie# coraz 

cz!stsze odbywanie szko-
lenia w wielu krajach. Ta-
kie szkolenie przyno-
si bardzo wiele korzy%ci, 
ale powinien istnie& pro-
sty i jednolity tryb uzna-
wania go. Wielka admi-
nistracyjna unifikacja 
szkolenia nie jest ani po-
trzebna, ani mo#liwa. Ale 
europejscy lekarze spe-
cjali%ci ju# mog$ zapro-
ponowa& europejski 
standard szkolenia, któ-
ry po jakim% czasie móg"-
by sta& si! samodzielnie 
funkcjonuj$cym trybem. 
W wi!kszo%ci specjalno-
%ci wymienionych w Dy-
rektywie 2005/36/EC sek-
cje specjalistyczne UEMS 
ju# stworzy"y europejskie 
curriculum, a w 23 opra-
cowano równie# euro-
pejskie egzaminy. Zamia-
rem UEMS jest po"$czenie 
tych elementów w spój-
ny system, umo#liwiaj$-
cy rejestracj! szkolenia, 
sprawdzanie wiedzy na 
poszczególnych etapach 
i egzamin ko'cowy.
Taki system, jak wszyst-
kie tworzone przez UEMS, 
musi by& dobrowolny 
i nie powinien na zasa-
dzie administracyjnej za-
st!powa& systemów kra-
jowych, ale funkcjonowa& 
równolegle. Niektóre kra-
je zapewne uzna"yby, #e 
wymagania systemu eu-
ropejskiego s$ zbyt ni-
skie, inne uwa#a"yby je 
za zbyt wysokie. Jednak 
wobec widocznych nie-
pokoj$cych tendencji do 
skracania i upraszczania 
szkolenia ze wzgl!du na 
powszechny brak spe-
cjalistów, standard euro-
pejski by"by jednocze-
%nie dobr$ wskazówk$. 

Najwi!ksz$ korzy%& od-
nie%liby lekarze, którzy 
ko'cz$c szkolenie we-
d"ug standardu europej-
skiego, mogliby wykaza& 
si! „znakiem jako%ci”, da-
j$cym im wi!ksze mo#li-
wo%ci znalezienia atrak-
cyjnej pracy w Europie. 
Wobec rosn$cej presji na 
systemy ochrony zdro-
wia mo#na spodziewa& 
si! i obawia& ró#nych po-
lityczno-biurokratycznych 
pomys"ów na zapewnie-
nie jako%ci. Dlatego do-
datkowym, wa#nym po-
wodem do opracowania 
systemu europejskiego 
jest potrzeba stworzonej 
przez samych lekarzy, me-
rytorycznej i sprawdzonej 
pod wzgl!dem organiza-
cyjnym, propozycji szko-
lenia zapewniaj$cego do-
br$ jako%&. 
ROMUALD KRAJEWSKI

Europejscy 
lekarze 
specjali(ci 
ju" mog! 
zaproponowa' 
europejski 
standard 
szkolenia.

Lekarze 
ko)cz!cy 
szkolenie 
wed$ug 
standardu 
europejskiego 
mogliby 
wykaza' si% 
„znakiem 
jako(ci” 
u$atwiaj!cym 
znalezienie 
atrakcyjnej 
pracy 
w#Europie.

problemem jest w%Niemczech niewy-
starczaj(ca liczba lekarzy oraz dys-
proporcje pomi*dzy miastami, gdzie 
jest ich du)o, a%prowincj(, gdzie 
ewidentnie ich brakuje. Niesatys-
fakcjonuj(cy jest wp"yw samorz(-
du na proces legislacyjny (sk(d my 
to znamy!). Wa)n( spraw( s( sta-
rania rz(du federalnego o%wzmoc-

nienie praw pacjenta i%udzia" izb 
lekarskich w% tych dzia"aniach. 
W%szczególnej sytuacji jest samo-
rz(d na W*grzech, gdzie przed dwo-
ma laty przywrócono obowi(zkow( 
przynale)no!' do izby.

Jakie kwali&kacje?
Jednym z%wa)niejszych tema-

tów by"a sprawa edukacji leka-
rzy, szczególnie podyplomowej, 
i%problem wzajemnego uznawania 
kwali+kacji. Pad"o stwierdzenie, 
)e lekarz posiadaj(cy specjalizacj* 
powinien mie' swobod* wykony-
wania zawodu w%ca"ej Europie, od 
Lizbony po Tallin. Temat ten wy-
wo"a" o)ywion( dyskusj*. Dwug"os 
w%tej sprawie Konstantego Radzi-
wi""a, prezydenta Sta"ego Komite-
tu Lekarzy Europejskich (CPME) 
oraz Romualda Krajewskiego, wi-
ceprezydenta Europejskiej Unii Le-
karzy Specjalistów (UEMS), za-
mieszczamy obok. ⦿
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we gwo!dzie wbijali przedstawiciele 
"wiata nauki, polityki, administracji 
i#samorz$du oraz Jego Eminencja ar-
cybiskup Henryk Hoser – Honoro-
wy Delegat na Okr%gowy Zjazd Le-
karzy w#Warszawie, który podczas 
mszy "w. odprawionej w#intencji le-
karzy, i#tych &yj$cych, i#tych, któ-
rzy odeszli na wieczny dy&ur, opisa' 
symbolik% po"wi%conych proporców.

Cz%"( o)cjaln$ w#Klubie WAT 
poprowadzili prezesi trzech izb: 
Mieczys'aw Szatanek, Janusz K'ocz-
ko i#Jaros'aw Wanecki. W"ród go"ci 
powitano mi%dzy innymi podsekre-
tarza stanu w#Ministerstwie Zdrowia 
Andrzeja W'odarczyka, prezesa Na-
czelnej Rady Lekarskiej Macieja Ha-
mankiewicza oraz wiceprezes Na-
czelnej Rady Lekarskiej Ann% Lell%, 
która zosta'a matk$ chrzestn$ war-
szawskiego sztandaru.

Po krótkim rysie historycznym, 
pokazuj$cym chronologi% dat dzie-

Warszawa. Bia!ystok. P!ock.

ADAM RYDWAN

Historia samorz$du lekarskiego w Polsce rozpoczyna si% 
2 grudnia 1921 r. ustaw$ Sejmu o ustroju i zakresie dzia'a-
nia izb lekarskich. Przepisy wprowadzono rozporz$dze-

niem ministra zdrowia publicznego, zarz$dzaj$cym wybo-
ry na terenie izb: warszawsko-bia'ostockiej, krakowskiej, 
pozna*sko-pomorskiej, lwowskiej, lubelskiej i 'ódzkiej.

* *

P
rawie 90 lat pó!niej w#auli 
Wojskowej Akademii 
Technicznej w#Warszawie 
zebrali si% lekarze i#lekarze 

denty"ci tworz$cy wspóln$ korpora-
cj% po 1989 roku, aby uczci( pami%( 
poprzedników i#uhonorowa( wspó'-
czesnych dzia'aczy i#przyjació'. Przy-
czynkiem do uroczysto"ci by'o rów-
nie& wcze"niejsze po"wi%cenie, 
a#nast%pnie przekazanie sztandarów 
warszawskiej Okr%gowej Izbie Lekar-
skiej im. Jana Nielubowicza i#Okr%go-
wej Izbie Lekarskiej w#Bia'ymstoku. 
Wspó'organizatorem jubileuszu by'a 
Okr%gowa Izba Lekarska w#P'ocku.

 Wspomnienia
Pomys'odawc$ wr%czenia sztan-

daru izbie warszawskiej by' sto'ecz-
ny oddzia' Polskiego Towarzystwa 
Lekarskiego z#profesorem Jerzym 
Jurkiewiczem, który stan$' na cze-
le kapitu'y fundacyjnej. Pami$tko-

wi%(dziesi%ciolecia, kontynuatorzy 
tradycji przedwojennej izby war-
szawko-bia'ostockiej przedstawili 
rozwój i#osi$gni%cia swoich okr%gów 
od roku 1990. Na slajdach znala-
z'y si% nowoczesne siedziby, portre-
ty wspó'twórców samorz$du, infor-
macje o#formach kszta'cenia, opieki 
nad seniorami, szeroko poj%tej dzia-
'alno"ci kulturalnej. Andrzej W'o-
darczyk przyj$' symboliczny zna-
czek Okr%gowej Izby Lekarskiej 
w#P'ocku na znak dobrej wspó'pracy 
z#„ma'ymi izbami” w#Cz%stochowie, 
Bielsku-Bia'ej, Tarnowie, Kaliszu, 
Zielonej Górze, Gorzowie Wielko-
polskim, Toruniu i#P'ocku, a#Mie-
czys'aw Szatanek podkre"la' wag% 
szerszej integracji w#ramach Mazo-
wieckiego Forum Zawodów Zaufa-
nia Publicznego.

Nagrody i wspólne  
koncertowanie

Uroczysto"(, pod patronatem ho-
norowym prezydenta RP Bronis'awa 
Komorowskiego, sta'a si% okazj$ do 
wr%czenia odznak honorowych mi-
nister zdrowia Ewy Kopacz, „Pro 
Masovia” marsza'ka województwa 
mazowieckiego Adama Struzika, 
pami$tkowych medali „Laudabilis” 
i#„Moskwy” przyznawanych przez 
Okr%gow$ Izb% Lekarsk$ w#War-
szawie oraz statuetek „Benevolenti” 
fundacji „Pro Seniore”. Owacje na 
stoj$co otrzymali laureaci „Meritus 
pro Medici” – profesor Jan Stasie-
wicz z#Bia'egostoku i#„Z'otego Me-
dalu Honorowego” izby p'ockiej – 
profesor Jerzy Woy-Wojciechowski. 
W#imieniu nagrodzonych g'os zabra' 
profesor Jerzy Sza+ik.

Na koniec od"piewano wspól-
nie „Hymn lekarzy”, a#po przerwie 
wys'uchano wspania'ego koncertu 
„Triumf &ycia i#mi'o"ci” w#wykona-
niu orkiestry „Obligato” pod dyrek-
cj$ Jerzego Sobe*ko i#znakomitej od-
twórczyni piosenek Edith Piaf i#Ewy 
Demarczyk – Moniki W%giel. ⦿

W y d a r z e n i a
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W auli WAT w Warszawie zebrali si%  
lekarze i lekarze denty"ci tworz$cy  
wspóln$ korporacj% po 1989 r.
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Idea samorz!du lekarskiego ma prawie 
150 lat. Pierwsza izba za"o#ona zosta"a 
w niemieckim Brunszwiku w 1865 r. Do cza-
su odzyskania przez Polsk$ niepodleg"o%ci 
izby lekarskie funkcjonowa"y w zaborach 
pruskim i austriackim. 
We wrze!niu 1919 r. na swoim pierwszym zebra-
niu Zwi"zek Lekarzy Pa#stwa Polskiego powo$a$ 
Tymczasow" Komisj% stanowi"c" ogólnopolsk" 
reprezentacj% lekarzy wobec w$adz. Przygotowa-
no wówczas projekty ustaw. Oficjaln" dat" otwie-
raj"c" histori% izb lekarskich w Polsce jest 2 grud-
nia 1921 r., kiedy Sejm uchwali$ ustaw% o ustroju 
i zakresie dzia$ania izb lekarskich. Przepisy ustawy 
zosta$y wprowadzone w &ycie rozporz"dzeniem 
ministra zdrowia publicznego z 15 marca 1922 r. 
zarz"dzaj"cym wybory. Rozpocz%$y swoj" dzia-
$alno!' izby: warszawsko-bia$ostocka, krakowska, 
pozna#sko-pomorska, lwowska, lubelska, $ódzka 
oraz od 1924 r. wile#sko-nowogródzka i !l"ska od 
1935 r. W czerwcu 1923 r. minister zdrowia publicz-
nego zwo$a$ delegatów okr%gów w celu ukonsty-
tuowania si% Naczelnej Rady Lekarskiej I kaden-
cji. Prezesem zosta$ Jan B"czkiewicz, który pe$ni$ 
funkcj% przez dwie kadencje. Zast"pi$ go Witold 
Chod(ko, a od 1935 r. Mieczys$aw Micha$owicz.

15 marca 1934 r. Sejm uchwali$ now" ustaw% 
o izbach lekarskich. Ustawa o izbach lekarsko-
-dentystycznych zosta$a uchwalona 11 stycznia 
1938 r., wraz z izbami okr%gowymi w Warszawie, 
Poznaniu, Wilnie i Krakowie. Pierwszym prze-
wodnicz"cym Naczelnej Rady Lekarsko-Denty-
stycznej zosta$ Julian )"czy#ski. Od momentu 
powstania Naczelna Izba Lekarska oraz izby tere-
nowe go!ci$y na $amach najbardziej znacz"cych 
w !rodowisku lekarskim tygodników: „Polskiej Ga-
zety Lekarskiej” i „Nowin Lekarskich”, a od 1930 r. 
rozpocz%to wydawanie w$asnego pisma: „Dzien-
nika Urz%dowego Izb Lekarskich” w nak$adzie 
10 500 egzemplarzy miesi%cznie. Organizacja Izby 
Lekarskiej Warszawsko-Bia$ostockiej rozpocz%$a si% 
w marcu 1923 r. od wyborów do pierwszej Rady, 
której przewodniczy$ naczelnik Leon Babi#ski. Ce-
lem kadencji  by$o uporz"dkowanie spraw zawo-
dowych i bytowych oraz tworzenie w$a!ciwych 
stosunków mi%dzy lekarzami. W drugiej kaden-
cji naczelnikiem zosta$ Adam Przyborowski, który 
za najwa&niejsze zadania uzna$ ujednolicenie cen-
ników konsultacji lekarskich, wynagrodze# i ho-
norariów lekarzy zatrudnionych w instytucjach 
ubezpieczeniowych. Trzecim naczelnikiem by$ 
Witold Chod(ko, ale po wyborze na prezesa NIL 

zrezygnowa$ z funkcji. Obj"$ j" Jerzy Bujalski, któ-
ry po dwóch latach tak&e zrezygnowa$ ze stano-
wiska. Ostatecznie w 1931 r. wybrano W$adys$awa 
Szenajcha. Pe$ni$ on swoj" funkcj% a& do wybuchu 
II wojny !wiatowej. Od 1938 r. Izb% Lekarsko-Den-
tystyczn" Warszawsk" prowadzi$ Stefan Mieszkis.
Siedziba Warszawsko-Bia$ostockiej Izby Lekarskiej  
mie!ci$a si% najpierw w kamienicy przy ulicy Ko-
szykowej 29, a pó(niej 37. Mia$a trzy pi%tra i do!' 
typowy, neorenesansowy wystrój elewacji. Prze-
trwa$a II wojn% !wiatow" i zosta$a zburzona do-
piero na pocz"tku lat 50., przed budow" bloków 
MDM przy pl. Konstytucji. Budynek sta$ tam, 
gdzie dzi! znajduje si% fragment bloku mieszkal-
nego z bram" wiod"c" z Koszykowej na plac.

90 LAT SAMORZ!DU LEKARSKIEGO W POLSCE

R E K L A M A
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Posiedzenie Rady Izby Lekarskiej 
Warszawsko-Bia'ostockiej z W'a-
dys'awem Szenajchem jako naczel-
nikiem. Lata trzydzieste XX w.
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Jeste!my tyle warci,  
na ile pomagamy innym

Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Lwowie 
obchodzi!o 20-lecie dzia!alno"ci. * *

szczególnym uwzgl#dnieniem Wroc!a-
wia. We Lwowie urodzi! si# prof. Ta-
deusz Chru"ciel, pierwszy prezes od-
rodzonej Naczelnej Rady Lekarskiej. 
Jego $ona Maria Chru"cielowa przy-
jecha!a na uroczysto"ci.

Rozpocz#!a je msza "wi#ta w%intencji 
polskich lekarzy, celebrowana w%Archi-
katedrze Lwowskiej przez  arcybisku-
pa Mieczys!awa Mokrzyckiego, me-
tropolit# lwowskiego. Nawy katedry 
wype!nili mieszkaj&cy we Lwowie Po-

lacy oraz liczne delegacje polskich leka-
rzy z%ca!ego "wiata. Wzruszaj&cy cha-
rakter mia!a uroczysto"' oddania ho!du 
i%z!o$enia wie(ców pod ods!oni#tym 
3 lipca br. na Wzgórzach Wuleckich po-
mnikiem upami#tniaj&cym profesorów 

lwowskich, zamordowanych przez hi-
tlerowców 70 lat temu. Trudno by!o 
nie ulec wzruszeniu, kiedy przemawia! 
"wiadek tamtych zdarze(, prof. An-
drzej Dobrza(ski, obecnie mieszkaj&-
cy w%Waszyngtonie (tekst wyst&pienia 
zamieszczamy obok). Pod pomnikiem 
wie(ce z!o$yli: w%imieniu rz&du polskie-
go wiceminister zdrowia Andrzej W!o-
darczyk oraz polski konsul we Lwo-
wie Jaros!aw Drozd, przedstawiciele 
w!adz Lwowa oraz w!adz wojewódz-
kich, przede wszystkim za" delegacja 
SLP oraz liczne delegacje okr#gowych 
izb lekarskich z%ca!ej Polski. Inaugu-
racja jubileuszowego spotkania odby-
!a si# w%przepi#knych wn#trzach Ope-
ry Lwowskiej. By! to czas wspomnie(, 
przemówie( i%wr#czania odznacze(. 
Uroczysto"' otworzy! wyst#p chóru, 
który wy"piewa! m.in. s!owa „Kocham 
ci#, Polsko” i%zebra! gor&ce brawa. Po 
wyst&pieniu inauguracyjnym prezes 
Hrycaj-Ma!anicz gratulacje i%$yczenia 
z!o$yli: wiceminister zdrowia Andrzej 
W!odarczyk, konsul generalny RP Ja-
ros!aw Drozd oraz prezes NRL Ma-
ciej Hamankiewicz. Nast#pnie na sce-
nie g!os zabrali prezesi izb okr#gowych: 
Grzegorz Mazur z%)odzi, Jacek Koza-
kiewicz z%Katowic, )ukasz Wojnowski 
z%Torunia, Zyta Ka*mierczak-Zagór-
ska z%Bielska-Bia!ej. W%imieniu OIL 
w%Warszawie wyst&pi! W!odzimierz 
Cera(ski z%Mart& Klimkowsk&-Misiak 
i%Ew& Mi#kus-P&czek, a%w%imieniu OIL 
w%Krakowie – Jacek T#tnowski. G!os 
zabrali te$ przedstawiciele zwi&zków 
lekarzy, innych organizacji, przyjacie-
le SLP. Z!ot& Odznak& za Zas!ugi dla 
Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi 
Lwowskiej odznaczeni zostali m.in. Bo-
$ena Pietrzykowska prowadz&ca O"ro-
dek Wspó!pracy z%Poloni& Medyczn& 
NRL oraz prowadz&cy uroczysto"' 
Krzysztof Makuch. Wieczór zako(czy! 
si# spektaklem wokalno-operowym.

Nast#pny dzie( to mi#dzynarodo-
wa konferencja z%udzia!em wybitnych 

Jednym z g!ównych zada" 
Stowarzyszenia jest 
niesienie charytatywnej 
pomocy medycznej 
naszym rodakom  
we Lwowie.

Z
osta!o za!o$one przy Towa-
rzystwie Kultury Polskiej 
Ziemi Lwowskiej w%marcu 
1991 r. przez grono lekarzy 

zapale(ców. Byli w"ród nich dr Adam 
Kokody(ski, dr Leonard Pociej, 
dr Helena Tarnowiecka oraz obecny 
prezes SPL doc. Ewelina Hrycaj-Ma!a-
nicz. Do g!ównych zada( Stowarzysze-
nia nale$y niesienie charytatywnej po-
mocy medycznej naszym rodakom we 
Lwowie, a%jest w"ród nich wiele osób 
starszych, chorych i%samotnych. Obec-
nie Stowarzyszenie skupia ponad 50 le-
karzy.

W%dniach 22-24 wrze"nia odby!y si# 
uroczyste obchody jubileuszu, po!&-
czone z%Mi#dzynarodow& Konferen-
cj& Naukow&, omawiaj&c& problemy 
zdrowia publicznego i aktualno"ci me-
dycyny praktycznej oraz%nawi&zuj&c& 
do "wietnej historii medycyny polskiej 
we Lwowie. Wydzia! Lekarski Uniwer-
sytetu im. Jana Kazimierza wykszta!-
ci! wielu luminarzy sztuki medycznej. 
Wywierali oni wp!yw na polsk& me-
dycyn# nie tylko w%okresie mi#dzy-
wojennym. Spora grupa lwowskich 
lekarzy, cz#"' z%tytu!ami profesorski-
mi, pracowa!a w%Polsce powojennej, 
w%wielu o"rodkach akademickich, ze 

RYSZARD GOLA!SKI
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lekarzy naukowców. Sta!o si# tradycj&, 
$e spotkaniom lekarzy polonijnych, bez 
wzgl#du na to, gdzie si# odbywaj&, to-
warzyszy merytoryczne spotkanie, po-
"wi#cone najwa$niejszym zagadnie-
niom zwi&zanym z%naszym zawodem. 
Na mnie najwi#ksze wra$enie zrobi! 
wyk!ad prof. Tadeusza Mali(skiego 
z%Chicago, po"wi#cony nanomedycy-
nie i%nanoterapii. To, co nas, lub na-
szych nast#pców, czeka w%przysz!o"ci 
nieco oddalonej. Przy okazji mogli"my 
dowiedzie' si#, co czeka polskich leka-
rzy w%przysz!o"ci znacznie bli$szej. Mi-
nister Andrzej W!odarczyk mówi! bo-
wiem o%planach legislacyjnych rz&du. 
W%przerwie konferencji, pod pomni-
kiem na Wzgórzach Wuleckich z!o-
$y!a wieniec delegacja Prezydium Na-
czelnej Rady Lekarskiej. Wspomnie' 
nale$y, $e NRL by!a jednym z%organi-
zatorów spotkania, wspieraj&c przed-
si#wzi#cie +nansowo.
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Ostatni dzie( pobytu w%pi#knym 
i%odrestaurowywanym Lwowie, przy-
gotowuj&cym si# przecie$ do Euro 2012, 
sp#dzono na podziwianiu zabytków 
i%nieod!&cznej wizycie na Cmenta-
rzu )yczakowskim. Emocje zwi&zane 
z%t& wizyt& zostawiam dla siebie. By-
!o w"ród polskiej delegacji kilka osób, 
które we Lwowie si# urodzi!y – w"ród 
nich Ryszard Rzeszutko, który urodzi! 
si# we Lwowie dok!adnie 83 lata wcze-
"niej (22 wrze"nia). Niektórzy bywaj& 
w%swoim rodzinnym mie"cie cz#sto, dla 
innych by!a to pierwsza wizyta po la-
tach. Spacer po Lwowie w%towarzystwie 
takich osób ma charakter szczególny.

Organizatorom jubileuszu i%konfern-
cji, szczególnie pani docent Ewelinie 
Hrycaj-Ma!anicz i%jej córce Barbarze, 
sk!adam w%imieniu uczestników tego 
wydarzenia serdeczne gratulacje i%po-
dzi#kowania. Bo gdzie nas tak pi#knie 
ugoszcz& – tylko we Lwowie! ⦿

!wiat"o przewodnie
Nawet dzi! jeszcze z uczu-
ciem grozy wspominam t" 
noc 3 lipca, jaka da#a pocz$-
tek zdarzeniom tragicznym 
dla !wiata nauki Lwowa. 
Tej nocy gestapo areszto-
wa#o naukowców Lwowa. 
Od dawna planowana ekster-
minacja osób polskiej inteli-
gencji i nauki znalaz!a swój wy-
raz w okrutnej zbrodni, jakiej 
dopu"cili si# hitlerowscy oku-
panci w nowo opanowanym 
Lwowie. Specjalne oddzia!y 
Einsatzkomando pod$%a!y za 
armi$ z gotowymi listami pro-
minentnych osób, aby natych-
miast je aresztowa& i rozstrzeli-
wa&. Aresztowano w pierwszej 
fali przesz!o czterdziestu na-
ukowców Lwowa i rozstrzela-
no ich 4 lipca w kilka godzin 
pó'niej. Mieszkali"my wów-
czas przy ulicy Romanowicza 
7/9. Przy tej ulicy mieszka!o wie-
lu lekarzy. Tej nocy niezwyk!y 
ruch na ulicy, obecno"& umun-
durowanych Niemców, wo-
zów policyjnych i reflektorów 

o"wietlaj$cych ciemn$ 
ulic# zwiastowa!y co" z!owiesz-
czego. Przez zaciemnione okna 
obserwowali"my wyprowadze-
nie z domów s$siednich wie-
lu osób, wpakowanie ich do 
samochodów i wywiezienie 
dalej. Zabrano wówczas prof. 
Tadeusza Ostrowskiego i jego 
%on# oraz szereg osób obec-
nych w ich mieszkaniu: prof. Ka-
spra Weigla z synem, prof. Ro-
mana Renckiego, który trzy 
dni przedtem zosta! zwolnio-
ny z wi#zienia NKWD, prof. Gre-
ka wraz z domownikami , prof. 
Tadeusza Boya-(ele)skiego, pi-
sarza i satyryka i prof. Francisz-
ka Groera. Nieliczni naukow-
cy, w tym mój ojciec, zdo!ali si# 
ukry& i unikn$& zag!ady. Dru-
ga fala aresztowa) nast#pnego 
wieczoru nie znalaz!a ju% mego 
Ojca. Hitlerowcy starali si# za-
chowa& swe zbrodnie w tajem-
nicy. Pomimo wszystko wie"& 
o aresztowaniach profesorów 
rozesz!a si# po Europie i przed-
stawiciele dyplomatyczni 

krajów neutralnych i Watykanu 
starali si# o wiadomo"ci o losie 
tych prominentnych ludzi. Jed-
nak bez rezultatu. Berlin nigdy 
nie przyzna! si# do tej zbrodni.
Dzisiaj przeszli"my drog$, ja-
k$ prowadzono nieszcz#snych 
profesorów na miejsce ich eg-
zekucji. Prowadzono ich gru-
pami i nikt nie wie, czy po tym, 
jak s!yszeli strza!y nie zdawa-
li sobie sprawy z nadchodz$-
cej "mierci. Stoj$c przed tym 
wspania!ym pomnikiem mu-
simy podziwia& bohaterstwo 
tych profesorów, ich synów 
i go"ci, za odwag#, z jak$ szli 
na "mier&. Dzi" po ich morder-
cach s!uch zagin$!, gubernato-
ra Franka powieszono w No-
rymberdze, Himmler si# otru!, 
a Hitler zgin$! w swym bun-
krze jak szczur. A jednak dzie-
dzictwo, jakie pozosta!o po 
tych wspania!ych luminarzach 
nauki lwowskiej przy"wieca 
nam nadal i po tylu latach jest 
"wiat!em przewodnim dla nas 
i wielu nast#pnych pokole).
Cze"& Ich pami#ci, cze"& nauce 
i jej tryumfowi nad zbrodni$!

Andrzej Dobrza!ski

PRZEMÓWIENIE POD POMNIKIEM PROFESORÓW



W y d a r z e n i a

20 lat OZZL

KRZYSZTOF BUKIEL

18 pa!dziernika br. min"#o 20 lat od dnia  
zarejestrowania Ogólnopolskiego Zwi$zku  

Zawodowego Lekarzy.

* *

S
iedzib$ zwi$zku jest Byd-
goszcz, bo w#a%nie tam – 
nieco wcze%niej – powsta# 
pierwszy w&Polsce po 

1945 r. niezale'ny zwi$zek zawodo-
wy skupiaj$cy wy#$cznie lekarzy – 
Zwi$zek Zawodowy Lekarzy Woje-
wództwa Bydgoskiego. W&ca#o%ci 
wszed# on do OZZL.

OZZL od pocz$tku dzia#a# dwu-
torowo. Z&jednej strony by#y to sta-
rania o&popraw" warunków pracy 
i&wzrost wynagrodze( lekarskich, 
z&drugiej – dzia#ania na rzecz zmia-
ny systemu opieki zdrowotnej w&kie-
runku rynkowym. Naszym zdaniem 
mechanizmy rynkowe s$ bowiem 
najlepszym zabezpieczeniem zarów-
no odpowiedniej pozycji lekarza, jak 
i&jako%ci leczenia, efektywno%ci sys-
temu i&podmiotowo%ci pacjenta.

Pocz$tkowo program OZZL 
zak#ada# istnienie dobrowolnych 

ubezpiecze( zdrowotnych i&wolnego 
rynku us#ug medycznych oraz pomoc 
pa(stwa dla najubo'szych. Z&czasem 
dobrowolne ubezpieczenia zdrowot-
ne zosta#y zast$pione przez zasad" 
„solidaryzmu spo#ecznego”, czyli )-
nansowanie zasadniczej cz"%ci lecz-
nictwa ze %rodków publicznych, z&za-
chowaniem jednak mechanizmów 
rynkowych (wolnej konkurencji, pry-
watyzacji, wolnych cen) jako podsta-
wowego sposobu alokacji %rodków. 
Oznacza to konieczno%* zrównowa-
'enia nak#adów publicznych z&za-
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kresem %wiadcze( gwarantowanych, 
aby nie limitowa* %wiadcze( i&zreali-
zowa* zasad" „pieni$dze id$ za pa-
cjentem”. Konieczne s$ te' dop#aty 
do niektórych %wiadcze( z&kiesze-
ni pacjenta lub dodatkowych ubez-
piecze( zdrowotnych, bo tylko wte-
dy mo'na zbilansowa* „zawarto%*” 
koszyka z&wielko%ci$ publicznych na-
k#adów i&dostosowa* ceny %wiadcze( 
do rzeczywistych kosztów.

Pionierskie dzia!ania
OZZL podejmowa# wiele dzia#a(, 

maj$cych na celu realizacj" powy'-
szych zasad. Bra# udzia# w&licznych 
debatach, konferencjach, pracach 
sejmowych komisji itp. W&roku 1995 
uczestniczy# w&spo#ecznej komisji 
zdrowia przy NSZZ Solidarno%*, 
która przygotowa#a projekt ustawy 
o&kasach chorych. By#a to inna usta-
wa ni' ta, któr$ w&roku 1998 przy-
j$# Sejm. By# w&niej zapis (autorstwa 
OZZL) o&mo'liwo%ci istnienia kon-
kurencyjnych do kas chorych )rm 
ubezpieczenia zdrowotnego, by#a 
mo'liwo%* zmiany wysoko%ci sk#ad-
ki przez kas" (kierowan$ przez sa-
morz$d ubezpieczonych) lub wpro-
wadzenia dop#at do niektórych 
%wiadcze(. Gdy w&roku 2002 rz$d 
SLD – PSL zapowiedzia# likwida-
cj" kas, OZZL napisa# obywatelski 
projekt ustawy reformuj$cej  kasy 
w&kierunku pierwotnych za#o'e( i&ze-
bra# pod nim – razem z&samorz$dem  
lekarskim – 100 tys. podpisów. W&ro-
ku 2005 zwi$zek opracowa# autor-
ski projekt ustawy o&powszechnym 
ubezpieczeniu zdrowotnym, który 
jesieni$ 2005 r. zosta# przedstawiony 

W 2008 r. OZZL 
wymy"li! i rozpropagowa! 
akcj# „nokaut przez 
opt-out”.
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publicznie i&przekazany politykom.
Oczywi%cie nie uda#o nam si" zre-

alizowa* naszego programu reformy 
s#u'by zdrowia. Co% jednak z&niego 
przenik#o do %wiadomo%ci rz$dz$-
cych. Gdyby porówna* go z&tym, co 
wprowadzi# obecny rz$d, mo'na by 
zauwa'y* wiele punktów zbie'nych: 
istnienie koszyka %wiadcze( gwa-
rantowanych, przekszta#cenie szpi-
tali w&spó#ki handlowe, powo#anie 
Agencji Oceny Technologii Medycz-
nych itp. Inna sprawa, 'e podobie(-
stwo to wyst"puje g#ównie w&nazew-
nictwie, bo instytucje powo#ane przez 
rz$d maj$ istotne wady. Na przyk#ad 
koszyk %wiadcze( gwarantowanych 
znacznie przekracza mo'liwo%ci )-
nansowe NFZ, co w&praktyce wywo-
#uje skutek taki, jakby 'adnego „ko-
szyka” nie by#o.

OZZL aktywnie walczy# te' o&do-
bre warunki pracy i&lepsze p#ace dla 
lekarzy w&takim systemie, jaki jest. 
By#a to dzia#alno%* wielotorowa, 
a&w&wielu przypadkach OZZL by# 
pionierem w&tym, co robi#.

Akcje protestacyjne
Ju' we wrze%niu 1992 r. OZZL po 

raz pierwszy wszed# w&spór zbioro-
wy z&rz$dem, w&stycz-
niu 1993 r. zorganizowa# 
pierwszy ogólnopol-
ski protest lekarzy, 
w&czerwcu 1995 r. zg#o-
si# inicjatyw" nego-
cjowania odr"bnego 
dla lekarzy ponadza-
k #a d ow e g o  u k #a -
du zbiorowego pracy, 
w&maju 1996 r. zorga-
nizowa# pierwsz$ w&hi-
storii ogólnopolsk$ 
demonstracj" lekarzy 
– w&Warszawie. Pó!-
niej uczestniczy# jesz-
cze w&kilkunastu takich 
marszach, kilka z&nich 
wspó#organizuj$c (naj-
cz"%ciej z&samorz$dem 
lekarskim). W&grudniu 
1996 r. OZZL zorgani-
zowa# pierwszy w&Polsce ogólnopolski 
strajk lekarzy, który pó!niej przero-
dzi# si" w&akcj" protestacyjn$ o&wielo-
rakim obliczu: niewypisywanie dru-
ków L-4, bojkot statystyki medycznej, 

ograniczanie wypisywania cz"%ci ak-
tów zgonów itp. Akcja ta by#a prowa-
dzona we wspó#pracy z&izbami lekar-
skimi przez 2 lata.

Sukcesy i$pora%ki
W&kwietniu 1997 r. OZZL prze-

prowadzi# – po raz pierwszy w&kra-
ju – akcj" masowego zwalniania si" 
z&pracy lekarzy w&prote%cie przeciw-
ko niskim p#acom. Odby#a si" ona 
w&pogotowiu ratunkowym w&+om'y, 
a&nast"pnie w&wielu innych miastach. 

Podobne dzia#ania 
OZZL podejmowa# 
te' pó!niej, np. w&la-
tach 2007-2008. Jak 
dot$d, okaza#y si" one 
najbardziej skutecz-
nym sposobem walki 
o&lepsze p#ace.

Kolejne ogólno-
polskie strajki orga-
nizowane przez OZZL 
mia#y miejsce w&latach 
2006-2007 i&doprowa-
dzi#y do istotnego 
wzrostu p#ac lekarzy. 
W&roku 2008 OZZL 
wymy%li# i&rozpropa-
gowa# akcj" „nokaut 
przez opt-out”, czy-
li negocjowania wy'-
szych wynagrodze( 
w&zamian za zgod" le-

karzy na prac" powy'ej 48 godzin ty-
godniowo.

Od pocz$tku OZZL walczy# 
o&uznanie dy'uru lekarskiego za czas 
pracy. Robi# to na wielu „frontach”. 

Zg#osi# kilka wniosków do Trybuna-
#u Konstytucyjnego. Zorganizowa# 
i&pomaga# w&przeprowadzeniu ty-
si"cy indywidualnych pozwów leka-
rzy o&wynagrodzenie za dy'ury jak 
za godziny nadliczbowe, a&pó!niej 
o& uznanie, 'e dyrektywa UE 
o&czasie pracy dotyczy tak'e lekarzy 
w&Polsce (dzi"ki czemu w&2008 r. 
przepisy dyrektywy w#$czono do 
polskiego prawodawstwa). Tak'e 
wiele innych spraw OZZL próbowa# 
rozwi$za* drog$ s$dow$. Niektóre 
si" udawa#y (w#$czenie 20 proc. do-
datku za dy'ury w&godzinach noc-
nych), inne nie (wynagrodzenie za 
wypisywanie druków ZUS ZLA). 
OZZL by# autorem prawie 20 wnio-
sków do Trybuna#u Konstytucyjne-
go w&innych ni' dy'ury sprawach.

Skuteczny zwi&zek
Zwi$zek korzysta# te' z&takich 

form wp#ywania na rz$dz$cych 
i&spo#ecze(stwo, jak: happeningi (np. 
wprowadzenie „kartek na leczenie” 
w&2000 r.), p#atne og#oszenia w&pra-
sie, akcje ulotkowe i&plakatowe, kon-
ferencje prasowe, niekiedy o&prowo-
kacyjnym charakterze, tworzenie 
porozumie( %rodowisk medycznych 
(np. KOROZ w&roku 1999), publika-
cja merytorycznych opracowa(, np. 
„Czarnej ksi"gi marnotrawstwa %rod-
ków publicznych” (w&1998 r. i&2007 r.), 
badania opinii spo#ecznej, skargi do 
Mi"dzynarodowej Organizacji Pra-
cy, petycje do Parlamentu Europej-
skiego, wspó#praca mi"dzynarodo-
wa (FEMS) itp.

Szczególn$ cech$ OZZL jest to, 'e 
d$'y on do… samorozwi$zania. Sta-
nie si" to, gdy w&rynkowym systemie 
ochrony zdrowia lekarze nie b"d$ 
potrzebowali zwi$zku zawodowego 
do obrony swoich interesów, bo za-
trudniaj$ce ich zak#ady, konkuruj$-
ce ze sob$, same zadbaj$ – w&swoim 
dobrze poj"tym interesie – o&odpo-
wiednie warunki pracy i&p#acy leka-
rzy. Ju' dzisiaj – tu i&ówdzie – tak si" 
dzieje. Tam OZZL nie jest potrzeb-
ny. W&wi"kszo%ci miejsc jednak ci$gle 
jeszcze warto zapisa* si" do OZZL. 
Jest to organizacja merytoryczna, 
do%wiadczona, zdeterminowana, od-
wa'na, konsekwentna i&wp#ywowa, 
stoj$ca zawsze po stronie lekarza.  ⦿

 

Autor jest przewodnicz!-
cym ZK OZZL

Szczególn& cech& OZZL 
jest to, %e d&%y on do 
samorozwi&zania. Stanie 
si# to, gdy w rynkowym 
systemie ochrony 
zdrowia lekarze nie b#d& 
potrzebowali zwi&zku 
zawodowego do obrony 
swoich interesów.
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L e k a r z e  s e n i o r z y

Na co oni choruj!?

MACIEJ A. ZAR!BSKI

Spo!ród 174-tysi"cznej spo#eczno!ci lekarskiej oko#o 
40 tysi"cy lekarzy i lekarzy dentystów to seniorzy.

W  Szklanym Domu w$Ciekotach 
pod Kielcami 16 wrze!nia 
odby#a si" konferencja szko-
leniowo-naukowa po!wi"co-

na chorobom wieku podesz#ego. Zorga-
nizowa# j% Zespó# Emerytów i$Rencistów 
&wi"tokrzyskiej Izby Lekarskiej, a$pa-
tronat nad imprez% obj%# prezes NRL 
Maciej Hamankiewicz. Konferencj", 
w$której udzia# wzi"#o blisko dwustu le-
karzy przyby#ych z$ca#ej Polski, otworzy# 
prezes &IL January Lewandowski. Ma-
ciej Hamankiewicz omówi# charaktery-
styk" schorze' wieku podesz#ego w$ska-
li !wiatowej. W$swoim wyst%pieniu 
powiedzia# m.in.: – Spo!ród naszej 
170-tysi"cznej spo#eczno!ci lekarzy i$le-
karzy dentystów seniorów jest oko#o 
42 tysi"cy. To im nale(% si" szczególne 
wzgl"dy i$równie( samorz%d lekarski po-
winien o$to zadba) i$wiele o$tym mówi).

Po pierwsze – serce
Jan Lechicki omówi# przepro-

wadzon% w!ród lekarzy emery-
tów i$rencistów izby !wi"tokrzy-
skiej ankiet" dotycz%c% specyfiki 

ich schorze'. Na podstawie bada-
nia ankietowego, w$którym wzie#o 
udzia#$490 respondentów (330 lekarek 
i$160 lekarzy) stwierdzono, (e najcz"st-
szymi chorobami, na które choruj% le-
karze seniorzy, s% choroby uk#adu kr%-
(enia, w$tym choroba niedokrwienna 
serca, stany pozawa#owe, nadci!nie-
nie t"tnicze i$przewlek#a niewydol-
no!) kr%(enia, razem – 564. Schorze-
nia laryngologiczne: os#abienie s#uchu, 
szum w$uszach i$zapalenie zatok, ra-
zem – 386. Choroby reumatologicz-
no-ortopedyczne, w$tym: zwyrodnie-
nie stawów kr"gos#upa, reumatoidalne 
zapalenie stawów (r.z.s) oraz zesztyw-
niaj%ce zapalenie stawów kr"gos#upa 
(z.z.s.k), razem – 345. Gastroentero-
logia – 256. Okulistyka – 217. Choro-
by w%troby i$dróg (ó#ciowych – 190. 
Choroby psychiczne – 174. Choroby 
uk#adu oddechowego – 170. Cukrzy-
ca i$oty#o!) – 165. Choroby uk#adu mo-
czowego – 146.

Referat na temat niewydolno!ci 
serca u$osób w$starszym wieku przed-
stawi#a dr Agnieszka Janion-Sadow-

ska. O$problemach nadci!nienia t"t-
niczego wieku podesz#ego mówi#a 
ciekawie dr n. med. El(bieta Jaskul-
ska-Niedziela. Dr S#awomir Ok#a inte-
resuj%co i$ze znawstwem omówi# laryn-
gologiczne schorzenia wieku starczego. 
Dr Józef Gaw"da niezwykle skrupu-
latnie przedstawi# zagadnienie cho-
rób stawów kr"gos#upa u$osób w$wieku 
starszym. Dr Alicja D"bicka w$inte-
resuj%cy i$przyst"pny sposób omówi#a 
trudne problemy schorze' okulistycz-
nych dotykaj%cych szczególnie osób 
starszych, jak za)ma, jaskra i$tak wa(-
ne schorzenie jak zwyrodnienie plam-
ki (ó#tej. Dr Jacek Paluch, w$imieniu 
w#asnym i$dr. Krzysztofa Bartosza, 
mówi# o$wybranych zagadnieniach 
z$gastrologii geriatrycznej. W$sposób 
szczególny zaj%# si" diagnostyk% ra-
ka jelita grubego, podkre!laj%c zna-
czenie badania per rectum dla wcze-
snego wykrywania tego schorzenia. 
Dr hab. Wies#aw Kryczka ze swad% 
przedstawi# schorzenia hepatologiczne. 
Dr Andrzej Fitas mówi# o$problemie 
depresji u$osób w$wieku podesz#ym. 
Kolejnym mówc% by#a dr Magdalena 
Dolecka-&lusarczyk, która swoje wy-
st%pienie po!wi"ci#a zagadnieniu cu-
krzycy typu II i$oty#o!ci u$osób po 65. 
roku (ycia. Dr Krzysztof Bidas dyna-
micznie i$ciekawie zaprezentowa# wy-
brane schorzenia nefrologiczne.

Koncertowe zako!czenie
Na zako'czenie bogatej programo-

wo sesji naukowej jej pomys#odawca, 
s"dziwy, ale ci%gle ruchliwy dr Jan Le-
chicki, przedstawi# problematyk" cho-
rób Stefana *eromskiego. W$podsu-
mowaniu podkre!li#, (e przyczyn% 
!mierci pisarza nie by#a gru+lica p#uc, 
lecz obturacyjne zapalenie oskrzeli.

Uczestnicy obejrzeli wystaw" „Ka-
nada Zachodnia i$Alaska w$obiektywie 
Macieja A. Zar"bskiego”. Niektórzy 
zajrzeli na kiermasz wydawnictw ksi%(-
kowych, gdzie swoje ksi%(ki prezento-
wali i$podpisywali Jan Lechicki i$Ma-
ciej A. Zar"bski. Uczestnicy wys#uchali 
minikoncertu uczniów kieleckiej szko-
#y muzycznej, prezentacji fraszek Jana 
Lechickiego w$wykonaniu autora oraz 
programu s#owno-muzycznego opar-
tego na jego utworach. Wzi"li udzia# 
w$Biesiadzie &wi"tokrzyskiej, wyciecz-
ce po urokliwej ziemi !wi"tokrzyskiej 
i$w$wyprawie na &wi"ty Krzy(. ⦿             

Pomys#odawcami konferencji byli Jan Lechicki oraz prezes &IL January Lewan-
dowski. Wzi"#o w niej udzia# blisko dwustu lekarzy przyby#ych z ca#ej Polski.
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pedagogiki nowoczesnej i!politycznie 
poprawnej. Wery"kacji podlegaj# 
wszystkie stereotypy postaw uwarun-
kowanych p$ci#, pochodzeniem i!wy-
konywan# profesj#.6

Stereotypy i schematy
Podczas wakacji, w!ramach projek-

tu "nansowanego ze %rodków Urz&-
du Miasta P$ocka, odby$y si& zaj&-
cia „Inny Kopciuszek”, prowadzone 
przez zwi#zan# z!Krytyk# Politycz-
n# pedagog Monik& Szlosek. Wyko-
rzystuj#c postacie i!sceny z!popular-
nych bajek, animatorka pokazywa$a 
przedszkolakom, czym s# stereotypy 
i!schematy poj&ciowe zwi#zane z!p$ci#. 
Dzieci, o! czym poinformowa$a 

JOANNA SOKO!OWSKA

'atwo sobie wyobrazi( ksi&)niczk& Fion& z antybajki  
o sympatycznym ogrze Shreku jako apoteoz& 

polskiego systemu ochrony zdrowia.

* *

P
rzywilejem pediatry jest 
móc spogl#da( na %wiat 
oczami dzieci – pilnych 
obserwatorów i!bezkom-

promisowych komentatorów. Oczy-
wi%cie spojrzenie to, my – doro%li, sta-
ramy si& modyfikowa( wed$ug 
doros$ych schematów, zazwyczaj nie-
stety skutecznie. Wykorzystujemy do 
tego ca$y arsena$ dost&pnych %rod-
ków i!tak zwanych metod wychowaw-
czych, wierz#c, )e „takie b&d# Rze-
czypospolite, jak ich m$odzie)y 
chowanie”. Udany proces wychowaw-
czy przez pokolenia polega$ na wpa-
janiu pewnych wzorców zachowa*. 
Pozostawia$ trwa$y %lad i!zazwyczaj 
by$ nieco traumatyczny. Rodzi$ twór-
czy bunt. Nasta$ jednak wkrótce czas 

lokalna „Gazeta Wyborcza”, po nie-
wielkim naprowadzeniu, dosz$y do 
wniosku, )e dziewczynki w!)yciu ma-
j#… du)o pracy (oddzieli( mak od 
popio$u, posprz#ta( siedmiu krasna-
lom w!zamian za wynaj&cie pokoju), 
a!ch$opcy s#… no có), mniej rozs#d-
ni, ale za to bardziej kreatywni (Bob 
Budowniczy – wiadomo!). Zaj&cia, jak 
zrozumia$am,  mia$y na celu poka-
zanie dzieciakom, )e po pierwsze we 
wspó$czesnym %wiecie p$e( nie predys-
ponuje do pe$nienia okre%lonych spo-
$ecznych ról, a!po drugie, )e zamiast 
z!pewnymi wadami walczy(, lepiej 
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Królewna z innej bajki

Czas zapomnie!  
o stereotypie starszego 
Pana Doktora,  
w bajkowych drucianych 
okularach, w garniturze,  
z muszk", z lekarsk" torb"!

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



uczyni( z!nich zalety. Wzorem osobo-
wo%ciowym wykreowanym w!trakcie 
warsztatów zosta$a… ksi&)niczka Fio-
na z!antybajki o!sympatycznym ogrze 
Shreku.Poniewa) od dzieci mo)na 
i!trzeba si& uczy(, spróbowa$am zna-
le+( implikacje, jakie b&dzie mia$o 
glory"kowanie nieco nieokrzesanej, 
bekaj#cej i!zajadaj#cej si& grillowa-
nymi szczurami Fiony.

Nibylandia?
Przy odrobinie wyobra+ni i!poczu-

cia humoru $atwo j# sobie wyobrazi(  
jako apoteoz& polskiego systemu ochro-
ny zdrowia. Niby królewna, a!wszyst-
ko z!ni# nie tak. Niby bajka, jak spod 
pióra braci Grimm, ale rycerz albo nie-
zbyt rycerski, albo marnego wzrostu. 
Nawet prowadz#ce bajkow# „Randk& 
w!ciemno” magiczne zwierciad$o, jak 
zarz#dzaj#ca resortem Pani Minister, 
pokazuje szerokiej publiczno%ci, ch&t-

nej lub zmuszonej do romansu jedynie 
to, co ta chce zobaczy(. Przecie) dopie-
ro przy bli)szym poznaniu oka)e si&, 
)e królewna jest „za dnia pi&kno%ci#, 
w!nocy za% szkarad#”… Ale o!tym ka)-
dy musi przekona( si& sam!

A!wi&c do dzie$a, Kole)anki 
i!Koledzy wychowani na skostnia-
$ych wzorcach pi&knych i!dobrych 
postaci! Precz z!Kalos Kagathos 
opiewanym przez Platona! Wraz 
z!dzie(mi uczmy si& nowoczesnego 
podej%cia do rzeczywisto%ci. Tak)e 
tej naszej, medycznej!

Czas wi&c zapomnie( o!stereoty-
pie starszego Pana Doktora, w!baj-
kowych drucianych okularach, 
w!garniturze, z!muszk#, z!lekarsk# 
torb#! Zast#pi go facet z!dredami 
i!kolczykiem w!nosie, ze smartfonem 
zamiast stetoskopu w!gar%ci. Bo prze-
cie) nie wygl#d %wiadczy o!cz$owieku!

Je%li wydaje si& Wam, )e ten Pan 
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Doktor powinien traktowa( swój za-
wód jako sposób na )ycie – musicie 
znale+( sobie psychoterapeut&! Pra-
ca, to praca. Jej jedynym celem jest 
zdobycie funduszy na zaspokojenie 
swoich potrzeb. Bo przecie) nie pra-
c# cz$owiek )yje! Je%li brakuje Wam 
sprytu, by sposobem zdoby( to, co 
inni osi#gn&li dzi&ki nauce – musi-
cie poszuka( osobistego coacha. Je-
%li nie wiecie, czym si& zajmuje co-
ach – nie ma ju) dla was nadziei!

Czas wery#kacji
Zapomnijcie, prosz&, o!histo-

riach takich jak ta, której bohate-
rem by$ ciechanowski lekarz Fran-
ciszek Rajkowski! Zaopiekowa$ si& 
on i!zadba$ o!edukacj& wiejskiego 
sieroty, Boles$awa Biegasa. Dzi&ki 
niemu ch$opiec uko*czy$ krakowsk# 
Akademi& Sztuk Pi&knych i!sta$ si& 
czo$owym przedstawicielem euro-
pejskiego malarstwa i!rze+by sym-
boliczno-secesyjnej.

Czas zwery"kowa( przestarza$e 
rytua$y plemienne, nakazuj#ce od-
dawanie czci starszy+nie! Starszy Pan 
Doktor jest przecie) )a$o%nie %miesz-
ny z!t# swoj# zniszczon# torb# i!wci#) 
opowiadanymi anegdotami. Je%li nie 
ma go na Facebooku – po prostu nie 
istnieje! A!je%li kto% twierdzi, )e ko-
bieta nie mo)e by( ortoped#, prze-
praszam ortopedk#? Ten przyczó$ek  
jest ju) zdobyty! Nikt przy zdrowych 
zmys$ach nie przyzna si& publicznie 
do takich antyfeministycznych i!sek-
sistowskich pogl#dów!

Je%li jednak wystarczy Wam od-
wagi, opowiedzcie swoim dzieciom 
bajki, w!których królewny s# pi&kne 
i!niepozbawione kobieco%ci (cho(by 
myli$y praw# i!lew# r&k&), a!poszu-
kiwanie nieistniej#cej wody daj#cej 
nie%miertelno%( nadaje sens Jasio-
wemu )yciu. Mo)e i!Medycyna po-
zostanie wtedy Królow#… ⦿

Pan Doktor powinien 
traktowa! swój zawód 
jako sposób na $ycie? 
Przecie$ nie prac" 
cz%owiek $yje!?

Czas zwery#kowa! 
przestarza%e rytua%y 
plemienne, nakazuj"ce 
oddawanie czci starszy&nie!
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niezast!pionym w"prowadzeniu 
intensywnego szkolenia pilotów 
w"celu nauczenia ich poprawnego 
wykonywania manewru przeciw-
przeci!#eniowego oraz oswojenia 

si$ ze skutkami oddzia%ywania wy-
sokich warto&ci przeci!#e' o"prze-
d%u#onym czasie dzia%ania oraz zja-
wiskiem push-pull. 

U&wiadamia tak#e za%ogom lot-
niczym ewentualne wyst!pienie nie-
po#!danych nast$pstw przebywania 
w"warunkach przeci!#e', takich jak 
przeci!#eniowa utrata &wiadomo&ci 
czy dezorientacja przestrzenna. 

Trening  wirówkowy umo#liwia od-
tworzenie oraz podtrzymanie opty-
malnej tolerancji przeci!#e' nawet 
wtedy – i"szczególnie wtedy – gdy wy-
konywanie zada' w"powietrzu jest nie-
mo#liwe lub niepo#!dane. 

W y d a r z e n i a

Piloci 
na wirówce

LUCYNA KRYSIAK

Wirówka przeci!#eniowa pozwoli zwi$kszy(  
bezpiecze'stwo lotów i pomo#e zoptymalizowa(  

szkolenie lotnicze.
* *

Wyniki bada! pilotów, 
uzyskane w czasie 
"wicze! na wirówce 
przeci#$eniowej, daj# 
lekarzom unikaln# 
mo$liwo%" oceny reakcji 
organizmu na wysokie 
warto%ci przeci#$e!.
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P
olscy piloci b$d! mogli 
szkoli( si$ na superno-
woczesnej wirówce  
przeci!#eniowej, któr! 
19 wrze&nia oddano do 

u#ytku w"Wojskowym Instytucie 
Medycyny Lotniczej. Ten dynamiczny 
symulator niemal w"stu procentach od-
daje warunki prawdziwego lotu. Prze-
znaczony jest do badania, szkolenia 
i"treningu kandydatów na pilotów oraz 
pilotów samolotów wysokomanewro-
wych (bojowych, akrobacyjnych oraz 
sportowych). 

Genera% Lech Majewski, dowód-
ca si% powietrznych, podkre&li%, #e no-
wy sprz$t jest na miar$ wymaga' ope-
racyjnych XXI w., pozwoli zwi$kszy( 
bezpiecze'stwo polskich lotów i"pomo-
#e zoptymalizowa( szkolenie lotnicze.

Kierownik Zak%adu Szkolenia 
i"Treningu Lotniczo-Lekarskiego 
dr Krzysztof Kowalczuk t%umaczy%, 
#e w"tej wirówce pilot jest poddawa-
ny dzia%aniu si%y przeci!#enia, która 
jest wielokrotno&ci! si%y przyci!ga-
nia ziemskiego. Wirówka jest w"sta-
nie osi!gn!( przeci!#enia nawet do 
16 G, jednak w"samolotach wyst$-
puj! przeci!#enia maksymalnie 9 G, 
wi$c na symulatorze wi$kszych si$ nie 
ustawia. Gondola wirówki umo#liwia 
odwzorowanie kokpitów podstawo-
wych samolotów wielozadaniowych 
polskich Si% Powietrznych, czyli F-16 
oraz MiG-29.

Wirówka przeci!#eniowa jest wy-
j!tkowym narz$dziem treningowym, 



Wirówka daje mo$liwo%" 
treningu dezorientacji 
przestrzennej, bada! 
materia&owych  
i eksploatacyjnych.

Wirówka przeci#$eniowa 
jest wyj#tkowym 
narz'dziem treningowym.
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Koszty treningu na wirówce s! 
zdecydowanie ni#sze ni# (wicze' 
w"przeci!#eniu przy wykorzystaniu 
nowoczesnego samolotu bojowego. 
Wirówk$ przeci!#eniow! b$dzie 
mo#na wykorzystywa( do testów 
orzeczniczych pilotów samolotów 
odrzutowych (wojskowych), do-
&wiadczalnych, pilotów sportowych 
(akrobacyjnych). 

Wirówka ta daje równie# mo#-
l iwo&( treningu dezorientacji 

przestrzennej (uzupe%nienie trenin-
gu w"symulatorach Gyro-1 i"Gy-
roLab) oraz bada' materia%owych 
i"eksploatacyjnych (osi!gi wy#sze 
ni# dla kon)guracji bada' na lu-
dziach).   

Wyniki bada' pilotów uzyskane 
w"czasie (wicze' na wirówce przeci!-
#eniowej daj! lekarzom unikaln! mo#-
liwo&( oceny reakcji organizmu na wy-
sokie warto&ci przeci!#e' spotykane 
w"nowoczesnych samolotach bojowych 
i"akrobacyjnych. Pracownia, w"której 
zainstalowano wirówk$, jest wypo-
sa#ona w"system monitorowania me-
dycznego. 

Dane medyczne pilota (EKG, 
EEG, EMG, reogra)a impedancyj-
na, amplituda t$tna z"p%atka uszne-
go, ci&nienie t$tnicze krwi, wysycenie 
tlenem krwi t$tniczej, cz$sto&( oddy-
chania, cz$sto&( skurczów serca, si-
%a nacisku na peda%y) transmitowane 

s! z"gondoli do sterówki za pomo-
c! kabla &wiat%owodowego oraz uni-
kalnego z%!cza obrotowego. Wypo-
sa#enie pracowni pozwala na ci!g%! 
rejestracj$ wielu parametrów )zjolo-
gicznych (do 6 odprowadze' EKG, 
EEG, EMG, parametry kr!#eniowe 
oraz oddechowe) oraz na ich pó*niej-
sz! analiz$.

Po uroczysto&ci oddania do u#yt-
ku wirówki antyprzeci!#eniowej, 
zaprezentowano jej mo#liwo&ci dy-
namiczne,  a"tak#e mo#liwo&ci symu-
latora w"kon)guracji MiG-29 oraz 
walory ochronne ubioru antyprze-
ci!#eniowego.  ⦿ F
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Trening wirówkowy 
umozliwia odtworze-
nie oraz  podtrzyma-
nie optymalnej tole-
rancji przeci!"e#.
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Wy d a r z e n i a

MAREK STANKIEWICZ

Reumatycy !yj" krócej #rednio 
o$osiem lat w$porównaniu 

z$reszt" populacji.  
Cz%#ciej choruj" kobiety.

Ruch usprawnia

Kierunek bada!
139 przewodów doktor-

skich, 28 habilitacyjnych, 
24 samodzielnych pra-
cowników nauki otrzy-
ma&o tytu& profesora – to 
w$wielkim skrócie doro-
bek naukowo-badawczy 
Instytutu. G&ówny kieru-
nek bada' dotyczy pozna-
nia mechanizmów pro-
wadz"cych do indukcji 
procesu zapalnego, zmiany 
odpowiedzi immunologicz-
nej, zmiany w$strukturze 

139 przewodów doktorskich,  
28 habilitacyjnych, 24 samodzielnych 
pracowników nauki otrzyma"o tytu" 
profesora – to w#wielkim skrócie dorobek 
naukowo-badawczy Instytutu.

R
eumatyzm czai 
si% od niemow-
l%ctwa a! po 
pó(n" staro#). 

Pacjenci sto&ecznego Insty-
tutu Reumatologii prezen-
tuj" pe&ne spektrum wieku 
– od 1 do 92 lat. A! 28 proc. 
chorych to dzieci i$m&odzie!. 
Niestety, cz%#ciej choruj" 
kobiety. Reumatycy !yj" 
krócej #rednio o$osiem lat 
w$porównaniu z$reszt" po-
pulacji. Koszty ekonomicz-
ne i$spo&eczne ci"gle rosn".

W$przeddzie' *wiato-
wego Dnia Reumatyzmu 

(12 pa(dziernika) Instytut 
Reumatologii w$Warsza-
wie obchodzi& 60-lecie swe-
go istnienia. Jubileusz by& 
okazj" do udekorowania 
pi%)dziesi%ciu lekarzy, na-
ukowców i$pracowników 
wysokimi odznaczeniami 
pa'stwowymi i$resorto-
wymi za wybitne osi"gni%-
cia. Obchody zwie'czy&a 
konferencja naukowa po-
#wi%cona nowoczesnej 
diagnostyce, terapiom ce-
lowanym, spo&ecznym 
aspektom chorób reuma-
tycznych.
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W$1962 r. przekazano do u!yt-
ku gmach przy ul. Sparta'skiej 1  
na warszawskim Mokotowie.

p&ynów ustrojowych na-
rz"dów wewn%trznych. 
Wszystko zacz%&o si% od 
magicznej inspiracji prof. 
Eleonory Reicher. – Jej za-
interesowania narz"dem 
ruchu z$punktu widzenia 
internisty oraz medycyn" 
sportow" doprowadzi&y j" 
do reumatologii, dziedziny 
przed ponad pó& wiekiem 
nieznanej – wspomina pro-
toplast% polskiej reumato-
logii prof. Stanis&aw Luft.

W$1962 r. przekaza-
no do u!ytku gmach przy 
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ul. Sparta'skiej 1 na war-
szawskim Mokotowie. 
– Przez kolejne pó& wie-
ku dokona&a si% rewolucja 
w$zakresie klasy+kacji i$dia-
gnozowania chorób reuma-
tycznych, wprowadzono no-
we metody leczenia, w$tym 

terapie biologiczne, nast"pi& 
znaczny rozwój wiedzy na 
temat epidemiologii chorób 
reumatycznych oraz sposo-
bów poprawy jako#ci !ycia 
pacjentów – zapewnia obec-
ny dyrektor Instytutu prof. 
Jerzy Stelmachów.

Nowoczesna  
diagnostyka

Reumatycy mog" korzy-
sta) z$wysokospecjalistycz-
nych i$wieloprofilowych 
klinik, nowoczesnej diagno-
styki laboratoryjnej i$obra-
zowej. Znacznie poszerzono 
zakres bada' biochemicz-
nych, immunologicznych, 
patomorfologicznych i$im-
munohistochemicznych. 
Metody terapii i$strategie 
terapeutyczne stosuje si% 
tak samo jak w$najlepszych 
o#rodkach na ca&ym #wie-

cie. Dzia&alno#) lecznicza 
obejmuje równie! kon-
sultacje najci%!ej chorych 
z$ca&ego kraju. W$klinikach 
Instytutu rocznie hospita-
lizuje si% ponad dziewi%) 
tysi%cy pacjentów, a$z$po-
rad ambulatoryjnych sko-
rzysta&o w$2010 r. – ponad 
27 tysi%cy chorych.

Epidemiologia zdomi-
nowana jest przez reuma-
toidalne zapalenie stawów 
(27,5 proc.), uk&adowe cho-
roby tkanki &"cznej (16,55 
proc.) oraz m&odzie'cze 
zapalenie stawów (a! 14,3 
proc.). O$dziwo, zesztyw-
niaj"ce zapalenie stawów 
kr%gos&upa, dziewi%cio-
krotnie cz%stsze u$m%!-
czyzn, stanowi zaledwie 
4 proc. ogó&u hospitaliza-

cji. – Kolejne lata stawia-
j" przed Instytutem no-
we wyzwania w$zwi"zku 
ze starzeniem si% naszego 
spo&ecze'stwa. Rehabili-
tacja osób starszych po-
winna by) prowadzona 
wielop&aszczyznowo i$mu-
si uwzgl%dnia) hierarchi% 
potrzeb pacjenta. Podsta-
wowym celem powinno 
by) podtrzymanie i$przy-
wrócenie sprawno#ci do 
wykonywania podstawo-
wych, a$nast%pnie z&o!o-
nych czynno#ci !ycia co-
dziennego – przewiduje 
wiceminister zdrowia An-
drzej W&odarczyk.

Uznanie  
reumatologii

Instytut Reumatolo-
gii odegra& pioniersk" 
rol% w$tworzeniu sieci wo-

W#klinikach Instytutu rocznie hospitalizuje 
si$ ponad dziewi$% tysi$cy pacjentów, 
a#z#porad ambulatoryjnych skorzysta"o 
w#2010 roku  ponad 27 tysi$cy chorych. R E K L A M A
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 Autor jest rzecznikiem pra-
sowym Instytutu Reumato-
logii w!Warszawie

jewódzkich poradni oraz 
oddzia&ów szpitalnych. 
Obecnie jest 87 takich od-
dzia&ów. – Pracownicy In-
stytutu wnie#li ogromny 
wk&ad w$uznanie reuma-
tologii za odr%bn" specjali-
zacj% – szczyci si% prof. An-
na Filipowicz-Sosnowska. 
Reumatologów ci"gle jed-
nak brakuje, przez co czas 
oczekiwania na wizyt% 
w$poradni czy konieczn" 
hospitalizacj% istotnie si% 
wyd&u!a.

Dla pacjentów cierpi"-
cych na choroby reumatycz-
ne prowadzi si% akcje edu-
kacyjne, wyg&asza wyk&ady, 

organizuje pogadanki, wy-
daje ró!ne materia&y infor-
macyjne i$ulotki. 

– Nie mo!na obezw&ad-
ni) si% my#l", czy moja nie-
sprawno#) jest widoczna 
dla innych. Pora, by zrobi) 
co# dla siebie – zaszczepia 
w$pacjentów optymizm 
Jolanta Grygielska, pre-
zes Stowarzyszenia Reu-
matyków.

Ju! 19 listopada Insty-
tut Reumatologii zapra-
sza wszystkich na kon-
ferencj% po#wi%con" r%ce 
reumatoidalnej. 

Wi%cej w$ internecie: 
http://leczymyjuz60lat.pl ⦿

Nie mo&na obezw"adni% si$ my'l(, czy moja 
niesprawno'% jest widoczna dla innych. 
Pora, by zrobi% co' dla siebie.
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P r o f i l a k t y k a

LUCYNA KRYSIAK

Pro!laktyka nowotworowa w"stomatologii jest w"Polsce 
zaniedbana, a"lekarz dentysta tylko w"niewielkim  
stopniu wykorzystany jako jej sprzymierzeniec.* *
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Im wcze!niej, ty m lepiej

KOMENTARZE

Prof. Jan Za-
pa!a, konsul-
tant krajowy 
ds. chirurgii 
stomatolo-
gicznej
G!owa, szyja i ja-
ma ustna nale"# do najbardziej 
dost$pnych bezpo%redniemu ba-
daniu obszarów naszego cia!a. 
Powinno to gwarantowa& mo"-
liwo%& wczesnego wykrywania 
stanów przednowotworowych 
i nowotworów. W komfortowej 
sytuacji jest wi$c lekarz denty-
sta, który ma mo"liwo%& badania 
ka"dego pacjenta zg!aszaj#ce-
go si$ do niego z problemem z$-
bowym. Przeprowadzenie bada-
nia zewn#trz- i wewn#trzustnego 
zgodnie z wiedz# lekarsk# po-
zwala wykry& wszelkie patologie, 
zachowa& czujno%& onkologicz-
n# i skierowa& pacjenta do w!a-
%ciwego specjalisty. Obecno%& na 
skórze twarzy i szyi zmian o typie 
grudki, hiperkeratozy, !uskowa-
tej plamy, guzka lub owrzodze-
nia budzi podejrzenie raka skó-
ry. Guz, owrzodzenie lub zmiany 

brodawkowate na wargach, 
szczególnie na wardze dolnej, to 
du"e prawdopodobie'stwo wy-
st$powania raka wargi. Guz, twar-
dy naciek, szczelinowate p$kni$-
cia, owrzodzenie, a pó(niej ból 
promieniuj#cy do ucha, trudno-
%ci z po!ykaniem, ograniczona 
ruchomo%& j$zyka, krwawienie 
z owrzodzenia, powi$kszone w$-
z!y ch!onne – to podejrzenie raka 
jamy ustnej (rak j$zyka, dna jamy 
ustnej, b!ony %luzowej policz-
ka). Objawy nowotworów masy-
wu szcz$kowo-sitowego s# rów-
nie" typowe. Najcz$%ciej pacjenci 
podaj#: guz na podniebieniu, roz-
chwianie grupy z$bów, szcz$ko-
%cisk, bóle neurologiczne w oko-
licy nerwu podoczodo!owego, 
!zawienie, diplopia, wytrzeszcz 
ga!ki ocznej.
Przyczyn# niepowodze' w lecze-
niu choroby nowotworowej jest 
z jednej strony nie%wiadomo%& 
chorych zagro"enia tego typu 
chorob# oraz obawa przed jej le-
czeniem (zaburzenia estetycz-
ne i czynno%ciowe), z drugiej b!$-
dy jatrogenne b$d#ce wynikiem 

nieprawid!owego rozpoznania 
i leczenia. Poprawy wyników le-
czenia choroby nowotworowej 
trzeba oczekiwa& w u%wiadamia-
niu spo!ecze'stwa o zagro"eniu 
oraz szkoleniu specjalistycznym 
lekarzy, w tym lekarzy dentystów. 
U pod!o"a trudno%ci w diagno-
styce ró"nicowej nowotworów 
jamy ustnej s# cz$ste z$bopo-
chodne zaka"enia wyst$puj#-
ce w tym obszarze, które masku-
j# nowotwór wspó!istniej#cym 
stanem zapalnym, dlatego ka"-
dorazowo wymagaj# ró"nicowa-
nia nowotworu ze stanem zapal-
nym. Leczenie przeciwzapalne, 
antybiotykoterapia powoduje eli-
minacj$ towarzysz#cego nowo-
tworom zapalenia, daj#c chwilo-
w# popraw$ stanu klinicznego. 
Wdro"enie na tym etapie w!a-
%ciwego post$powania diagno-
stycznego pozwala na rozpo-
znanie choroby nowotworowej, 
okre%lenie typu histopatologicz-
nego nowotworu i jego zasi$gu, 
co jest istotne w ustaleniu pla-
nu leczenia. Guz lub owrzodze-
nie w jamie ustnej niegoj#cy si$ 

14 dni, po wykluczeniu zwi#zków 
przyczynowych, budzi podejrze-
nie nowotworu i wymaga rozpo-
znania (weryfikacji histopatolo-
gicznej).

Dr hab. n. med. Iwona Nie-
dzielska, 
"l#ski kon-
sultant wo-
jewódzki 
ds. chirurgii 
szcz$kowo-
-twarzowej
W profilaktyce pierwszorz$do-
wej raka jamy ustnej uwzgl$d-
nia si$ zdrowy styl "ycia i eli-
minacj$ czynników ryzyka. 
Wczesne palenie tytoniu w du-
"ej ilo%ci wraz ze spo"ywanym 
alkoholem zwi$ksza ryzyko za-
chorowania 15-krotnie. Mikro-
urazy wraz z brakiem higieny 
jamy ustnej pog!$biaj# ten pro-
blem. Wszystkim jednak rz#-
dzi DNA, które mimo znakomi-
tych systemów naprawczych 
pod wp!ywem nieustannej sty-
mulacji czynnikami ryzyka pro-
wadzi do metaplazji komórki 

S
tomatolog nie tylko leczy 
i"usuwa z#by, czy te$ zaj-
muje si# protetyk%, ale 
mo$e na bardzo wcze-

snym etapie wykrywa& nowotwory 
jamy ustnej. Pro!laktyka nowotwo-
rowa w"stomatologii jest w"Polsce 
zaniedbana, a"lekarz dentysta w"nie-
wielkim stopniu wykorzystany jako 
jej sprzymierzeniec, mimo $e jest le-
karzem pierwszego kontaktu i"ma 
do odegrania kluczow% rol#.

Rak jamy ustnej zajmuje 8. miej-
sce pod wzgl#dem zachorowalno'ci 
i"umieralno'ci spo'ród wszystkich ty-
pów nowotworów i"5. miejsce w'ród 
nowotworów przewodu pokarmowe-
go. Co godzin# w"USA umiera z"te-
go powodu jedna osoba. A$ 70 proc. 
przypadków tej choroby rozpozna-
wanych jest w"pó(nym stadium. Nie-
które kraje, jak USA czy Australia, 
przy wysokiej wyj'ciowo zachoro-
walno'ci na raka jamy ustnej po-
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Im wcze!niej, ty m lepiej
tra!)y w nieporównywalnym stop-
niu do innych krajów, w"tym Polski 
i"Francji, ograniczy& 'miertelno'& 
w"przeliczeniu na 100 tys. miesz-
ka*ców. Za sukcesem tym stoj% wy-
sokie nak)ady !nansowe przezna-
czane przez rz%dy tych krajów na 
leczenie oraz znaczna liczba per-
sonelu medycznego, w"tym stoma-
tologów opiekuj%cych si# chorymi. 
Wed)ug prognoz za 20 lat zachoro-
walno'& na raka, w"tym raka jamy 
ustnej podwoi si# z"powodu starze-
nia si# spo)ecze*stw, braku dobrze 
opracowanych programów skrynin-
gowych oraz zwi#kszonego oddzia-
)ywania czynników kancerogennych. 
Nowotwory jamy ustnej w"zaawan-
sowanym stadium daj% liczne prze-
rzuty i"nawet po operacji i"radio-
terapii nie najlepiej rokuj%. Tylko 

20 proc. chorych prze$ywa pi#& lat 
od momentu postawienia diagnozy. 
Wszelkie zmiany czy owrzodzenia 
niestety wci%$ wykrywane s% przy-
padkowo i"w"zaawansowanym sta-
dium. Ryzyko zachorowania wzra-
sta wraz z"paleniem tytoniu. 80 proc. 
chorych to m#$czy(ni, którzy na)o-
gowo pal% i"nadu$ywaj% alkoholu. 
Rozwojowi choroby nowotworowej 

jamy ustnej i"gard)a sprzyjaj% tak$e 
mechaniczne obtarcia, np. (le do-
pasowana proteza czy brak higie-
ny jamy ustnej. Leczenie polega na 
chirurgicznym wyci#ciu zmian no-
wotworowych i"rekonstrukcji miejsc 
patologicznych oraz radioterapii. Je-
$eli s% przerzuty, usuwa si# tak$e w#-
z)y ch)onne.

W"USA w'ród czynników ryzyka, 
obok palenia papierosów i"picia alko-
holu, wymienia si# zaka$enie wiru-
sem brodawczaka ludzkiego (human 
papilloma virus – HPV), tym samym, 
który odpowiada za rozwój raka szyj-
ki macicy u"kobiet. Nara$one s% wi#c 
tak$e osoby m)ode i"niepal%ce. Wirus 
ten wp)ywa na rozwój nowotworów 
jamy ustnej, szczególnie w"jej tylnych 
cz#'ciach (ustna cz#'& gard)a, j#zyk, 
cz#'ci migda)ków). W"Polsce o"tym 
zagro$eniu w"kontek'cie raka jamy 
ustnej mówi si# rzadko, ale dla sze-
roko poj#tej pro!laktyki niezmiernie 
wa$ne jest uwzgl#dnienie równie$ te-
go rodzaju punktu widzenia. ⦿

Nowotwory jamy ustnej  
w zaawansowanym 
stadium daj! przerzuty  
i nawet po operacji  
i radioterapii nie najlepiej 
rokuj!. Tylko 20 proc. 
chorych prze"ywa 5 lat  
od postawienia diagnozy.

szybciej ni" do jej %mierci. Z!o-
tym standardem bada' skry-
ningowych we wczesnym wy-
kryciu raka jest konwencjonalne 
badanie jamy ustnej (profilak-
tyka drugorz$dowa). Zmiany 
w jamie ustnej powstaj#ce pod 
wp!ywem mikrourazów nale"y 
leczy& w gabinecie stomatolo-
gicznym nie d!u"ej ni" tydzie'. 
Brak sukcesu terapeutycznego 
wskazuje na potrzeb$ ingeren-
cji chirurgicznej w specjalistycz-
nych o%rodkach. Podejmowane 
s# próby chemoprewencji (pro-
filaktyka trzeciorz$dowa), któ-
rej celem jest zahamowanie, 
odwrócenie lub spowolnienie 
procesu chorobowego za po-
moc# syntetycznych albo natu-
ralnych zwi#zków chemicznych 
(np. NLPZ, genisteina, polifeno-
le, inhibitory proteaz, retinoidy, 
resveratrol).
W Polsce brakuje rygorystycznie 
egzekwowanych obowi#zko-
wych i zarazem cyklicznych ba-
da' stomatologicznych w od-
niesieniu do ca!ej populacji oraz 
promocji zdrowia jamy ustnej 

w %rodkach masowego przeka-
zu pod k#tem ryzyka rozwoju 
raka jamy ustnej. Pacjent chory 
na raka innego odcinka prze-
wodu pokarmowego ginie nie-
zauwa"ony w t!umie, natomiast 
pacjent z rakiem jamy ust-
nej z powodu zniekszta!cone-
go procesem chorobowym lub 
leczniczym wygl#du ch$tniej 
przebywa w domu. Choroba 
staje si$ przez to mniej dostrze-
galna i dla pacjentów, i lekarzy. 
Konieczna jest edukacja onkolo-
giczna lekarzy z wypracowaniem 
algorytmów post$powania na 
ka"dym etapie choroby nowotwo-
rowej: inicjacji, promocji i leczenia, 
w tym opieki oko!ooperacyjnej. 
Poniewa" jeste%my genotypowo 
ró"ni, odmienne b$d# reakcje za-
równo na kancerogeny, jak i wy-
pracowane metody lecznicze. Dzi-
siaj zatem wa"ny jest nie tylko czas 
(rak wcze%nie rozpoznany to szan-
sa na "ycie), ale i indywidualne po-
dej%cie do ka"dego pacjenta, co 
jest ju" uwzgl$dniane chocia"by 
w najlepszych programach diete-
tycznych. 

R E K L A M A
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W!walce z!rakiem trzeba 
si"ga# po nowe formy 
dzia$alno%ci. 

Z profilaktyk!  
pod strzechy

LUCYNA KRYSIAK

Dzi!ki lokalnym inicjatywom jest szansa  
na zmniejszenie wysokiej "miertelno"ci  

z#powodu chorób nowotworowych.

* *
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o#roku ponad 30 tys. 
osób dowiaduje si!, $e 
ma raka piersi, szyjki 
macicy i#jelita grube-
go. U#trzech czwartych 

spo"ród nich choroba zostaje wy-
kryta, gdy rak jest na tyle zaawan-
sowany, $e jest za pó%no, by go sku-
tecznie leczy&.

Badania, g$upcze!
Druga edycja konkursu „Zdro-

wa Gmina”, którego uroczyste pod-
sumowanie odby'o si! 23 wrze-
"nia w#Centrum Nauki Kopernik 

w#Warszawie dowiod'a, $e z#pro(-
laktyk) zdrowotn) 'atwiej dotrze& 
do ludzi w#ma'ych miejscowo"ciach 
ni$ w#wielkich aglomeracjach. Do 
bada* mammogra(cznych, cytolo-
gicznych i#kolonoskopii skutecznie 
zach!caj) tam nie tylko lekarze, ale 
wójtowie, nauczyciele, a#nawet ksi!-
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$a i#wyniki mówi) same za siebie. 
W#ci)gu ostatnich 6 miesi!cy w"ród 
109 gmin z#6 województw bior)cych 
udzia' w#tej edycji konkursu zano-
towano wzrost frekwencji w#mam-
mogra(i o#2,74 proc. i#o#0,73 proc. 
w#cytologii. Oznacza to, $e o#oko-

mammobusów, bezp'atny przewóz 
pacjentów do o"rodków zdrowia 
oraz spotkania z#przedstawicie-
lami samorz)dów, duchownymi 
i#mieszka*cami. Podczas tych spo-
tka* dyskutowano o#konieczno"ci 
poddawania si! badaniom pro(lak-
tycznym. Dr Janusz Meder, prezes 
Polskiej Unii Onkologii, która jest 
g'ównym inicjatorem i#organiza-
torem konkursu „Zdrowa Gmina” 
podkre"li', $e celem tego rodzaju 
inicjatyw jest wzrost "wiadomo"ci 
na temat chorób nowotworowych. 
Wyrazi' tak$e nadziej!, $e zapo-
cz)tkowany w#minionym roku pi-
lota$owy program przerodzi si! 
w#wielk) kampani!, do której w')-
cz) si! kolejne województwa. 

Uczestnicz)cy w#uroczystej ga-
li Boles'aw Piecha, przewodnicz)-
cy sejmowej Komisji Zdrowia, wy-
razi' nadziej!, $e dzi!ki lokalnym 
inicjatywom uda si! odwróci& nie-
korzystny trend, jakim jest wysoka 
"miertelno"& z#powodu chorób no-
wotworowych.

Konkurs „Zdrowa Gmina” po-
kaza', $e w'adze samorz)dowe po-
trafi) zatroszczy& si! o#zdrowie 
swoich mieszka*ców. Dowiód' te$, 
$e w#walce z#rakiem trzeba odej"& 
od utartych schematów i#si!ga& po 
nowe formy dzia'alno"ci. ⦿

Z pro&laktyk' $atwiej 
dotrze# do ludzi w ma$ych 
miejscowo%ciach. 
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” 'o 35 000 osób wi!cej skorzysta'o 

z#bezp'atnych bada* pro(laktycz-
nych w#kierunku wykrywania raka 
piersi, szyjki macicy i#jelita grube-
go ni$ przed rozpocz!ciem projek-
tu. To, co nie uda'o si! urz!dnikom 
NFZ i#o"rodkom zdrowia, uda'o si! 
samorz)dom lokalnym.

Bezpo%rednia edukacja
W#tegorocznym konkursie „Zdro-

wa Gmina” I#miejsce zaj!'a gmina 
Domanice z#Mazowsza, II miejsce – 
gmina Bierawa z#woj.#opolskiego, III 
miejsce – gmina Krzywda z#woj.#lu-
belskiego. Oprócz statuetek, zwy-
ci!zcy odpowiednio do zaj!tych po-
zycji otrzymali 100 000 z', 50 000 z' 
i#25 000 z'. Jerzy Zab'ocki, wójt Do-
manic, wyrazi' nadziej!, $e inni sa-
morz)dowcy pójd) ich "ladem, po-
niewa$ bezpo"rednie docieranie 
z#edukacj) zdrowotn) do ka$de-
go z#osobna sprawdza si! obecnie 
najbardziej. Od pocz)tku trwania 
konkursu gmina Domanice wio-
d'a prym w#statystykach zg'aszal-
no"ci na bezp'atne badania skry-
ningowe. Mia'a najwy$szy "redni 
wska%nik w#wykrywaniu raka pier-
si – 23,72 proc. Gmina Krzywda po 
sze"ciu miesi)cach trwania kon-
kursu odnotowa'a z#kolei najwy$-
szy "redni wzrost frekwencji w#ba-
daniach w#kierunku wykrywania 
raka szyjki macicy – 18,45 proc., 
a#gmina Bierawa mia'a jeden z#naj-
ciekawszych programów dzia'a* 
prozdrowotnych. Gminy prze"ci-
ga'y si! w#pomys'ach, jak zach!ci& 
ludzi do bada*, jak zmobilizowa& 
ich do wzi!cia udzia'u w#progra-
mie. Organizowa'y przyjazdy cyto-

R E K L A M A

Gminy prze%ciga$y si"  
w pomys$ach, jak 
zach"ci# ludzi do bada(. 



zwyci!zcy konkursu podj"# dyrektor, 
a$nie dyrekcja, dlatego nie mo%e i$nie 
chce jej komentowa&. Od przewodni-
cz"cego komisji konkursowej dowie-
dzia#am si!, %e ju% podczas rozmowy 
w$trakcie konkursu cz#onkowie ko-
misji zorientowali si!, %e z$kandyda-
tur" dotychczasowego ordynatora jest 
jaki' problem maj"cy zwi"zek z$kon-
traktem z$NFZ. Okaza#o si!, %e Od-

dzia# Wewn!trzny ma obni%one staw-
ki, gdy% nie by#o w$nim zatrudnionej 
wystarczaj"cej liczby kardiologów. Je-
den z$cz#onków komisji zada# pytanie 
wicedyrektorowi Idzikowskiemu, czy 
wobec tego dyrekcja szpitala zatrudni 
obu kandydatów, niezale%nie od tego, 
który z$nich wygra. Odpowied( by#a 
wymijaj"ca. – Zazwyczaj, gdy w$cza-
sie konkursu pytamy o$takie rzeczy 
dyrekcj!, dostajemy jednoznaczn" od-
powied( – mówi przewodnicz"cy ko-
misji konkursowej.

Wkrótce dyr. Pacyna powiadomi# 
go na pi'mie, %e nie zatrudni kandyda-
ta, który wygra# konkurs. W$kolejnym 
pi'mie dyrektor poinformowa# go o$za-
miarze wyst"pienia o$przeprowadzenie 

kolejnego konkursu na ordynatora. Po-
niewa% nie uda#o mi si! spotka& z$dyr. 
Pacyn" ani zdoby& pisma, w$którym 
uzasadni# swoj" decyzj! o$niezatrud-
nieniu dr. B"ka#y, zapyta#am o$to prze-
wodnicz"cego komisji konkursowej.

– O$ile dobrze zrozumia#em, g#ówny 
zarzut dyrektora do zwyci!zcy konkur-
su dotyczy faktu, %e podejmuj"c prac! 
ordynatora, zobowi"za# si! umo%liwi& 
wykszta#cenie si! kolejnemu specjali-
'cie kardiologii, %eby szpital nie stra-
ci# kontraktu. Poniewa% do zwi!kszenia 
liczby kardiologów nie dosz#o, dyrektor 
uzna#, %e ordynator nie sprawdzi# si! 
w$swojej roli – t#umaczy dr Czarkow-
ski. – Niew"tpliwie dr B"ka#a poczy-
ni# starania, %eby liczba specjalistów 
na oddziale wzros#a, faktem jednak 
pozostaje, %e spo'ród lekarzy tam pra-
cuj"cych nikt nie zrobi# specjalizacji 
z$kardiologii. W$pi'mie od dyr. Pacyny 
podnoszony by# te%, istotny i$zasadny 
wed#ug mnie, argument, %e dr B"ka#a 
mieszka poza Kozienicami i$w$tygo-
dniu doje%d%a do szpitala, za' w$sobo-
ty i$niedziele go tam nie ma. Formal-
nie nie musi by& w$pracy, ale zazwyczaj 
w$weekendy ordynatorzy zagl"daj" na 
oddzia#. Z$drugiej strony warto, oce-
niaj"c prac! i$osi"gni!cia ordynatora 
B"ka#y, uwzgl!dni& jego punkt starto-
wy, czyli to, jak wygl"da# oddzia#, kie-
dy zaczyna# on w$nim prac! i$jak wiele 
zrobi# dla poprawy jego stanu.

Murem za ordynatorem
Po spotkaniu w$dyrekcji szpi-

tala by#am umówiona z$jedn" z$le-
karek pracuj"cych w$Oddziale 

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

Kto zwyci!"y#,  
a kto przegra#?

MARTA JAKUBIAK

Niecz!sto si! zdarza, aby wy#oniony  
w drodze konkursu kandydat na ordynatora 
zosta# zawetowany przez dyrektora szpitala. 

Dlaczego sta#o si! tak w Kozienicach?

* *

Kiedy dr B!ka"a 
rozpoczyna" prac#  
w oddziale, by"y w nim 
ogromne niedobory 
kadrowe. 
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P
od koniec sierpnia zako)-
czy#a prace 8-osobowa ko-
misja konkursowa powo#a-
na w$ celu wy#onienia 

ordynatora Oddzia#u Wewn!trznego 
z$Pododdzia#em Kardiologii Szpitala 
Powiatowego w$Kozienicach. W$kon-
kursie wzi!#o udzia# dwóch kandyda-
tów. Jednym z$nich by# dr W#odzimierz 
B"ka#a, dotychczasowy ordyna-
tor.  – W$opinii cz#onków komisji by# 
lepszy, dlatego wygra# g#osowanie – 
mówi dr Marek Czarkowski, przewod-
nicz"cy komisji konkursowej, dodaj"c, 
%e decyzja dyrektora szpitala Marka 
Pacyny o$odrzuceniu kandydatury dr. 
B"ka#y by#a zaskoczeniem. – Wiem, %e 
zdarza#o si!, i% dyrektorzy odmawiali 
zatrudnienia kandydata, który wygra# 
konkurs, ale by#y to przypadki incy-
dentalne. Mnie, a$przeprowadzi#em ju% 
kilkadziesi"t konkursów, nie zdarzy#o 
si! to nigdy – podkre'la.

Ale o$co chodzi?
Chcia#am porozmawia& z$dyr. Pa-

cyn" i$pozna& jego argumenty. Wielo-
krotnie próbowa#am si! z$nim umówi& 
na spotkanie, ale nie znalaz# dla mnie 
czasu. Zgodzi# si! mnie przyj"& jedynie 
jego zast!pca ds. medycznych – S#awo-
mir Idzikowski. Ju% na pocz"tku roz-
mowy zastrzeg# jednak, %e nie poroz-
mawiamy na interesuj"cy mnie temat, 
poniewa% nie otrzyma# upowa%nienia 
od swojego szefa, aby wypowiada& si! 
w$tej sprawie. Doda#, %e decyzj! o$nie-
powo#aniu na stanowisko ordynatora 



zatrudniania lekarzy i$pracy w$Po-
radni Kardiologicznej konsultowa-
#em z$dr. Idzikowskim i$dr. *wiechow-
skim, który do pocz"tku 2011 r. by# 
dyrektorem medycznym. Ostatecz-
ne decyzje nale%a#y do nich, ja tylko 
sugerowa#em to, co wed#ug mnie jest 
dobre. Przyznaj!, %e zg#oszono mi, i% 
fundusz ma pewne obiekcje w$zwi"z-
ku z$brakiem jednego kardiologa 
i$mo%emy mie& z$tego powodu zani%o-
ne stawki. Wspólnie z$dyrekcj" usta-
lili'my, %e w$tej sytuacji zwi!kszymy 
punktowo kontrakt z$interny, odro-
bin! zmniejszymy z$kardiologii, %eby 
bilansowo nie straci&, a$cz!'& proce-
dur kardiologicznych b!dziemy mo-
gli wykonywa& w$internie. Kontrakt 
naszego oddzia#u co roku by# zwi!k-
szany, przynosili'my oko#o 5,5 proc. 
zysku. A$przecie% w$internie jest m.in. 
geriatria, onkologia, s" du%e wydat-
ki lekowe i$sporo diagnostyki – prze-
konuje dr B"ka#a.

Niech s!d rozstrzygnie
Jaki mia# plan podnoszenia kwa-

li+kacji w$zespole? Po zako)czeniu 
specjalizacji z$interny kto' zrobi kar-
diologi!, kto' inny endokrynologi!, 
pulmonologi!, gastroenterologi! itd. 
Za kilka lat Kozienice b!d" mia#y 
pe#ny pro+l specjalistów w$zakresie 
chorób wewn!trznych. – Dyrektor za-
rzuci# mi, %e chcia#em by& monopoli-
st" w$kardiologii na rynku kozienic-
kim, %e prywat! stawia#em wy%ej ni% 
dobro pacjenta czy szpitala, %e nie 
chcia#em zatrudnia& innych kardiolo-
gów. To zarzuty nieprawdziwe i$bar-
dzo dla mnie krzywdz"ce – mówi dr 
B"ka#a, dodaj"c, %e z#o%y# ju% pozew 
w$s"dzie cywilnym. Chce odzyska& 
dobre imi!. – Niech s"d rozstrzygnie, 
gdzie le%y prawda – podsumowuje. 
Staj"c do konkursu, mia# pozytyw-
n" opini! wicedyr. Idzikowskiego, 
oceniaj"c" sze'& lat jego pracy. I$cho& 
wygra# konkurs na ordynatora, nie 
zosta# nim. Na dodatek straci# prac! 
i$ma zakaz wst!pu na oddzia#. Kie-
dy pojawi# si! na nim dzie) po wyga-
'ni!ciu kontraktu, zosta# wyproszony 
przez dyrektora i$kadrow". 

Teraz p.o. ordynatora Oddzia#u 
Wewn!trznego jest kontrkandydat 
dr. B"ka#y, który w$ocenie komisji 
konkurs przegra#.  ⦿

dyrektorem by# obecny zast!pca, dr S#a-
womir Idzikowski). Zapyta#am dr. B"-
ka#!, czy mi!dzy nim a$dyrekcj" szpitala 
dochodzi#o do kon,iktów. Zaprzeczy#. 
Jak twierdzi, tylko raz, na zebraniu or-
dynatorów, wyrazi# odmienne zdanie, 
przeciwstawiaj"c si! koncepcji zwal-
niania piel!gniarek i$salowych. – Suge-
rowa#em, by szuka& oszcz!dno'ci w$re-
dukcji pionu administracyjnego, a$nie 
personelu bia#ego. Moja wypowied( by-
#a merytoryczna, nie mog#a w$%adnym 
stopniu obrazi& dyrektora. Przez sze'& 
lat nikt nie mia# uwag ani do oddzia-
#u, ani do mojej pracy – zapewnia. I$nie 
ma w$jego g#osie pretensji, %alu, z#o-

'ci, czy wyrzutów. – Stworzyli'my do-
bry zespó#, wyremontowali'my „erk!”, 
wyprowadzili'my na prost" wszystkie 
zaleg#o'ci w$kardiologii, uda#o nam si! 
stworzy& Kozienickie Warsztaty Echo 
– wylicza. Zarzuty dyr. Pacyny zawar-
te w$pi'mie do przewodnicz"cego komi-
sji konkursowej nazywa nieprawd" al-
bo pó#prawd". – To fakt, %e w$pewnym 
momencie nie mieli'my kardiologa. 
Proponowa#em zatrudnienie czterem 
specjalistom. Jeden z$nich rozmawia# 
z$dyrekcj", ale jego wymagania +nan-
sowe by#y zbyt wygórowane. Pozostali 
odmówili. Wszystkie kwestie dotycz"ce 

Wewn!trznym. Ku mojemu zaskocze-
niu do#"czy#o do nas kilku innych le-
karzy, którzy równie% chcieli wyrazi& 
swoj" opini!. Poprosili, %ebym nie na-
grywa#a naszej rozmowy, bo obawia-
j" si!, %e mog" straci& prac!. – Nasz 
sprzeciw nie jest walk" o$przywróce-
nie dr. B"ka#y na stanowisko ordyna-
tora, ale o$przywrócenie mu dobrego 
imienia. To naprawd! doskona#y le-
karz i$wspania#y cz#owiek – us#ysza-
#am od nich. Dowiedzia#am si! rów-
nie%, %e kiedy dr B"ka#a rozpoczyna# 
prac! w$oddziale, by#y w$nim ogromne 
niedobory kadrowe. To za jego kaden-
cji do pracy zg#osi#o si! pi!ciu nowych, 
m#odych lekarzy. Od samego pocz"tku 
zach!ca# wszystkich do podnoszenia 
kwali+kacji, namawia# do otwierania 
specjalizacji, wysy#a# na zjazdy towa-
rzystw naukowych, konferencje i$kur-
sy. Lada moment jego podopieczni 
zaczn" zdawa& egzaminy specjaliza-
cyjne. Rok temu, dzi!ki zaanga%owa-
niu dr. B"ka#y, oddzia# wzi"# udzia# 
w$projekcie „TeleinterMed”, prowa-
dzonym przy wspó#pracy z$echokar-
diogra+stami z$Instytutu Kardiologii 
w$Warszawie.

Dyskusyjny zwyci#zca
Sze'& lat temu w$szpitalu w$Kozie-

nicach odby# si! analogiczny konkurs 
na ordynatora. Wzi!li w$nim udzia# 
m.in. ci sami dwaj kandydaci. Wygra# 
dr B"ka#a. W$tym roku równie% zosta#-
by zwyci!zc", gdyby nie weto mgr. Mar-
ka Pacyny, z$wykszta#cenia ekonomisty, 
piastuj"cego stanowisko dyrektora 
szpitala od pocz"tku 2011 r. (wcze'niej 

Mimo %e dr B!ka"a 
wygra" konkurs na 
ordynatora oddzia"u,  
nie zosta" nim. 
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F e l i e t o n

Czy istnieje  
!ycie pozaNFZ-owe?

KRYSTYNA KNYPL

Wielu lekarzy pozostaje w przekonaniu, !e nie 
ma !ycia poza NFZ. Czy naprawd" tak jest?* *
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 Autorka jest doktorem  
nauk medycznych, internist! 
– hipertensjologiem

W
ypisywanie recept refun-
dowanych staje si" spor-
tem ekstremalnym. Taka 
lekarska odmiana skoku 
na bungee bez potrzeby 

wyje!d!ania na Antypody. Wiele osób 
sport ten uprawia pozostaj#c w$prze-
konaniu, !e nie ma !ycia poza NFZ. 
Czy tak jest naprawd", ka!dy musi 
sprawdzi% osobi&cie. Mutacje tego pro-
blemu brzmi# w$pytaniach: Czy istnie-
je !ycie pozaszpitalne, pozaakademic-
kie i$inne formy !ycia, przez niektóre 
&rodowiska uznawanego za najbardziej 
godne ulokowania swej kariery?

 Przej!ciowe trudno!ci
W$dobie coraz wi"kszych rygorów 

'nansowych serwowanych przez NFZ 
warto wiedzie%, !e !ycie bez kontrak-
tu z$t# instytucj# istnieje. Ale po roz-
staniu si" z$ni# trzeba si" 
liczy% z$przej&ciowym 
obni!eniem przychodów 
i$zmniejszeniem liczby 
pacjentów. Ponadto ko-
nieczne jest oswojenie si" 
z$takim fenomenem na-
tury, !e mimo nieprzy-
j"cia pewnych osób na 
cito pozostaj# one przy 
!yciu, cho% zapewnia(y 
nas, !e zejd# z$tego &wia-
ta w$trybie natychmia-
stowym. Konieczne jest 
te! pogodzenie si" z$fak-
tem, !e pewni znajomo-pacjenci po-
wiedz# nam: „Skoro nie przyjmujesz 
w$szpitalu/przychodni przyszpitalnej, 
to nie b"d" si" u$ciebie leczy%”. Wa!ne 
jest te! nauczenie si" odpowiadania 
na pytanie „Gdzie teraz pracujesz?” 
przy spotkaniu w$miejscu neutralnym. 

Konieczne mo!e by% te! nauczenie si" 
odpowiadania na pytanie „A$có! ty tu 
robisz?” – mo!emy je us(ysze% na przy-
k(ad na kongresie zagranicznym. Po 
opanowaniu w(a&ciwych odpowiedzi 
i$oswojeniu si" z$now# rol# i$miejscem 
w$medycynie !yje si" naprawd" fajnie.

Ró"ne scenariusze
Nie wszyscy wyobra!aj# sobie er" 

po rozwodzie z$NFZ jako pobyt w$kra-
inie wolno&ci. Dr Danuta Przerwa, 
okulistka pracuj#ca w$dwóch NZOZ-
-ach maj#cych kontrakt z$NFZ, oczy-
ma wyobra)ni widzi taki scenariusz: 
– Po wypowiedzeniu umowy zaczy-
nam wypisywa% leki na 100 proc., ale 
pacjenci pouczeni przez pani# w$ap-
tece powracaj# z$informacj#, !e na-
le!y si" im zni!ka. Masowo udaj# si" 
na skarg" do kierownictwa NZOZ. 

Po tygodniu otrzymu-
j" wypowiedzenie z$po-
wodu trwania w$uporze 
i$odmowie wspó(pracy 
z$NFZ. Z$gabinetu pry-
watnego, w$którym wy-
stawia(abym wy(#cznie 
recepty na 100 proc. nie 
wy!yj", zastanawiam 
si" nad rent#, ale my&l 
o$zrujnowaniu funduszy 
emerytalnych powstrzy-
muje mnie od przyj"cia 
tego rozwi#zania. Pe(-
zn" wi"c we w(osiennicy 

do siedziby NFZ (innego ciucha szko-
da, bo b(oto i$droga rozkopana) i$b(a-
gam o$podpisanie umowy na warun-
kach, jakie wska!#.

Ka!dy musi zwa!y% wszystkie 
za i$przeciw i$podj#% nie(atw# decy-
zj", co robi% w$trwaj#cym jeszcze 

do ko*ca stycznia roku Królika. 
W$chi*skim kalendarzu zdarza 
si" on raz na 60 lat i$poprzedni by( 
w$1951 r. W$latach Królika powsta-
je w$g(owach w(adców przekonanie, 
!e trzeba zabiera% tym, co maj# po-
dobno czego& za du!o. W$poprzed-
nim roku Królika odbierano ku(a-
kom plony w$ramach przymusowych 
dostaw, teraz obowi#zkowe mog# by% 
dostawy cz"&ci kwot z$kontraktów.

Materia wymaga#
Pokrywanie przez lekarzy kosz-

tów leczenia osób przedstawiaj#-
cych fa(szywy dowód ubezpieczenia 
w$gabinecie to w#tek dla kabaretu. 
Dzi& wszystkie urz"dy, miejsca pra-
cy zaopatrzone s# w$komputery oraz 
dost"p do internetu. Pora na skom-
puteryzowanie wszystkich bez wyj#t-
ku placówek medycznych. Dr Beata 
+wierczewska, internistka z$Warsza-
wy, uwa!a, !e najprostszym sposo-
bem uwolnienia lekarzy od zmory 
kontrolowania ubezpieczenia pa-
cjentów jest przeniesienie tego proce-
su do aptek, które b"d#c w$100 proc. 
skomputeryzowane, bez wi"kszych 
nak(adów mog# by% po(#czone z$ba-
zami NFZ.

NFZ dysponuje bardzo szczegó(o-
wymi bazami o$ubezpieczonych, cze-
go dowodem opublikowane ostatnio 
przez wszystkie oddzia(y dane o$wy-
soko&ci kosztów naszych preskrypcji 
z$podaniem liczby pacjentów.

Gdyby kto& uwa!a(, !e po(#cze-
nie aptek z$NFZ-owskimi bazami 
danych jest kosztowne i$nie ma na 
to pieni"dzy w$systemie, podpo-
wiem, !e mo!na poszuka% funduszy 
w$kosztach kontroli. Wybuja(y sys-
tem kontroli jeszcze nigdy niczego 
nie usprawni(. Chyba !e do zarz#dza-
nia wyobra)ni# spo(eczn# potrzebni 
s# zarówno ci, którzy s# )li, jak i$ci, 
którzy s# dobrzy.  ⦿
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W domach spokojnej staro!ci

W
numerze 07/2011 
„Gazety Lekar-
skiej” przeczyta-
(em artyku( Lucy-

ny Krysiak pt. „Polska staro&% 
nie musi by% smutna”, który 
porusza bardzo istotn# spra-
w" dla coraz liczniejszej rze-
szy spo(ecze*stwa. Jest tam 
m.in. taki fragment: „Z$bada* 
wynika, !e najbardziej przy-
jaznymi dla seniorów s# ro-
dzina i$s#siedzi. Najmniej 

!yczliwie odnosz# si" do nich 
ekspedientki, urz"dnicy, pra-
cownicy &rodków transportu 
oraz lekarze i$piel"gniarki”. 
To zapewne prawda, ale nie 
ca(a prawda. Odnosi si" bo-
wiem do seniorów, którzy s# 
jeszcze „na nogach”. A$prze-
cie! tak wielu ludzi ju! nie jest 
w$stanie porusza% si" o$w(a-
snych si(ach. I$wtedy nawet 
(…) rodzina (je&li takowa ist-
nieje) i$ s#siedzi staj# si" 

innymi lud)mi. No bo ka!dy 
ma swoje sprawy i$obowi#zki 
(…). Owszem, wspó(czucie, 
czasami nawet jaka& dora)na 
pomoc. Ale taki senior jest 
ci#gle !ywym cz(owiekiem, 
posiadaj#cym co najmniej 
tzw. potrzeby biologiczne. Nie 
mówi#c ju! o$kwestii natury 
psychologicznej. I$co wtedy? 
Na tzw. Zachodzie, czyli 
w$spo(ecze*stwach znacznie 
bardziej uporz#dkowanych 
cywilizacyjnie, kulturowo 
i$odpowiednio zamo!niej-
szych, dzia(a struktura do-
mów opieki seniora, gdzie za 
cz"&% swoich dochodów eme-
rytalnych senior mo!e otrzy-
ma% godziwe schronienie, nie 
b"d#c nara!onym na maltre-
towanie i$wyzysk. W sytuacji 
kiedy jego staro&% przekszta(-
ca si" w$piek(o – jest bez wyj-
&cia, nie mo!e nawet u!y% pa-
kietu eutanazyjnego, bo to 
ideologicznie zabronione. Ma 
prawo tylko cierpie% (…).

Jak ten problem ma by% usta-
wiony (bo nie rozwi#zany) 
konkretnie w$tym kraju, któ-
remu jeszcze bardzo daleko 
do poziomu nieco bardziej 
zaawansowanych cywiliza-
cyjnie? A$przecie! problem 
istnieje, i$to bardzo powa!ny 
i$dotycz#cy prawie wszyst-
kich (ró!nice sprowadzaj# si" 
tylko do skali czasowej, no 
i$stopnia tzw. zamo!no&ci). 
Nale!a(oby w$ramach opie-
ki spo(ecznej inicjowa% budo-
w" domów spokojnej staro-
&ci, pod auspicjami pa*stwa, 
a$nie tylko tzw. sektora pry-
watnego, czy hospicjów po-
chodzenia religijnego, w$któ-
rych równie! dziej# si" ró!ne 
rzeczy. Takie przedsi"wzi"cie 
mog(oby równie! generowa% 
(niewielkie) zyski. Nie obci#-
!a(oby zatem bud!etu pa*-
stwa, który zawsze by(, jest 
i$b"dzie dziurawy, bo w(a&nie 
o$to chodzi. (…)  

RADOS!AW BRO"SKI
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Ci!gle zastanawiam si" 
nad tematyk! projekto-
wanych w „Gazecie Le-
karskiej” felietonów, 
w których obieca#em 
snu$ refleksje na temat 
zwi!zków sztuki z me-
dycyn!. Albo inaczej: 
ró!norodnych zjawisk 
wyst"puj#cych na sty-
ku sztuki i medycyny. Al-
bo jeszcze inaczej: czego 
od autora profesjonalnie 
i praktycznie ca$e !ycie 
funkcjonuj#cego w sztuce 
mo!e oczekiwa% lekarz, 
bior#c co miesi#c do r"-
ki swój periodyk medycz-
ny, którego w ko&cu pod-
stawowym obowi#zkiem 
jest zajmowanie si" spra-
wami medycyny, ale mo-
!e nie tylko.

Niedawno zmar#y naj-
wi"kszy polski tenor 
Bogdan Paprocki, cz"-
sto widz!c w lo%y kie-
rowanych przeze mnie 
teatrów lekarzy, le-
karzy z ma#%onka-
mi, lekarzy z ca#y-
mi rodzinami, mawia# 
z przek!sem (z czego 
s#yn!#): Pan to g#ównie 
robisz w medycynie! 
Zainteresowanie ludzi 
sztuki &rodowiskiem 
lekarskim ma swoj! 
d#ug! i ciekaw! histo-
ri". Sp$ycaj#c, mo!na to 
t$umaczy% hipochondri# 
i przys$owiowym prze-
wra!liwieniem artystów. 
Z d$ugoletnich obserwa-
cji wynika, !e sk$onno'% 
ta ma jednak du!o g$"b-
sze przyczyny. Tylko z te-
renu mojej pracy teatral-
nej móg$bym przytoczy% 
co najmniej kilkana'cie 
przyk$adów ma$!e&stw 

artystów z lekarkami, 
lub lekarzy z artystkami. 
Niemal wszystkie trwa$e 
i udane. Dodam do tego 
niema$# liczb" karier ar-
tystycznych osób, które 
sw# dzia$alno'% w sztu-
ce $#czy$y z codziennym 
wykonywaniem zawodu 
lekarza.

Zastanawiaj!c si" nad 
tematyk! swych przy-
sz#ych felietonów po-
stanowi#em pos#u%y$ 
si" metod! – tak cz"-
stych w medycynie 
– konsultacji. W pa(-
dzierniku przyj#$em za-
proszenie krakowskiej 
izby lekarskiej, aby to-
warzyszy% ponad stu-
osobowej grupie esku-
lapów uczestnicz#cych 
w koncertach tamtejszej 
filharmonii. W ostat-
nim okresie jej orkie-
stra swym poziomem 
znacznie przewy!sza 
to, co na co dzie& mo!na 
us$ysze% w polskich sa-
lach koncertowych. No-
wy dyrektor Filharmo-
nii Krakowskiej Pawe$ 
Przytocki jest najlep-
szym wyborem, jakie-
go mo!na by$o dokona% 
w trosce o przysz$o'% 
muzyki pod Wawelem. 
Pierwsi dostrzegli to nie 

recenzenci, ale liczni 
krakowscy lekarze, sw# 
aktywno'ci#, akceptacj# 
i gremialn# obecno'ci# 
na koncertach manife-
stuj#cy przywi#zanie do 
swej Filharmonii przy 
Plantach.

W tym gronie przed 
koncertem poproszo-
no mnie o refleksje na 
temat „Requiem” Giu-
seppe Verdiego. Kiedy 
w wype$nionej po brzegi 
publiczno'ci# sali kon-
certowej przebrzmia-
$a owacja na stoj#co, za-
chwyceni dyrygentem, 
orkiestr#, chórem, mez-
zosopranem (Urszula 
Krygier) i basem (Woj-
ciech Gerlach), reszt" 
wieczoru sp"dzili'my  
– a jak!e! – w restau-
racji. Tam odby$a si" 
wspomniana kon-
sultacja. Jej rezultat 
jest nast"puj#cy: pi-
sa% co miesi#c, nie usta-
j#c w poszukiwaniach 
zwi#zków medycyny ze 
sztuk#. Zach"ca% leka-
rzy do s$uchania muzy-
ki, jako terapii po i przed 
ratowaniem ludzkiego 
zdrowia. Przenosi% !ycie 
towarzyskie i sp"dzanie 
wolnego czasu  
do sal koncertowych, 
operowych i teatral-
nych. Kultywowa% bo-
gat# tradycj" kontak-
tów osobistych mi"dzy 
lekarzami i artystami 
ró!nych p$ci, wyzna& 
i upodoba&. Wreszcie 
w felietonach nie gl"-
dzi%, nie przynudza%,  
nie m"drkowa% i nie  
rozwleka%. Na razie  
to by$oby na tyle.

Wracam do wspólnie 
wys#uchanego „Requ-
iem” Verdiego.  Ca$# 
okupacj" i pierwsze lata 
po wojnie przechadza-
$a si" po Plantach wiel-
ka polska 'piewaczka dr 
Stani Zawadzka. Wybit-
ny sopran dramatyczny, 
pó(niej profesor krakow-
skiego Konserwatorium. 
Przed wojn# – gwiaz-
da w$oskich scen opero-
wych z bogat# karier# 
mi"dzynarodow#. Ko-
cha$ si" w niej podob-
no sam Pietro Mascagni, 
kompozytor „Rycersko-
'ci wie'niaczej”, w któ-
rej Maestra wykonywa-
$a cz"sto parti" Santuzzy. 
By$ on wra!liwy nie tyl-
ko na pi"kno jej g$osu, ale 
na jeszcze inne wdzi"ki, 
których urodziwej Pol-
sce nie brakowa$o. Sta-
ni Zawadzka w latach 20. 
ubieg$ego stulecia odno-
si$a wielkie sukcesy, 'pie-
waj#c parti" sopranow# 
w „Requiem” Verdiego 
na najwi"kszych estra-
dach koncertowych Eu-
ropy. W historii polskiej 
wokalistyki zas$yn"$a 
jako 'piewaj#cy doktor 
medycyny ze specjalno-
'ci# – pediatria. Obydwa 
te fakultety uprawia-
$a jednocze'nie w ci#-
gu niemal ca$ej kariery, 
niezmiennie odnosz#c 
sukcesy. 
Oto pierwszy przyk$ad 
zwi#zku medycyny ze 
sztuk#. O nast"pnych za 
miesi#c i – miejmy na-
dziej" – co miesi#c. ⦿

S!awomir Pietras
Autor jest dyrektorem pol-

skich teatrów operowych

Rezultat konsultacji
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„Puls S!owa” na Pradze

JOLANTA ZAR!BA-WRONKOWSKA

Plon konkursu pokaza!, jak wielu lekarzy  
bawi si" metafor# i jak ró$ne s# efekty  

tych twórczych stara%.

* *

P
raga wraca do secesji, cie-
szy si" z&renowacji sta-
rych historycznych ka-
mienic. Wyrastaj# nowe 
kawiarenki, ma!e barki 

nie strasz# brudem czy podejrzanym 
menu. W!a'nie na Pradze, 3 wrze'nia, 
przy ulicy Okrzei 24, w&Café Melonik 
zebrali si" laureaci II Ogólnopolskie-
go Konkursu Poetyckiego „Puls S!o-
wa”, zorganizowanego przez Naczeln# 
Izb" Lekarsk#, Okr"gow# Izb" Lekar-
sk# w&Warszawie i&Samodzielny Zespó! 
Publicznych Zak!adów Lecznictwa 
Otwartego Warszawa Praga Pó!noc. 
Male%kie, ale pe!ne wdzi"ku wn"trze 
lokaliku zape!ni!o si" lekarzami, któ-
rzy nie umiej# $y( bez zapisywania 
swego czasu i&wra$liwo'ci. 

Talenty poetyckie
Jury obradowa!o pod przewodnic-

twem Zdzis!awa Tadeusza )#czkow-
skiego (*lologa, literata, krytyka), 
w&sk!adzie: Maria +ywicka-Luck-
ner i&Jolanta Zar"ba-Wronkowska 
(internistki, pisz#ce i&maluj#ce), Ali-

chirurgowi onkologowi, za zestaw 
wierszy opatrzonych god!em „Syl-
wio”, cz!onkowi UPPL, z&du$ym do-
robkiem pisarskim.

Praskie klimaty
W&szczególnym klimacie praskiej 

kawiarenki laureaci czytali wiersze, 
s#czono wino, smakowano metafo-
ry i&rado'( spotkania. Potem gra!a 
Orkiestra z&Chmielnej, czyli kolory 
Warszawy lewobrze$nej zmiesza!y 
si" z&praskimi, a&wiersze by!y w&tle. 
Mo$na sobie wyobrazi(, $e Masaj-
ka z&wiersza Waldka H!adkiego roz-
ko!ysa!aby biodra przy d,wi"kach 
warszawskiej kapeli, a&potem po-
zdrowi!aby wra$liwych poddanych 
Eskulapa tu, na Pradze.

Kochajmy lekarzy! Kochajmy 
poetów! Na'laduj#c i&wspominaj#c 
'p. Piotra Skrzyneckiego, króla kra-
kowskiej bohemy. ⦿

Mo!na sobie wyobrazi", 
!e Masajka z wiersza 
Waldka H#adkiego 
rozko#ysa#aby biodra 
przy d$wi%kach 
warszawskiej kapeli, 
a potem pozdrowi#aby 
wra!liwych poddanych 
Eskulapa tu, na Pradze.

cja Chrabol-Sura (dermatolog, dyrek-
torka ZPZLO) oraz Zbigniew Irzyk 
(*lolog, krytyk). Plon konkursu jesz-
cze raz pokaza!, jak wielu lekarzy ba-
wi si" metafor# i&jak ró$ne s# efek-
ty tych twórczych stara%. Pierwszej 
nagrody nie przyznano. II nagro-
da przypad!a Waldemarowi H!ad-
kiemu, krakowskiemu chirurgowi, 
cz!onkowi UPPL, za zestaw wier-
szy opatrzonych god!em „Matwiej”. 
Wiersze kolorowe, egzotyczne remi-
niscencje ze spotkania z&Afryk#. III 
nagrod" przyznano ex aequo: Ewie 
Wiater-Kozio! z&Lublina, za zestaw 
wierszy opatrzonych 
god!em „Zo*a” i&Zbi-
gniewowi Kostrzewie, 
cz!onkowi UPPL, la-
ryngologowi z&)owi-
cza, za zestaw wierszy 
opatrzonych god!em 
„Dorota”, poecie i&pi-
sarzowi z&du$ym do-
robkiem twórczym. 
Przyznano tak$e czte-
ry wyró$nienia: An-
nie Gleixner z&Zabrza, 
za zestaw wierszy opa-
trzonych god!em „@ 
gx”, Lidii Ziu!kow-
skiej-Michalewskiej 
z&Gda%ska, za zestaw 
wierszy opatrzonych 
god!em „Sopela”, Jo-
annie-Czajkowskiej, 
psychiatrze z&Kon-
stantynowa )ódzkie-
go, za zestaw wierszy 
opatrzonych god!em 
„Emilia”, cz !onki-
ni UPPL, z&ciekawym 
dorobkiem poetyckim, 
Sylwestrowi Milczar-
kowi, bydgoskiemu 
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Na kraw!dzi
Przytoczone liczne pogl!dy naukowe "wiadcz!  

o potrzebie zmiany poj#$ medycznych.

JOLANTA MA!MYGA

C
zy utrata "wiadomo"ci 
pozbawia chorego cz%o-
wiecze&stwa? Czy pa-
cjenci w'"pi!czce s! we-

wn#trznie "wiadomi? Ilu z'nich ma 
nadal do"wiadczenie wewn#trznej 

"wiadomo"ci, lecz nie pami#ta o'tym 
w'momencie poprawy lub umierania? 
Czy cz%owiek pozostaje cz%owiekiem 
dopóki (yje jego cia%o, czy w'przy-
padku "mierci mózgowej staje si# 
dawc! organów z'bij!cym sercem?

W konkursie mo!e wzi"# udzia$ ka!da osoba maj"ca tytu$ leka-
rza lub lekarza dentysty. 

Prac" konkursow" mog" by# wiersze (maks. 5) lub opowiada-
nie, esej b"d% fragment powie&ci (maks. 10 stron [1800 znaków 
na stron']), o dowolnej tematyce. 

Prace konkursowe musz" stanowi# oryginaln" twórczo&# osoby 
zg$aszaj"cej si' do konkursu. Nie mog" by# to prace wcze&niej 
publikowane lub nagradzane, ani prace obci"!one prawami usta-
nowionymi na rzecz osób trzecich.

Po wype$nieniu formularza zg$oszeniowego na stronie interne-
towej www.mp.pl/wena nale!y przes$a# prac' konkursow" 
(plik w formacie Word, czcionka Times New Roman, czcionka 
12 p.) w terminie do 15 stycznia 2012 roku poczt" elektronicz-
n" pod adresem konkursliteracki@mp.pl. W tytule wiadomo&ci 
nale!y wpisa# „Konkurs literacki”.

Jednocze&nie z wys$aniem pracy konkursowej nale!y wp$aci#   
10 z$ na konto Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”: 
ING Bank (l"ski 70 1050 1445 1000 0022 7599 1459.

Laureaci zostan" wy$onieni osobno w kategoriach Poezja i Proza.
Og$oszenie zwyci'zców konkursu nast"pi 12 kwietnia 2012 
roku podczas specjalnego wieczoru literacko-muzycznego w Sali 
Koncertowej Pa$acu Kultury i Nauki w Warszawie. 

Przyst"pienie do udzia$u w konkursie jest równoznaczne z ak-
ceptacj" niniejszego regulaminu oraz wyra!eniem zgody na prze-
twarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika 
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku wraz z pó%niejszymi zmianami.

Organizator:
Medycyna Praktyczna

Partner:
Fundacja Anny Dymnej
„Mimo Wszystko”

Jury:
Anna Dymna,
Ewa Lipska,
Marek Pawlikowski,
Micha! Rusinek, 
Andrzej Szczeklik 
(przewodnicz"cy),
Adam Zagajewski 

    egulamin

Informacji udzielaj":
Aldona Mikulska, Justyna Tomska

Medycyna Praktyczna, ul. Skawi)ska 8, 31-066 Kraków
tel. 12 2934211, e-mail:  konkursliteracki@mp.pl

www.mp.pl/wena 

Na te pytania i'liczne w!tpliwo"ci 
zwi!zane ze stanami zaburze& "wia-
domo"ci, szczególnie w'odniesie-
niu do transplantologii, odpowiedzi 
znajduj! si# w'prezentowanej ksi!(-
ce „Medycyna na kraw#dzi”, której 
autorem jest Jacek Maria Norkow-
ski, lekarz i'dominikanin.
     Autor wnikliwie opracowa% pod 
wzgl#dem medycznym zagadnie-
nia zaburze& "wiadomo"ci, przed-
stawiaj!c dorobek naukowy wielu 
uznanych autorów. Znajduj! si# tu 

te( opisy przypadków chorych b#-
d!cych w'przewlek%ym stanie wege-
tatywnym. Wczytuj!c si#, dostrze-
gamy wnioski autora: Nie mo(emy 
obserwowa$ wra(e& innej osoby, 
lecz jedynie jej zachowania. Ocena 
"wiadomo"ci subiektywnej zale(y od 
nastawienia badaj!cego i'czasu ob-
serwacji. )wiadomo"$ to rozumienie 
siebie i'otaczaj!cej rzeczywisto"ci.
     Chocia( jest to ksi!(ka nauko-
wa, zawiera równie( rozwa(ania 
etyczne i'*lozo*czne, które wzbu-
dzaj! emocje u'czytelnika. Podej-
mowanie decyzji o'mo(liwo"ci po-
brana narz!dów do przeszczepu 
wymaga odwagi i'najnowszej wie-
dzy, a'przytoczone liczne pogl!-
dy naukowe "wiadcz! o'potrzebie 
zmiany poj#$ medycznych. Gor!-
co polecam przeczytanie tej ksi!(-
ki wszystkim lekarzom. ⦿

Cz!owiek nadal  
pozostaje cz!owiekiem 
dopóty, dopóki "yje jego 
cialo.
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Szcz!"liwa dwunastka

Wygrane wybory

Pogoda oraz dobre 
nastroje dopisa%y  

do ko&ca zawodów.

Rok jak z bicza strzeli% i znowu w Wieleniu  
nad Noteci!, 17 wrze"nia, odby%y si# Mistrzostwa 

Polski Lekarzy w maratonie MTB.
TOMASZ KACZMAREK

O
twarcie 12. Mistrzostw 
Polski Lekarzy w'Strze-
lectwie w'miejscowo"ci 
Osie u"wietnili swoj! 

obecno"ci! oraz p%omiennymi, za-
grzewaj!cymi do sportowej rywali-
zacji, przemówieniami: prezes Pol-
skiego Stowarzyszenia Strzelectwa 
Parkurowego Jerzy Kami&ski, prze-
wodnicz!cy Naczelnej Komisji 
Strzelectwa My"liwskiego Roman 
Bernacki, prezes Bydgoskiej Izby 
Lekarskiej Stanis%aw Prywi&ski, 
wójt gminy Osie Micha% Grabski. 
Zawody zosta%y rozegrane w'klasy-
*kacji indywidualnej oraz dru(yno-
wej z'udzia%em reprezentacji okr#go-
wych izb lekarskich. W'osobnej 
klasy*kacji walczyli o'puchary sym-
patycy naszego "rodowiska. Z'ma-
szyn rozstawionych na ca%ym terenie 
strzelnicy ka(demu strzelcowi poda-
nych zosta%o 100 rzutków w'ró(nych 

kombinacjach, okre"lonych w'regu-
laminie Mi#dzynarodowej Federacji 
FISTASC na czterech osiach strze-
leckich. Nad ca%o"ci! ustawie& sche-
matów umiejscowienia maszyn czu-
wa% prezes Klubu Strzeleckiego 
„ASTRA” Sergij Isaryk.

Mistrzem Polski w'kategorii le-
karzy zosta% Maciej Gmitrzak, I'wi-
cemistrzem Marek Jedwabi&ski, 
a'II wicemistrzem Sergij Isaryk, ca-
%a trójka z'Bydgoskiej Izby Lekar-
skiej. W"ród sympatyków "rodowiska 
lekarskiego zwyci#(y% Rafa% Jarecki 
(Bydgoszcz), II miejsce zaj!% Roman 
Bernacki (Katowice) a'III – Jacek 

Jarecki (Bydgoszcz). W'klasy*kacji 
dru(ynowej Bydgoska Izba Lekarska 
w'sk%adzie: Maciej Gmitrzak, Ma-
rek Jedwabi&ski, Sergij Isaryk, wy-
przedzi%a izby toru&sk! i'gda&sk!. 
W'klasy*kacji indywidualnej lekarzy 
i'go"ci pierwsza pi#tnastka strzelców 
zosta%a nagrodzona kryszta%owymi 
pucharami oraz cennymi nagrodami. 
Szczególn! ozdob# rywalizacji stano-
wi%y dwie urocze „Diany”, które rów-
nie( zosta%y wyró(nione nagrodami. 

Odby% si# turniej dobroczynny „Dar 
Serca”, którego dochód – jak co roku – 
przeznaczony zosta% na pomoc dla ma-
%ych pacjentów Szpitala Uniwersytec-
kiego nr 1 im. Jurasza w'Bydgoszczy. 
Pogoda oraz dobre nastroje dopisa%y 
do ko&ca zawodów. Darz bór! ⦿

(JEDMAR)
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Swat z'Prze+mierowa, Marek Karkos 
z'Gostynia, Wojciech Jurasz z'Pozna-
nia, Tomasz Kaczmarek z'Wielenia, 
Krzysztof Ruszkowski z'Poznania. 
Mistrzowie b#d! mieli ju( nied%ugo 
w'swoim gronie "wietnego zawodni-
ka – student medycyny Sebastian 
Swat wygra% klasy*kacj# open kró-
lewskiego dystansu 100 km i'zasiad% 
na tronie dla Mistrza Micha%ków. Na 
stadionie rozegrano zawody dla dzie-
ci na rowerkach. Nasi dwaj koledzy 
ju( po raz drugi ufundowali wysokiej 
klasy rower dla jednego z'ma%ych 
uczestników. Wylosowano dziew-

czynk# z'Janowca Wlkp., która 
w'ubieg%ym roku te( wylosowa%a 
g%ówn! nagrod#. Jej tata podj!% na-
tychmiastow! decyzj#, (eby przeka-
za$ ten rower do dalszego losowania 
i'przypad% on wówczas ch%opcu z'wie-
le&skiej szko%y. Za ten gest nagrodzi-
li"my tat# dziewczynki Pucharem Fa-
ir Play. Wszyscy tego dnia co" 
wygrali.

Do u"wietnienia tej imprezy 
przyczyni%a si# tak(e m.in. Naczel-
na i'Wielkopolska Izba Lekarska 
za co wspó%organizator bardzo im 
dzi#kuje. ⦿

P
rzyjecha%o ponad 400 uczest-
ników bior!cych udzia% 
w'wy"cigach rowerowych na 

trzech dystansach w'Puszczy nad 
Draw! i'prawie setka dzieci bior!-
cych udzia% w'zawodach rowerowych 
na stadionie w'Wieleniu. Braci me-
dycznej by%o wi#cej ni( w'poprzed-
nich edycjach. Ponad 50 osób. Leka-
rze walczyli na dystansie 57 km 
o'tytu% Mistrza Polski. Tytu%y mi-
strzowskie zdobyli: Agnieszka Bole-
sta Zarzeczna z'Warszawy, Edyta 
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ZJAZDY KOLE!E"SKIE

Absolwenci !l"skiej AM, 
rok 1969

Serdecznie zapraszam na X zjazd kole-
!e"ski do Hotelu „Ostaniec” w#Podlesi-
cach, gmina Kroczyce, w#dniach 
15-17.06.2012 r. Koszt uczestnictwa 
450 z$. Zg$oszenia do 1.05.2012 r. na 
adres: Maria Gajecka-Bo!ek, 42-400 
Zawiercie, ul. Okiennik 40. Tel.: 32#671 
60 25 lub 601#289#665, e-mail: maria-
gajeckabozek@op.pl. Wp$aty do 
15.05.2012 r. na konto 
27105015911000002229223264. 
Wi%cej informacji na www.absolventus.pl
Wydzia# Lekarski, rok 1961/1962

oraz Oddzia# Stomatologii, 
rok 1961 AM w$Gda%sku 

Jubileuszowy Zjazd 50-lecia uzyska-
nia dyplomu lekarza odb%dzie si%  
w#czerwcu 2012 r. w#Gda"sku. Zg$o-
szenia udzia$u: ordyniec@gmail.com 
lub Edward Ordyniec, 81-388 Gdy-
nia, ul. &wi%toja"ska 78/1. 
Informacje: tel. (58)#620 24 81, 
(58)#718 08 81.

Wydzia# Lekarski 
AM we Wroc#awiu, 

rocznik 1986
Zjazd absolwentów AM we Wroc$awiu, 
rocznika 1986 - 25 lat po dyplomie - 
3.12.br. (sobota), godz.19.00, Stara 
Garbarnia, Wroc$aw-Le'nica. Osoby 
zainteresowane udzia$em w#spotkaniu 
towarzyskim s( proszone o#zg$oszenie 
swojego uczestnictwa drog( mailow( 
do Doroty Kustrzyckiej-Kratochwil: 
dkratochwil@plusnet.pl. Prosimy o#po-
danie ewentualnego udzia$u osoby to-
warzysz(cej. Wp$aty – 250 PLN od 
osoby – na konto DIL we Wroc$awiu: 
17  1540  1030  2001  7753  6075  0001, 
do 15.11.br., z#dopiskiem „Zjazd 
1986” oraz podaniem danych uczest-
nika (uczestników). Wp$at mo!na do-
konywa) równie! bezpo'rednio w#DIL 
we Wroc$awiu (Patrycja Malec, poziom 
1). Czekamy na szybki odzew! W#imie-
niu organizatorów: Halina Jamro!y-
-Morawiak, Dorota Kustrzycka-Krato-
chwil, Ma$gorzata Firkowska-Skóra, 
Hanna Gerber, Ma$gorzata Winiarska.

O!RODEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LEKARZY  
I LEKARZY DENTYSTÓW NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ 

ZAPRASZA NA WARSZTATY:
„J!" #$!%&'!( ) *$+,-./ #!%01-*1/ – '2*3# ,& +/4103*-&5%4 

"&/+-4"!%.0-.%6” 16.11.2011, 8.12.2011
„W.2*7#41-4! #+894%)-1 – '!$2)*!*.”, %)35( I 22.11.2011,  

%)35( II 29.11.2011
„T1%6-4"4 -1:&%0!%04 – '!$2)*!*.” 25.11.2011

„A21$*.'-&5( 4 $&)'47).'!-41 "&-;94"*<' ' $19!%04  
#!%01-*-91"!$)” #&)4&/ #&,2*!'&'. 24.11.2011

„T$1-4-: !21$*.'-&5%4 4 $&)'47).'!-4! "&-;94"*<'  
' $19!%04 #!%01-*-91"!$)” #&)4&/ )!!'!-2&'!-. 3.11.2011
„R!,)1-41 2&841 )1 2*$121/ 4 #$)1%4',)4!=!-41 '.#!91-4+  

)!'&,&'1/+” 15.12.2011
„W!$2)*!*. 2"+*1%)-.%6 -1:&%0!%04” 6.12.2011

„B+,&'!-41 4 #$!%! ' )12#&91” 17.11.2011
„A-!94)! T$!-2!"%.0-! 0!"& /1*&,! $1!:&'!-4!  

-! )!%6&'!-4! !:$12.'-1” 30.11.2011
„P2.%6&/!-4#+9!%01” 28.11.2011

W!$2)*!*. &,8.'!07 243 ' 241,)4841 N!%)19-10 I)8. L1"!$-
2"410 ' W!$2)!'41, +9. S&8412"41:& 110. U,)4!= 012* 81)#=!*-
-. ,9! %)=&-"<' 4)8 91"!$2"4%6 &#=!%!07%.%6 $1:+9!$-41 
2"=!,"4 %)=&-"&'2"41. U%)12*-4%. '!$2)*!*<' &*$)./+07 
#+-"*. 1,+"!%.0-1. W %19+ )!#42!-4! 243 -! '.8$!-1 '!$2)-
*!*. -!91>. #&8$!( ;&$/+9!$) ):=&2)1-4&'., "*<$. )-!0-
,+01 243 -! 2*$&-41 4-*1$-1*&'10: '''.&,).-49.&$:.#9 4 #& 01-
:& '.#1=-41-4+ #$)12=!( ,& ODZ 1-/!491/: &,)@64#&"$!*12.
&$: 87,? ;!"21/: (22) 559 02 70, *19. (22) 559 02 69, (22) 559 02 86.

V !WI"TOKRZYSKIE WARSZTATY HOLTERA EKG
&,83,7 243 ' ,-4!%6 25-27.11. 8$. S)%)1:<=. -! 2*$&-41 4-*1$-1-
*&'10 @'43*&"$).2"410 I)8. L1"!$2"410: '''.249.!#2-1*.#9

NIEWYDOLNO!# ODDYCHANIA
W!$2)!'2"&-O*'&%"4 O,,)4!= P&92"41:& T&'!$).2*'! C6&$<8 

P=+% &$:!-4)+01 "&910-7, 30. 21203 S)"&=. P-1+/&-&9&:44 -*. N41'.-
,&9-&5%4 &,,.%6!-4!. S120! &,83,)41 243 ' 26.11.8$. ' N&A&*19+ A4$-
#&$* (+9. 1 S41$#-4! 1) ' :&,). 9:30-17:30. W2*3# 81)#=!*-., +%)12*-
-4%. &*$)./!07 #+-"*. 1,+"!%.0-1 &"$3:&'10 4)8. 91"!$2"410. 

I-;&$/!%01: '''.#*%6#.6&/1.#9, "41$&'-4" "+$2+: T!,1+2) M. Z41-
9&-"!, *19.: 501 143 324, */)419&-"!@'#.#9,21"$1*!$): J!%1" J!:&-
,)4B2"4 604C957 483, 0!%1".0!:&,)4-2"4@64#&"$!*12.&$:, 21"$1*!$4!*: 
I)!819! M424!", I-2*.*+* G$+?94%. 4 C6&$<8 P=+%, 01-138 W!$2)!'!, 

+9. P=&%"! 26, *19.: (22)43 12 158, 4./424!"@4:4%6#.1,+.#9

KOMUNIKAT KAPITU$Y ODZNACZENIA  
MERITUS PRO MEDICIS

SZANOWNE KOLE!ANKI, SZANOWNI KOLEDZY
Z!#$!2)!/ '2).2*"4%6 C)=&-"<' 4)8 91"!$2"4%6 ,& ):=!2)!-
-4! "!-,.,!*+$ &2<8, "*<$1 ' 2)%)1:<9-. 2#&2<8 )!2=+>.=. 
243 ,9! -!2)1:& 2!/&$)7,+ 4 W!2)./ ),!-41/ )!2=+:+07 

-! &,)-!%)1-41 M1$4*+2 P$& M1,4%42.
W-4&2"4 & -!,!-41 &,)-!%)1-4! /&:7 2"=!,!( *!">1 &$:!-. 

4)8 91"!$2"4%6.
M&>1 &-& 8.( #$).)-!'!-1 91"!$)&/ 4 91"!$)&/ ,1-*.2*&/ 

&$!) 4--./ &2&8&/ 2)%)1:<9-41 )!2=+>&-./ ,9! 
2!/&$)7,+ 91"!$2"41:&. 

W-4&2"4 /&>-! #&8$!( )1 2*$&-. 4-*1$-1*&'10 N!%)19-10 
I)8. L1"!$2"410: 6**#://'''.-49.&$:.#9/D/9/-49/&,)-!%)1-4!/

/#/, -! "*<$10 012* '43%10 4-;&$/!%04 & &,)-!%)1-4+ 
4 )!2!,!%6 01:& -!,!'!-4!.

W.#1=-4&-1 '-4&2"4 -!91>. -!,2.=!( -! !,$12: N!%)19-! 
I)8! L1"!$2"!, +9. S&8412"41:& 110, 00-764 W!$2)!'!  

) ,&#42"41/ -! "&#1$%41: M1$4*+2 P$& M1,4%42 9+8 +$2)+9!.
$&9%)."@64#&"$!*12.&$: – ' *1$/4-41 ,& 30 942*&#!,! 2011 $. 

R&/+!9, K$!01'2"4
K!-%91$) K!#4*+=. O,)-!%)1-4! M1$4*+2 P$& M1,4%42

„umarl i  s!  n ie widzialni ,  ale  nie  nieobecni . . .”

Panu dr. Tadeuszowi M!odzianowskiemu 
Cz!onkowi Naczelnego S"du Lekarskiego 

szczere wyrazy g!"bokiego wspó!czucia oraz s!owa wsparcia w trudnych 
chwilach po stracie TATY 

sk!adaj# Przewodnicz#cy i Zespó! Naczelnego S#du Lekarskiego

OIL W $ODZI PRZY WSPÓ$UDZIALE NIL ORAZ PSTL
ZAPRASZA NA XIV HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI  

LEKARZY W TENISIE ZIEMNYM

' ,-4!%6 10-13.11.8$. ' P!84!-4%!%6 ". E&,)4 -! "&$*!%6  
MOS4R-+, +9. G$&*! R&'1%"41:&. Z:=&2)1-4!: K&/420! S#&$*+  

4 R1"$1!%04 OIL ' E&,)4, +9. C)1$'&-! 3, 93-005 E<,?,  
*19.: (42) 683 17 10, ;!"2: 683 13 78, 1-/!49: 19!.2!,+$!@64#&"$!-

*12.&$: T1$/4- -!,2.=!-4! ):=&2)1B +#=.'! 9.11.8$.
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»  Przejrzysto!" systemu, orga-
nizacja kolejek oczekuj#cych, 
limity punktowe oraz wie-
le innych przepisów i$proce-
dur, które mia%y usprawnia" 
i$porz#dkowa" staj# si& wy-
godn# zas%on# dla post&po-
wa' nie tylko nieetycznych, 
niegrzecznych, ale czasami 
wr&cz agresywnych. W$ostat-
nich kilku miesi#cach wiele 
miejsca po!wi&cili!my na %a-
mach „Gazety Lekarskiej” 
agresji pacjentów, którzy nie 
radz# sobie z$chorob#, s# nie-
cierpliwi w$czekaniu na swo-
j# kolej, wymuszaj#, gro(#, 
donosz#, a$czasami u(ywa-
j# przemocy. Czas, aby!my 
spojrzeli na drug# stron& re-
lacji, czyli na siebie.

»  W$jednym z$listów do redak-
cji czytam: „Jestem lekarzem 
emerytem, ale nadal pracuj&. 
Kilka dni temu uleg%a wypad-
kowi moja siostra. Zdener-
wowana pobieg%am do izby 
przyj&", przedstawi%am si& 
i$poprosi%am o$pomoc w$usta-
leniu oddzia%u, gdzie zosta-
%a skierowana poszkodowa-
na. Nic wi&cej. Dy(urny nie 
podnosz#c si& z$fotela, w$po-
zycji pó%le(#cej odwarkn#%, 
(e nie !ledzi losów ka(dego 
po%ama'ca, który poza tym 
mo(e ju( nie (yje.”

»  Trwa za(arta dyskusja samo-
rz#dowo-zwi#zkowa o$tary)ko-
waniu pracy lekarza, bo prze-
pracowanie prawdopodobnie 
zabi%o jednego z$nas. Przepraco-
wanie i$nonszalancja, arogancja, 
wypalenie zawodowe i$poczucie 

wy(szo!ci wobec innych za-
bijaj# równie( zwyk%# ludzk# 
przyzwoito!". Coraz cz&!ciej 
dotyczy to m%odych lekarzy – 
nastawionych na natychmia-
stowy zysk, zarówno w$sferze 
)nansów, jak i$b%yskawicznej 
kariery zawodowej lub admi-
nistracyjnej.  
Ale przecie( sk#d! czerpi# 
wzorce. *rednie pokolenie, 
a$tak(e starsze, przedemery-
talne, nie jest wcale lepsze, ale 
ma wp%ywy, a$krytyka najcz&-
!ciej szkodzi krytykuj#cemu. 
Standardy etyczne pozostawia-
j# z$cynicznym u!miechem.

»  Has%o „Lekarza emery-
ta przyjmuj& poza kolej-
no!ci#”, lansowane przez 
samorz#d kilka lat temu, po-
zosta%o bez echa. Wezwa-
nia do szkole' z$komunikacji 

interpersonalnych mo(e s# 
i$zasadne, ale z$warsztatów 
skorzystaj# wcale nie ci, na 
których p%yn# werbalne i$pi-
semne skargi. Je!li kto! nie 
wyniós% z$domu i$uczelni mo-
delu post&powania godnego 
zawodu lekarza i$lekarza den-
tysty, (adne nauki mu nie po-
mog#. Izba powinna jednak 
u!wiadamia", (e nie ka(dy 
musi by" lekarzem, nieza-
le(nie od zdobytych tytu%ów 
i$specjalizacji.

»   Dobrym zwyczajem jest bez-
p%atne przyjmowanie kole(a-
nek i$kolegów w$gabinetach 
prywatnych. Nie mówi& tu-
taj o$zwrocie kosztów oczy-
wistych, jak na przyk%ad 
zu(ytych materia%ów w$ga-
binecie stomatologicznym, 
chocia( znam wielu lekarzy 

dentystów, którzy poczuliby 
si& obra(eni, pobieraj#c ja-
kiekolwiek honorarium od 
innego lekarza. S%ysz& jed-
nak i$o$takich doktorach czy 
profesorach, którzy (adnych 
skrupu%ów nie maj#. Nast&p-
ny. Nast&pny…  

»  Dyskutujemy o$powa(nych 
problemach zwi#zanych 
z$nowymi ustawami i$rozpo-
rz#dzeniami, gdzie w$zawi-
%o!ci paragrafów gubi# si& 
nawet prawnicy. Nie jest %a-
two. Ale nasze wymaga-
nia wobec innych tak(e ro-
sn#. Chcemy kompleksowej 
us%ugi. Nie zadowalamy si& 
ekwiwalentami. Warto, (e-
by nie zapomina" o$tej samej 
tary)e wobec siebie. Z$(ycz-
liwo!ci# wzajemn#, dla pa-
cjentów i$lekarzy. ⦿

Coraz czF5ciej w rozmowach 5rodowiskowych i listach pojawia siF problem  
niestosownego zachowania lekarzy wobec kolegów, ich rodzin i innych  

pracowników ochrony zdrowia. Jak w takim razie odnosimy siF  
do „zwykGych” pacjentów?

EPI K RYZ A (16)

Rachunek sumienia
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Rozwi!zanie Jolki lekarskiej nr 170 („GL” nr 9/2011)
Uczy! si" trzeba zawsze i wsz"dzie. Kwintylian
Nagrody otrzymuj!: Tomasz Janusz (Wroc#aw), Anna Jarzumbek (Rybnik),  
Cecylia J. Piotrowska (Uniejów), Boles#aw Pasik (Mi$sk Mazowiecki), Micha# Tarka 
(Cz#uchów).
Nagrodami za prawid"owe rozwi!zania s! ksi!#ki wydawnictw: medipage, PTU, PZWL 
i Termedia. Nagrody prze%lemy poczt&.
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Prof. Jan Du!awa  
o opiece zdrowotnej    S .  1 4

Kto zwyci"#y!,  
a kto przegra!?   S .  2 8

Felieton S!awomira 
Pietrasa   S .  4 2

POD ROZWAG! KONTROWERSJE KULTURA I MEDYC YNA

Lekarze
w parlamencie

TEMAT NUMERU   S. 6"13

S .  3 8
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Obja!nienia 
64 hase" podano 
w#przypadkowej 
kolejno!ci. 
W#diagramie 
ujawniono 
wszystkie litery: 
F, K i#Y. Na 
ponumerowanych 
polach ukryto 
54 litery has"a, 
które stanowi 
rozwi$zanie. 
Nale%y je przes"a& 
na karcie 
pocztowej na 
adres redakcji 
do 10 grudnia br. 
W!ród autorów 
prawid"owych 
rozwi$za' 
rozlosujemy 
nagrody ksi$%kowe 
(prosimy o#podanie 
specjalizacji).    
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