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Po po wo dzi w 1997 r. po wie dzia no m.in.: „Pod czas klęsk ży wio ło wych nie szczę ście do ty ka za rów no
win nych, jak i nie win nych. Po ja wia się tu na to miast idea „zna ków cza su”. Ten znak jest dla nas pe łen zna -
cze nia (…) Bo nie szczę ście, kie dy przy cho dzi, mo że w czło wie ku wy zwo lić zło al bo do bro. Mo że uru cho -
mić ego izm i pod łość, al bo so li dar ność”. Te sło wa są dziś, po trzy na stu la tach, na dal ak tu al ne. Kie dy kraj
na wie dza ka ta klizm, sta je się te stem na na szą wraż li wość, em pa tię, współ czu cie dla tych, któ rzy ucier pie li. 

So li da ry zu je my się ze wszyst ki mi ofia ra mi, ty mi, któ rzy stra ci li bli skich, do my, do ro bek ca łe go ży cia, miej -
sca pra cy. Wszyst kim po trze bu ją cym le ka rzom i le ka rzom den ty stom, któ rych do tknę ły skut ki po wo dzi, za -
de kla ro wa li śmy po moc me dycz ną i po moc fi nan so wą z na sze go fun du szu so cjal ne go.

Na X Kra jo wym Zjeź dzie Le ka rzy pod ję li śmy uchwa łę w spra wie pod ję cia dzia łań zmie rza ją cych do ob -
ję cia le ka rzy i le ka rzy den ty stów pod czas wy ko ny wa nia czyn no ści za wo do wych, ochro ną prze wi dzia ną dla
funk cjo na riu szy pu blicz nych.

Tym cza sem, zda niem Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści, obo wią zu ją ce prze pi sy w za kre sie ochro ny praw nej
le ka rzy są „wy star cza ją ce”. Oma wia to szcze gó ło wo praw nik na szej izby, na dal szych stro nach biu le ty nu.

Mie li śmy nie daw no nie ste ty ko lej ny przy kład nie uza sad nio nej agre sji w szpi ta lu: pa cjent przy ję ty na od dział
z po wo du za tru cia am fe ta mi ną, zde mo lo wał sa lę, w któ rej prze by wał, do tkli wie po ra nił szkłem le ka rza, w koń -
cu chciał wy sko czyć z okna na dzie sią tym pię trze. Z pew no ścią gdy by do te go do szło, wi ną za śmierć pa cjen -
ta obar cza no by szpi tal, le ka rzy czy pie lę gniar ki. Dok tor Mar cin Szoz da wy ka zał się jed nak od wa gą i na ra ża -
jąc ży cie, ura to wał ży cie pa cjen ta. Za pro si łem Pa na Dok to ra na Pre zy dium ORL, aby w imie niu ca łej na szej le -
kar skiej spo łecz no ści po dzię ko wać Mu i po gra tu lo wać, gdyż ten czyn za słu gu je na wy jąt ko wą po chwa łę. Jest
mi nie zwy kle mi ło, że ja ko le karz Ślą skiej Izby Le kar skiej mo że być wzo rem dla wie lu le ka rzy w Pol sce. 

Wśród wie lu cie ka wych kon fe ren cji i sym po zjów me dycz nych, ja kie od by wa ją się w na szym re gio nie, chciał -
bym zwró cić uwa gę na kon fe ren cję z cy klu „In te li gent na i emo cjo nal na służ ba zdro wia”. To ini cja ty wa Szpi -
ta la Spe cja li stycz ne go nr 2 w Bytomiu, zro dzo na z po my słu prof. Ani ty Ole jek, uświa da mia ją ca nam sta rą
praw dę, jak po moc na mo że być w le cze niu in te gra cja me dy cy ny, psy cho lo gii i pe da go gi ki. Pierw sza część
cy klu do ty czy ła ro li, ja ką speł nia te ra pia za ję cio wa w pro ce sie le cze nia ko biet. Bo to, co oczy wi ste, jest naj -
czę ściej naj trud niej sze: ho li stycz na po moc cho re mu.

12 ma ja br. spo tka li śmy się z po słem na Sejm RP To ma szem Tom czy kie wi czem, no wo wy bra nym prze -
wod ni czą cym Re gio nu Ślą skie go Plat for my Oby wa tel skiej. W trak cie spo tka nia przed sta wi li śmy opi nie na sze -
go śro do wi ska wo bec pla no wa ne go wpro wa dze nia wy mo gu po sia da nia kas fi skal nych przez le ka rzy i le ka -
rzy den ty stów. Wrę czy li śmy Pa nu Po sło wi sta no wi sko Pre zy dium z 17 lu te go br. i apel Okrę go wej Ra dy Le -
kar skiej w Ka to wi cach z 3 mar ca br., pod ję te w tej spra wie. Pod czas spo tka nia przed sta wio no tak że pi smo,
ja kie wy sto so wa łem w imie niu ORL do dy rek to ra Ślą skie go Od dzia łu Wo je wódz kie go NFZ, do ty czą ce bul -
wer su ją ce go śro do wi sko me dycz ne zwro tu do cen tra li NFZ 48 mi lio nów zło tych nie wy ko rzy sta nych w 2009
ro ku przez Ślą ski Od dział, ze wzglę du na tzw. „szpi tal ne nie wy ko na nia”. Zwró ci łem się do dy rek to ra Od -
dzia łu o pil ne udzie le nie od po wie dzi, dla cze go nie do ko na no w 2009 ro ku (zwłasz cza w koń co wym okre -
sie ro ku) sto sow nych prze su nięć środ ków, w związ ku z za gro że niem nie wy ko na nia za kon trak to wa nych świad -
czeń przez nie któ re szpi ta le. Czy te pie nią dze, wy star cza ją ce na po kry cie na szym szpi ta lom znacz nej czę -
ści nie za pła co nych świad czeń na praw dę nie mo gły zo stać na Ślą sku, po pra wia jąc kon dy cję wie lu szpi ta li? Kie -
dy znik ną wresz cie nie rów no ści re gio nal ne w po dzia le środ ków fi nan so wych?

Z przy jem no ścią in for mu ję, że 26 ma ja ru szy ła za po wia da na prze ze mnie no wa stro na in ter ne to wa na -
szej izby. No wa stro na ma słu żyć lep szej ko mu ni ka cji le ka rzy z sa mo rzą dem, chcie li by śmy też, aby sta ła się
fo rum wy mia ny my śli, opi nii i uwag, by sta no wi ła ży wą i szyb ką re ak cję na to, co dzie je się w na szym me -
dycz nym świe cie. Ad res stro ny po zo stał ta ki sam: www.izba -le kar ska.org.pl. Li czę na to, że wkrót ce każ dy
do da go do za kład ki „ulu bio ne” w swo im kom pu te rze.

Kie dy pra cu je my co raz wię cej, nie usta ją co uzu peł nia my wie dzę i wy kształ ce nie, ży je my w stre sie, cią głej
go ni twie – nie mo że się to nie od bić na na szej ro dzi nie. To na si bli scy od czu wa ją nie obec ność w do mu ma -
my i ta ty le ka rza, a naj bar dziej – na sze dzie ci.

Jan Pa weł II na pi sał w pięk nym wier szu: „Do ra sta ją znie nac ka przez mi łość i po tem tak na gle do ro śli,
trzy ma jąc się za rę ce, wę dru ją w wiel kim tłu mie”. W tym nu me rze pi sma z oka zji Dnia Dziec ka - spo tka nie
z ro dzi ną Pa na Dok to ra Prze my sła wa Bin kie wi cza - oj ca sied mior ga wspa nia łych dzie ci.

Na rę ce Pa na Dok to ra skła dam ser decz ne ży cze nia wszyst kim Ma mom Le kar kom i Ta tom Le ka rzom (a też
i so bie), by na sze dzie ci do ra sta ły szczę śli we, zdro we i bez piecz ne.

Ja cek Ko za kie wicz

z mojego 
punktu 
widzenia…
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Śląska Izba Lekarska 
solidaryzuje się ze wszystkimi, którzy ucierpieli na skutek powodzi.

Wszystkim potrzebującym deklarujemy daleko idącą pomoc medyczną.
Koleżankom i Kolegom lekarzom i lekarzom dentystom, 

którzy ponieśli szczególnie dotkliwe straty przypominamy o możliwości uzyskania
również pomocy finansowej z funduszu socjalnego. 

Informacje szczegółowe można uzyskać w sekretariacie izby.

26 ma ja br. Okrę go wa Ra da Le kar ska Ślą skiej Izby Le kar skiej
w Ka to wi cach pod ję ła uchwa ły:

– w spra wie za twier dze nia spra woz da nia Ra dy Nad zor czej Spół ki z o.o. „Dom Le ka rza”
z dzia łal no ści w ro ku 2009. (Uchwa ła nr 33/2010)
– w spra wie po dzia łu zy sku Spół ki z o.o. „Dom Le ka rza” za rok 2009. (Uchwa ła
nr 41/2010)
Ca ły zysk net to w wy so ko ści wy ka za nej w spra woz da niu fi nan so wym oraz ra chun ku zy -
sków i start Spół ki z o.o. „Dom Le ka rza” w Ka to wi cach za rok 2009 w wy so ko -
ści: 16.307,38 zł Spół ka prze zna cza na po kry cie strat z lat ubie głych, 11.079,13 zł Spół -
ka prze zna cza na ka pi tał re zer wo wy.
– w spra wie za twier dze nia spra woz da nia Za rzą du z dzia łal no ści oraz spra woz da nia fi -
nan so we go Spół ki z o.o. „Dom Le ka rza”.(Uchwa ła nr 34/2010)
Za twier dzo no spra woz da nie Za rzą du z dzia łal no ści oraz spra woz da nie fi nan so we
Spół ki z o.o. „Dom Le ka rza” w Ka to wi cach spo rzą dzo ne na dzień 31.12.2009 r., wy -
ka zu ją ce po stro nie ak ty wów i pa sy wów kwo tę 335.065,88 zł oraz za twier dzo no ra chu -
nek zy sków i strat Spół ki za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 r. wy ka zu ją cy zysk w wy -
so ko ści 27.386,51 zł (net to). (Uchwa ła nr 34/2010)
– w spra wie udzie le nia Okrę go wej Izbie Le kar skiej w War sza wie im. J. Nie lu bo wi cza po -
życz ki dłu go ter mi no wej w wy so ko ści dwóch mi lio nów zło tych. (Uchwa ła nr 27/2010).
Wa run kiem wy pła ty środ ków po życz ki jest pod pi sa nie przez Na czel ną Ra dę Le kar ską umo -
wy po rę cze nia. (De cy zja w spra wie po rę cze nia przez NRL po życz ki udzie lo nej OIL w War -
sza wie przez Ślą ską Izbę Le kar ską w wy so ko sci 2 mln zł na okres 5 lat , za pa dła na po -
sie dze niu Pre zy dium NRL, 28 ma ja br., zgod nie z uchwa łą NRL z 14. 05.2010 ro ku,
któ ra do udzie le nia po rę cze nia upo waż ni ła Pre zy dium NRL)
– w spra wie zmia ny uchwa ły w spra wie wy bo ru prze wod ni czą cych ko mi sji pro ble mo wych
ORL. (Uchwa ła nr 29/2010)
Na prze wod ni czą cą Ko mi sji ds. Eme ry tów i Ren ci stów po wo ła no peł nią cą obo wiąz ki prze -
wod ni czą cej Kol. Ire nę Utra tę.
– w spra wie zmia ny uchwa ły w spra wie skła du ko mi sji pro ble mo wych ORL w Ka to wi cach.
(Uchwa ła nr 29/2010)
Do Ko mi sji Spor tu i Re kre acji po wo ła no Kol. Kol. Ste fa na Ma de ja i Mar ka Pa ścia ka.
In for ma cja o uchwa le nr 32 po wo łu ją cej skład Ze spo łu ds. orze ka nia i opi nio wa nia są do wo -le -
kar skie go ORL na stro nie 20 biu le ty nu, w ar ty ku le o bie głych są do wych. Peł na treść uchwał do -
stęp na na stro nie in ter ne to wej ŚIL www.izba -le kar ska.org.pl
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● NOWA SYTUACJA PRAWNO-UBEZPIECZENIOWA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW WYKONUJĄCYCH
ZAWÓD W POLSCE 

Zgod nie z wy mo ga mi Art. 48 a usta -
wy o za wo dach le ka rza i le ka rza den ty sty
oraz roz po rzą dze nia mi ni stra fi nan sów
z dnia 26.04.2010 roku skie ro wa nych
do wszyst kich le ka rzy i le ka rzy den ty stów
wy ko nu ją cych za wód na te re nie RP:
1) w za kła dzie opie ki zdro wot nej,
2) w ra mach in dy wi du al nej prak ty ki le kar -

skiej, in dy wi du al nej spe cja li stycz nej
prak ty ki le kar skiej lub gru po wej prak -
ty ki le kar skiej.
Le ka rze oraz le ka rze den ty ści zo bo -

wią za ni są do za war cia no we go ubez pie -
cze nia obo wiąz ko we go do dnia wej ścia
w ży cie Roz po rzą dze nia, czy li do 12
czerw ca 2010 r.

o świad cze niach opie ki zdro wot nej fi -

nan so wa nych ze środ ków pu blicz -

nych) – bez po śred nie kon trak ty z NFZ

3) trze cie go – no we go obo wiąz ko we go

ubez pie cze nia od od po wie dzial no ści

cy wil nej zgod nie z roz po rzą dze niem

mi ni stra fi nan sów z dnia 26 kwiet -

nia 2010r. (na pod sta wie art. 48a, do -

da ne go do usta wy o za wo dzie le ka rza

i le ka rza den ty sty z 1 stycz nia 2010

roku) – pro wa dze nie prak ty ki lub wy -

ko ny wa nie czyn no ści z ZO Z-ach

Nie wszy scy le ka rze są ob ję ci no wym

obo wiąz kiem ubez pie cze nia

We dług in ter pre ta cji Mi ni ster stwa

Zdro wia obo wią zek za war cia umo wy no -

we go ubez pie cze nia OC nie do ty czy le -

ka rzy za trud nio nych w za kła dach opie ki

zdro wot nej w ra mach umo wy o pra cę.

W ich przy pad ku od po wie dzial ność

za szko dy wy rzą dzo ne oso bom w związ -

ku z wy ko ny wa niem za wo du jest ogra ni -

czo na na mo cy art. 119 oraz 120 Ko dek -

su Pra cy, a pod mio tem wy łącz nie zo bo -

wią za nym do na pra wie nia szko dy jest ich

pra co daw ca. Na le ży jed nak pa mię tać, że

pra co daw ca na mo cy za pi sów Art. 119

i 120 KP mo że po cią gnąć pra cow ni ka

do od po wie dzial no ści do wy so ko ści trzy -

mie sięcz ne go wy na gro dze nia.

Obec nie obo wią zu je kil ka ubez -
pie czeń ob li ga to ryj nych dla le ka rza.

Le karz/le karz den ty sta udzie la ją cy
świad czeń w kil ku miej scach, na przy kład
po sia da ją cy kon trakt z SPZOZ, a tak -
że – w ra mach pry wat nej prak ty ki – po -
sia da ją cy kon trakt z NFZ i przyj mu ją cy pa -
cjen tów w Nie pu blicz nym Za kła dzie Opie -
ki Zdro wot nej (NZOZ), pod le ga obo wiąz -
ko wi ubez pie cze nia od od po wie dzial no -
ści cy wil nej.

Le karz, któ ry do tych czas pod le gał
obo wiąz ko wi po sia da nia dwóch ubez -
pie czeń OC obo wiąz ko wych, po wej ściu
w ży cie ww. roz po rzą dze nia mo że być zo -
bo wią za ny do po sia da nia 3 umów ubez -
pie cze nia:
1) zgod nie z roz po rzą dze niem mi ni stra fi -

nan sów z dnia 23 grud nia 2004 r. w ra -
mach po sia da ne go kon trak tu ze szpi -
ta lem (za mó wie nie udzie la ne na pod -
sta wie art. 35 ust. 1 usta wy z dnia 30
sierp nia 1991 r. o za kła dach opie ki
zdro wot nej, DZ. U. nr 91, poz. 408,
z póź niej szy mi zmia na mi) – bez po śred -
nie kon trak ty z SPZOZ-a mi

2) zgod nie z roz po rzą dze niem mi ni stra fi -
nan sów z dnia 28 grud nia 2007r.
w ra mach kon trak tu z NFZ (na pod sta -
wie za pi sów art. 136b ust. 2 usta wy

No we ubez pie cze nie – róż ne
su my gwa ran cyj ne w za leż no ści
od spe cja li za cji

Mi ni mal ne su my gwa ran cyj ne dla no -
we go ubez pie cze nia OC usta lo ne zo sta -
ły w po dzia le na spe cjal no ści le kar skie i le -
kar sko -den ty stycz ne. Po dział ba zu je na re -
al no ści ochro ny ubez pie cze nio wej i jej ade -
kwat no ści do ewen tu al nie po peł nio nych
błę dów pod czas wy ko ny wa nia czyn no ści
za wo do wych.

Za tem:
1) le ka rze zaj mu ją cy się: ane ste zjo lo gią

i in ten syw ną te ra pią, po łoż nic twem i gi -
ne ko lo gią, chi rur gią (rów nież chi rur gią
sto ma to lo gicz ną i szczę ko wo -twa rzo wą),
neo na to lo gią, on ko lo gią kli nicz ną, or to -
pe dią i trau ma to lo gią na rzą du ru chu, uro -
lo gią, oto ry no la ryn go lo gią, oku li sty ką
i me dy cy ną ra tun ko wą mu szą po sia dać
po li sy na su mę gwa ran cyj ną 100.000 €;

2) den ty ści (oprócz chi rur gów sto ma to lo -
gów oraz chi rur gów szczę ko wo -twa rzo -
wych) zo sta li ob ję ci wy mo giem po sia -
da nia su my gwa ran cyj nej w wy so ko -
ści 50.000 €;

3) po zo sta li le ka rze mu szą wy ku pić ubez pie -
cze nie na su mę gwa ran cyj ną 25.000 €.
Po da ne kwo ty są mi ni mal ny mi su ma mi

gwa ran cyj ny mi i od no szą się do jed ne go zda -
rze nia i wszyst kich zda rzeń w okre sie ubez -
pie cze nia nie dłuż szym niż 12 mie się cy.

Ja ką ochro nę za pew nia, a cze go
zgod nie z prze pi sa mi pra wa nie ofe ru je no -
we ubez pie cze nie? Od po wie dzial no ścią
ubez pie czy cie la, w ra mach no we go ubez -
pie cze nia OC, ob ję te są szko dy wy rzą dzo -
ne w na stęp stwie dzia ła nia lub za nie cha -
nia ubez pie czo ne go lub osób ob ję tych
ubez pie cze niem (np. pra cow ni ków),
w okre sie trwa nia ochro ny ubez pie cze nio -
wej, wy rzą dzo ne przy wy ko ny wa niu czyn -
no ści za wo do wych. Za tem ubez pie cze nie
OC nie obej mu je swo im za kre sem szkód:
1) wy rzą dzo nych przez ubez pie czo ne go

po po zba wie niu go pra wa do wy ko ny -
wa nia za wo du, a tak że w okre sie za wie -
sze nia pra wa do wy ko ny wa nia za wo du,
chy ba, że szko da jest na stęp stwem wy -
ko ny wa nia za wo du przed po zba wie niem
pra wa do wy ko ny wa nia za wo du lub za -
wie sze nia,

2) po le ga ją cych na uszko dze niu, znisz cze -
niu lub utra cie rze czy,

3) po le ga ją cych na za pła cie kar umow nych,
4) po wsta łych wsku tek dzia łań wo jen -

nych, roz ru chów i za mie szek, a tak że
ak tów ter ro ru,

5) po wsta łych w cza sie wy ko ny wa nia za -
wo du le ka rza na pod sta wie umo wy
o pra cę.

PRAWO I MEDYCYNA

oprac. T. G.
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cze nie usług zdro wot nych w pry wat nej kli ni ce lub w ra -
mach in dy wi du al nej prak ty ki le kar skiej są zda niem Mi -
ni ster stwa Spra wie dli wo ści nie uza sad nio ne.

Mi ni ster stwo Spra wie dli wo ści wska zu je na to, że
kon se kwen cją po sze rze nia szcze gól nej (wzmo żo nej)
ochro ny okre ślo nych dóbr, ja kiej mie li by pod le gać le -
ka rze, jest po sze rze nie za kre su szcze gól nej (za ostrzo -
nej) od po wie dzial no ści kar nej osób do pusz cza ją cych
się na ru szeń. Mo że to na stą pić je dy nie w opar ciu
o art 31 ust. 3 Kon sty tu cji, zgod nie z któ rym: „Ogra -
ni cze nia w za kre sie ko rzy sta nia z kon sty tu cyj nych wol no -
ści i praw mo gą być usta na wia ne tyl ko w usta wie i tyl ko
wte dy, gdy są ko niecz ne w de mo kra tycz nym pań stwie dla
je go bez pie czeń stwa lub po rząd ku pu blicz ne go, bądź dla
ochro ny śro do wi ska, zdro wia i mo ral no ści pu blicz nej, al -
bo wol no ści i praw in nych osób. Ogra ni cze nia te nie mo gą na ru szać isto ty wol no ści i praw.”

Zda niem mi ni ster stwa nie wy da je się, aby któ raś z wy mie nio nych war to ści uza sad nia -
ła w tym wy pad ku ko niecz ność in ge ro wa nia w sfe rę gwa ran to wa nych kon sty tu cyj nie wol no -
ści i praw. Kon se kwen cją te go jest rów nież brak po wo dów, aby w de mo kra tycz nym pań stwie
re spek tu ją cym od dzie le nie sfe ry pu blicz nej od pry wat nej ak tyw no ści oby wa te li, au to ry tet
za wo dów le ka rza i le ka rza den ty sty oraz god ność oso bi sta tych osób, wy ma ga ła wzmo żo -
nej ochro ny praw nej rów nież w re la cjach po mię dzy pod mio ta mi pry wat ny mi (pa cjent le ka -
rza) w po stu lo wa nym w uchwa le za kre sie. 

Obo wią zu ją ce prze pi sy w za kre sie ochro ny praw nej le ka rzy zda niem Mi ni ster stwa Spra -
wie dli wo ści są wy star cza ją ce

Ja kub Fra kow ski

Apli kant rad cow ski z Kancelarii Radców Praw nych
Nicz pan, Tre fon, Pra sa łek s.c.

Wod po wie dzi na pi smo z dnia 12
marca 2010 roku nr
NRL/ZRP/AM220/461/2010

do ty czą ce uchwa ły nr 20 X Kra jo we go
Zjaz du Le ka rzy, w spra wie ob ję cia le ka rzy
i le ka rzy den ty stów ochro ną prze wi dzia ną dla
funk cjo na riu szy pu blicz nych pod czas wy ko -
ny wa nia czyn no ści za wo do wych, pod se -
kre tarz sta nu z upo waż nie nia mi ni stra spra -
wie dli wo ści przed sta wił na stę pu ją ce sta no -
wi sko, we dług któ re go:

W obec nym sta nie praw nym, zgod nie
z art. 44 usta wy z dnia 5 grud nia 1996 o za -
wo dach le ka rza i le ka rza den ty sty, le ka rzo -
wi i le ka rzo wi den ty ście, któ ry wy ko nu je czyn -
no ści w ra mach świad czeń po mo cy do raź -
nej lub udzie la po mo cy le kar skiej w przy pad -
ku, gdy zwło ka w jej udzie le niu mo gła by spo -
wo do wać nie bez pie czeń stwo utra ty ży cia,
cięż kie go uszko dze nia cia ła lub cięż kie go
roz stro ju zdro wia oraz w in nych przy pad kach
nie cier pią cych zwło ki przy słu gu je ochro na
praw na na leż na funk cjo na riu szo wi. Zda niem
mi ni ster stwa obo wią zu ją ca re gu la cja, któ ra
wią że się z ko niecz no ścią za pew nie nia nie -
za kłó co ne go i na le ży te go udzie le nia po mo -
cy me dycz nej w wy mie nio nych przy pad kach
jest wy star cza ją ca.

Po stu lo wa ne w uchwa le X Kra jo we go
Zjaz du Le ka rzy re gu la cje, któ re pro wa dzi ły -
by do da lej idą cej szcze gól nej ochro ny le ka -
rzy, obej mu ją cej nie tyl ko w/w wy mie nio ne sy -
tu acje, ale każ dy in ny przy pa dek wy ko ny wa -
nia czyn no ści za wo do wej, ta ki jak np. świad -

PRAWNIK INFORMUJE

Ochrona prawna lekarzy

Uchwała Nr 20 X Kra jo we go 
Zjaz du Le ka rzy

z dnia 29 stycz nia 2010 r.
w spra wie ob ję cia le ka rzy i le ka rzy

den ty stów ochro ną prze wi dzia ną dla
funk cjo na riu szy pu blicz nych

X Kra jo wy Zjazd Le ka rzy zo bo wią zu -
je Na czel ną Ra dę Le kar ską do pod ję cia
dzia łań zmie rza ją cych do ob ję cia le ka rzy
i le ka rzy den ty stów pod czas wy ko ny wa nia
czyn no ści za wo do wych ochro ną prze wi -
dzia ną dla funk cjo na riu szy pu blicz nych
w usta wie z dnia 6 czerw ca 1997 r. – ko -
deks kar ny (Dz. U. nr 88, poz. 553,
z późn. zm.)

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
Kol. Jacek Kozakiewicz: środa 1700-1900,

piątek 1300-1500

Wiceprezesi: 
Kol. Halina Borgiel-Marek: 

czwartek 1200-1500

Kol. Maciej Hamankiewicz: 
środa 1300-1400 (po wcześniejszym

uzgodnieniu telefonicznym) 

Skarbnik Kol. Jerzy Rdes: środa 1600-1700

Sekretarz Kol. Andrzej Postek: 
wtorek 1300-1500, poniedziałek po 1500 

(po wcześniejszym uzgodnieniu tel.)
Zastępca Sekretarza Kol. Krystian Frey:

wtorek 1100-1300

Członkowie Prezydium:
Kol. Jan Cieślicki: środa 

(po wcześniejszym uzgodnieniu tel.)

Kol. Grzegorz Góral: poniedziałek i środa
(po wcześniejszym uzgodnieniu tel.)

Kol. Janusz Heyda: czwartek 1500

(po wcześniejszym uzgodnieniu tel.)
Kol. Rafał Kiełkowski: środa 1200-1400

Kol. Wojciech Marquardt: 
środa 1300-1400 i poniedziałek 

(po wcześniejszym uzgodnieniu tel.)
Kol. Krystyn Sosada: poniedziałek 

1500-1600

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej:

Kol. Tadeusz Urban: drugi i czwarty piątek
każdego miesiąca 1100-1300

Przewodniczący Okręgowego 
Sądu Lekarskiego:

Kol. Stefan Stencel: środa 1000-1200

Dyżury przedstawicieli Śląskiej Izby Lekarskiej: 



An na Za do ra-Świ de rek: Izby le kar skie od kil ku lat wie le uwa gi po świę ca ją te ma to wi uza leż -
nień wśród le ka rzy. Nie któ rzy uwa ża ją, że w ten spo sób sztucz nie zwra ca się uwa gę na pro -
ble my, któ re do ty czą prze cież ca łe go spo łe czeń stwa, a nie tyl ko tej jed nej gru py za wo do wej.
Do ro ta Rzep niew ska: Za wo dy me dycz ne na le żą do krę gu pod wyż szo ne go ry zy ka. Dzie je
się tak z uwa gi na du że ob cią że nie pra cą i wiel ką od po wie dzial ność, ja ka spo czy wa na oso -
bach, któ re ją wy ko nu ją. Nie któ rzy le ka rze al ko hol czy le ki trak tu ją ja ko naj prost szy spo -
sób na od re ago wa nie stre sów. Z dru giej stro ny z do świad czeń w in nych kra jach wy ni ka, że
le ka rze zgła sza ją się do le cze nia od wy ko we go o wie le póź niej niż in ni pa cjen ci. Za czę to
ba dać tę spra wę i wy szło na jaw, że jest coś ta kie go jak spe cy fi ka za wo du me dycz ne go, któ -
ra po le ga na tym, że le ka rzo wi trud niej wejść w ro lę pa cjen ta, po nie waż za wsze je ste śmy
po tej dru giej stro nie biur ka i bar dzo cięż ko nam przy znać: ja je stem cho ry i sam wy ma -
gam po mo cy. Przy zwy cza ili śmy się, że to my nie sie my po moc.

Czy w Pol sce ro bio no ba da nia na te mat uza leż nień wśród le ka rzy?
Z uza leż nie nia mi jest ten pro blem, że uzna wa ne są za spra wę wsty dli wą i przez wie le lat
by ły te ma tem ta bu. W Pol sce nie pro wa dzo no ba dań do ty czą cych uza leż nień wśród le ka -
rzy. Na to miast da ne z Eu ro py i Ame ry ki po ka zu ją od kil ku do kil ku na stu pro cent (na wet 20%
w USA), przy czym współ czyn nik uza leż nio nych ko biet jest o po ło wę niż szy do męż czyzn.
Za kła da jąc na wet, że w Pol sce od se tek uza leż nio nych le ka rzy po kry wa się z tzw. ry zy kiem
po pu la cyj nym wy no szą cym oko ło 8-10 % to śro do wi sko i tak mu si się ja koś do te go od -
nieść. W przy pad ku le ka rzy jest to szcze gól nie waż ne i nie cho dzi tu na wet o roz miar zja -
wi ska, tyl ko je go wy so ką szko dli wość.

Wła śnie z uwa gi na tę szko dli wość usta wo daw ca dał okrę go wym ra dom le kar skim moż li -
wość za wie sze nia pra wa wy ko ny wa nia za wo du le ka rzy, któ rym stan zdro wia na to nie po -
zwa la. Przy pod ję ciu ta kiej de cy zji ra da po sił ku je się opi nią ko mi sji spe cjal nej, po wo ły wa -
nej każ do ra zo wo dla kon kret ne go le ka rza, co za tem ro bi peł no moc nik? 

Pro ce du ry zwią za ne z ko mi sja mi spro wa dza -
ły się do za wie sze nia uza leż nio ne go le ka -
rza w pra wie wy ko ny wa nia za wo du. Jed nak
wia do mo, że je śli gro zi tak po waż na sank -
cja i wła ści wie nie wia do mo co da lej, to ta -
ki za wie szo ny le karz mógł są dzić, że ni gdy
nie zdo ła wró cić do za wo du. Co wię cej, bar -
dzo czę sto ta kie oso by na dal po zo sta wa ły
w czyn nej fa zie na ło gu do pro wa dza jąc się
do przed wcze snej śmier ci. W ta kiej sy tu acji
oto cze nie sta ra ło się ukry wać pro blem
uza leż nio ne go ko le gi, bo za wie sze nie pra -
wa wy ko ny wa nia za wo du uzna wa no
za śmierć za wo do wą, wów czas do gło su do -
cho dzi ła fał szy wa so li dar ność. Już wie le lat
te mu sa mo rzą dy za wo do we le ka rzy głów -
nie w Eu ro pie Za chod niej za ob ser wo wa ły,
że po moc w pod ję ciu le cze nia udzie lo na le -
ka rzo wi przy no si roz wią za nie pro ble mu
du żo efek tyw niej, niż ro bi to sank cja pod ty -
tu łem „za wie sze nie w pra wie wy ko ny wa nia
za wo du”.

Ja ka wo bec te go jest Pa ni ro la ja ko peł no -
moc ni ka?

WYWIAD

„Moc w słabości się doskonali”

● ROZ MO WA Z DOK TOR DO RO TĄ RZEP NIEW SKĄ – PEŁ NO MOC NI KIEM DS. ZDRO WIA LE KA RZY 
I LE KA RZY DEN TY STÓW ORL W KA TO WI CACH O DO STĘP NYCH W IZBIE FOR MACH PO MO CY 
I SPO SO BACH WAL KI Z UZA LEŻ NIE NIA MI
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lek. med. Do ro ta Rzep niew ska
spe cja li sta psy chia tra i spe cja li sta psy cho -
te ra pii uza leż nień

W 1998 ro ku ukoń czy ła stu dia me -
dycz ne na Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej.
W la tach 2000-2005 od by ła szko le nie
spe cja li za cyj ne, uzy sku jąc w 2005 ro ku ty -
tuł spe cja li sty w dzie dzi nie psy chia trii.
W tym sa mym ro ku ukoń czy ła Stu dium Po -
mo cy Psy cho lo gicz nej w In sty tu cie Psy cho -
lo gii Zdro wia w War sza wie, a rok póź niej
Stu dium Te ra pii Uza leż nień, uzy sku jąc cer -
ty fi kat Spe cja li sty Psy cho te ra pii Uza leż nień.

Od 2000 ro ku jest le ka rzem przy szpi -
tal nej Po rad ni Te ra pii Uza leż nień w Cze -
la dzi, a od 2006 ro ku peł ni ro lę kie row -
ni ka Dzien ne go Od dzia łu Psy chia trycz ne -
go rów nież w Cze la dzi.

Od 2007 ro ku peł ni obo wiąz ki Peł no -
moc ni ka ds. zdro wia le ka rzy i le ka rzy den -
ty stów ORL w Ka to wi cach.



ku je stem już zo bo wią za na do prze ka za nia pew nych in for ma cji or ga no wi, któ ry le ka rza do mnie
skie ro wał. Oczy wi ście za kres tych in for ma cji jest bar dzo ogra ni czo ny, mu szę po wie dzieć
czy ta oso ba się zgło si ła na wi zy tę, czy zgo dzi ła się na pro po no wa ny prze ze mnie spo sób
po stę po wa nia te ra peu tycz ne go i czy po zo sta je w le cze niu od wy ko wym.

Mó wi Pa ni o le ka rzach, któ rzy zgło szą się sa mi lub na sku tek in ter wen cji or ga nów izby, ale
co w mo men cie, gdy ko le dzy za ob ser wu ją, że je den z nich ma pro blem, al bo prze ło żo ny
za uwa ży, że pra cow nik – le karz nie za cho wu je abs ty nen cji w pra cy?
Nie ma jed no znacz nej pro ce du ry, któ ra by okre śla ła spo sób po stę po wa nia, ale pra co daw ca
mo że zgło sić ten fakt jed no cze śnie do ORL i do peł no moc ni ka. Chcę za zna czyć, że choć za -
wsze in for mu ję pra co daw ców o ich pra wie i obo wiąz ku po wia do mie nia ra dy, cza sem zda rza
się, że od te go od stę pu ją. W tym mo men cie pro po nu ję, by za war li ze swo im pod wład nym
gen tle meń ską umo wę, za kła da ją cą że do pó ki peł no moc nik nie sy gna li zu je bra ku współ pra cy,
czy za prze sta nia le cze nia, to pra co daw ca po wstrzy mu je się przed po wia do mie niem ORL.

Wy da je się, że ta ka umo wa mo że zwięk szyć mo ty wa cje le ka rza do pod ję cia le cze nia?
W tym ro ku już czte ry oso by zgło si ły się z pra co daw ca mi i wszyst kie pod ję ły de cy zję o le -
cze niu. Chcę pod kre ślić, że przyj ście z pra co daw cą zna czą co zwięk sza szan se te go, że in -
ter wen cja za koń czy się suk ce sem. Głów nie dla te go, że pra co daw ca dzier ży w rę ce waż kie
ar gu men ty, mo że za wsze po wie dzieć: ja so bie z to bą ko le go nie wy obra żam współ pra cy w sy -
tu acji, kie dy ty ćpasz, czy pi jesz. Cho ro by al ko ho lo wej nie da się za cza ro wać po wie dze -
niem: nie pij Ja rek, nie pij. Tu bar dzo waż na jest po sta wa pra co daw cy, bo je śli bę dzie uwa -
żał, że pro ble mu nie wi dzi, szu kał za stępstw, zwal niał z za jęć kosz tem in nych współ pra -
cow ni ków to tym sa mym tyl ko opóź ni le cze nie uza leż nio ne go le ka rza. Na to miast po sta wie -
nie ul ti ma tum – po dej mij le cze nie, to ja roz wa żę, czy mo że my da lej współ pra co wać, mo -
że po dzia łać otrzeź wia ją co. Oczy wi ście w chwi li, gdy pra co daw ca sta wia ta ki wy móg, to
le karz mo że się na to nie zgo dzić, ale wte dy prze ło żo ny ma pra wo za wia do mić okrę go wą
ra dę le kar ską o je go pro ble mie. W przy pad ku, gdy le karz od był już le cze nie i pra cu je, to
je go pra co daw ca mo że się z nim umó wić na kon tro lę trzeź wo ści w miej scu pra cy. Wte dy,
gdy le karz od ma wia zgo dy na te sty, pra co daw ca mo że od wo łać się do kon trak tu i po wie -
dzieć: pra cu jesz tu taj, bo się tak umó wi li śmy, że ja mam pra wo wy ko na nia u cie bie te stu
na obec ność al ko ho lu lub in nych środ ków, bo ce nię cie bie ja ko spe cja li stę, ja ko ko le gę, współ -
pra cow ni ka, ale mam ogra ni czo ne za ufa nie, je śli cho dzi o two ją abs ty nen cję. Obec nie peł -
no moc nik nie ma ta kich upraw nień, ani moż li wo ści dys cy pli no wa nia uza leż nio nych le ka rzy.
NRL pod ję ła bar dzo ogól ny wnio sek o or ga ni za cji sys te mu po mo cy dla le ka rzy uza leż nio -
nych i do pie ro pro wa dzo ne są pra ce nad szcze gó ło wy mi prze pi sa mi wy ko naw czy mi.

Dzia ła Pa ni od 2007 ro ku. Pro szę po wie dzieć ilu le ka rzy przez ten okres sko rzy sta ło z po -
mo cy peł no moc ni ka?
Zgła sza się oko ło dwu dzie stu le ka rzy rocz nie, czy li moż na przy jąć, że do tej po ry by ło u mnie
już oko ło 50 – 60 le ka rzy. Nie za wsze są to oso by uza leż nio ne. By wa, że zgła sza ją się le -
ka rze ma ją cy w ro dzi nie oso bę nad uży wa ją cą al ko ho lu. Sta ram się ich wspie rać, prze pro -
wa dzam edu ka cję, szu kam rów nież miej sca w ośrod ku od wy ko wym. By ły też oso by 

Spe cjal ne Ko mi sje orze ka ją ce o zdol no ści
do wy ko ny wa nia za wo du oczy wi ście na dal
funk cjo nu ją, na to miast peł no moc nik dzia ła od -
ręb nie od ko mi sji. Mo im za da niem jest
przede wszyst kim po móc le ka rzo wi w pod -
ję ciu de cy zji o le cze niu. Dla nie go to trud -
na de cy zja, któ rej czę sto to wa rzy szy wstyd,
lęk przed ośmie sze niem, czy utra tą pre sti żu
za wo do we go. Peł no moc nik jest po to, że by
po móc upo rać się z ty mi pro ble ma mi, po móc
tra fić do do brej pla ców ki od wy ko wej. Do mnie
le karz przy cho dzi zdia gno zo wać swój pro -
blem, uzy skać po moc – nie każ dy le karz jest
prze cież spe cja li stą w przed mio cie uza leż nie -
nia. Po tem mo ni to ru ję po stę py le cze nia.
Peł no moc nik to nie jest oso ba u któ rej le karz
się le czy, jed nak za ufa nie jest pod sta wą do -
brej współ pra cy le ka rza i peł no moc ni ka, bo
bez nie go żad na in ter wen cja się nie uda.

Peł no moc nik jest po wo ły wa ny przez okrę -
go wą ra dę le kar ską, moż na więc przy pusz -
czać, że uza leż nio ny le karz zgła sza jąc się
do Pa ni rów no cze śnie ro bi do nos na sie bie
do izby le kar skiej?
Nie, dla te go że w od nie sie niu do le ka rza, któ -
ry zja wia się sam, ja je stem przede wszyst -
kim le ka rzem czy li oso bą, któ ra jest zo bo -
wią za na do ta jem ni cy le kar skiej. Oczy wi ście
ja ko peł no moc nik wy ko nu ję pew ne funk cje ad -
mi ni stra cyj ne, ale je stem przede wszyst kim
psy chia trą i spe cja li stą psy cho te ra pii uza leż -
nień. W mo men cie gdy od by wam roz mo wę
z le ka rzem, to jest to roz mo wa po uf na.

Po wiedz my to jesz cze raz; zgło sze nie się
do Pa ni ja ko peł no moc ni ka, nie wią że się
z żad ny mi sank cja mi, któ re mo gą być na ło -
żo ne przez izbę.
Do kład nie tak. Je śli uza leż nio ny zgła sza się
sam, obo wią zu je mnie ta jem ni ca. Zu peł nie
ina czej spra wa wy glą da kie dy mia ła miej sce
spe cjal na ko mi sja lub le ka rza skie ro wał pre -
zes ORL al bo OROZ, wte dy mo ja ro la co
praw da się nie zmie nia, ale w ta kim przy pad -
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In sty tu cja „Peł no moc ni ka do spraw zdro -
wia le ka rzy i le ka rzy den ty stów” po wsta -
ła w ro ku 2007 na pod sta wie „Uchwa ły
nr 7/07/V Na czel nej Ra dy Le kar skiej
z dnia 13 kwiet nia 2007 r.” w ce lu nie -
sie nia po mo cy Ko le gom i Ko le żan kom bo -
ry ka ją cym się z uza leż nie niem od al ko ho -
lu (przede wszyst kim) lub in nych sub stan -
cji psy cho ak tyw nych (le ki, nar ko ty ki).

Za kres dzia ła nia Peł no moc ni ka obej mu je m. in.:
– kon sul ta cje in dy wi du al ne dla Le ka rzy z pro ble mem uza leż nie nia,
– współ pra ca z in ny mi or ga na mi izby le kar skiej (Rzecz nik Od po wie dzial no ści Za wo do -

wej, Ko mi sja So cjal na, Ko mi sja ds. Orze ka nia o Zdol no ści do Wy ko ny wa nia Za wo du),
– współ pra ca z ośrod ka mi te ra pii uza leż nień (am bu la to ryj ny mi i sta cjo nar ny mi) w ce lu usta -

le nia miej sca dla le ka rza z pro ble mem,
– mo ni to ro wa nie sta nu zdro wia le ka rza, udzie la nie wspar cia pod czas wi zyt kon tro l nych

po ukoń cze niu le cze nia,
– współ pra ca ze spo łecz no ścią trzeź wie ją cych le ka rzy,
– roz po wszech nia nie in for ma cji o moż li wo ściach po mo cy w pra sie bran żo wej,
– szko le nia or dy na to rów i kie row ni ków ośrod ków służ by zdro wia pod ką tem roz po zna wa -

nia i szyb kie go re ago wa nia na pro ble my al ko ho lo we w śro do wi sku le kar skim (w pla nie).



pa cjen ta, nie rzad ko sa me or dy no wa ły so bie
le ki. Sta ra łam się tłu ma czyć, czym to gro -
zi: Le ka rzu, nie lecz się sam, tyl ko za dbaj o to
że byś miał swo je go le ka rza, któ ry cie bie pro -
wa dzi i do któ re go bę dziesz miał za ufa nie,
bo je steś czło wie kiem i masz pra wo też być
pa cjen tem. Za swój suk ces uwa żam, że
w dwóch przy pad kach uda ło mi się spra wić,
że dwie osoby pod ję ły de cy zję o le cze niu
o spe cja li stycz nych ośrod kach.

Kil ka mie się cy te mu w „Pro Me di co” uka zał
się wy wiad z pa nem dok to rem, któ ry opo wia -
dał o swo jej wal ce z pro ble mem al ko ho lo wym.
Czy uwa ża Pa ni, że te go ty pu oso bi ste wy -
zna nie, mo że wpły nąć na zmia nę po staw le -
ka rzy wo bec ich uza leż nio nych ko le gów?
Dla mnie ja ko peł no moc ni ka ds. zdro wia le -
ka rzy i le ka rzy den ty stów to bar dzo waż ny ar -
ty kuł, bo po ka zu je in nym le ka rzom, że z tej
cho ro by moż na wyjść, że po le cze niu moż na
funk cjo no wać w za wo dzie. Opo wia da jąc swo -
ją hi sto rię pan dok tor dał na dzie ję in nym lu -
dziom, któ rzy być mo że bo ry ka jąc się z pro -
ble mem uza leż nie nia, nie wie dzą, co z tym zro -
bić. Mam na dzie ję, że to po mo że in nym oso -
bom pod jąć de cy zje o le cze niu, bo Pan dok -
tor bar dzo wy raź nie wska zy wał na to, że jest
cho ry na cho ro bę al ko ho lo wą, na to miast de -
cy zja o le cze niu spo wo do wa ła, że zmie nił zu -
peł nie swo je ży cie, że za czął ina czej pa trzeć
na roz ma ite pro ble my, od niósł ko rzy ści za rów -
no oso bi ste, jak i za wo do we. Te raz od po wie -
dzial nie mo że wy ko ny wać swój za wód. Ja je -
stem zda nia, że moc w sła bo ści się do sko na -
li, że Pan dok tor wy ka zał się du żą od wa gą, po -
wie dział to, co my śli i chwa ła mu za to. W roz -
mo wie ze mną przy znał, że sko ro cho ciaż jed -
ną oso bę skło ni ło to do re flek sji nad swo im na -
ło giem, to zna czy, że by ło war to.
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z za bu rze nia mi psy chicz ny mi, któ re zgło si ły się sa me lub zo sta ły przy sła ne przez in ne or -
ga ny izby. Roz ma wia łam z ni mi ja ko psy chia tra, sta ra łam się od po wie dzieć na ich py ta nia
i do ra dzić w kwe stii le cze nia. Za uwa ży łam, że te oso by mia ły pro blem z wej ściem w ro lę

P. T. Ko le dzy Le ka rze i Le ka rze Den ty ści

Przy pad ki nie trzeź wo ści le ka rzy i le ka rzy den ty stów pod czas wy ko ny wa nia obo wiąz -
ków za wo do wych, co raz czę ściej na gła śnia ne przez me dia, sta no wią za gro że nie dla pa -
cjen tów, a jed no cze śnie po wo du ją ob ni że nie au to ry te tu le ka rza.

W Pol sce brak jest da nych o roz po wszech nie niu uza leż nień wśród le ka rzy i le ka rzy
den ty stów. W in nych kra jach ba da nia wska zu ją na oko ło 20% od se tek uza leż nień wśród
le ka rzy -męż czyzn, oraz od po wied nio o oko ło po ło wę niż szą licz bę u ko biet, przez ana -
lo gię na le ży po dej rze wać, iż oko ło jed na pią ta le ka rzy w Pol sce ma pro blem z uza leż -
nie niem. Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je fakt, iż le ka rze i le ka rze den ty ści bar dziej niż
in ni uza leż nie ni za prze cza ją ist nie niu u nich pro ble mu al ko ho lo we go (lub uza leż nie niu
od in nej sub stan cji psy cho ak tyw nej) oraz znacz nie trud niej pod jąć im de cy zję o le cze -
niu. Jed nym z czyn ni ków ze wnętrz nych, któ re utrud nia ją lub opóź nia ją pod ję cie przez
nich le cze nia jest fał szy wie ro zu mia na so li dar ność za wo do wa, np. ukry wa nie nie trzeź -
wych ko le gów przed prze ło żo ny mi i pa cjen ta mi, tu szo wa nie ich błę dów.

Ko lej nym pro ble mem jest po błaż li wy sto su nek prze ło żo nych wo bec nie trzeź wych pra -
cow ni ków – le ka rzy, al bo roz wią zy wa nie pro ble mu w naj wy god niej szy dla pra co daw cy spo -
sób po przez roz wią zy wa nie z ni mi umo wy o pra cę. W od nie sie niu do po ru sza ne go pro -
ble mu na le ży pod kre ślić, że przede wszyst kim to sa mo rząd le kar ski ma usta wo we upraw -
nie nia i obo wią zek do ba da nia sta nu zdro wia le ka rzy pod wzglę dem ich zdol no ści do wy -
ko ny wa nia za wo du. Po uzy ska niu in for ma cji o za strze że niach w tym wzglę dzie, Okrę go -
wa Ra da Le kar ska po wo łu je ko mi sję zło żo ną z od po wied nich spe cja li stów, ce lem zba da -
nia sta nu zdro wia te go le ka rza. Na pod sta wie wy da nej przez ko mi sję opi nii, Okrę go wa Ra -
da Le kar ska, w dro dze uchwa ły, mo że zo bo wią zać le ka rza do pod ję cia od po wied nie go le -
cze nia oraz – w ra zie ta kiej ko niecz no ści – za wie sić le ka rzo wi pra wo wy ko ny wa nia za wo -
du na czas le cze nia. Le karz ma obo wią zek pod dać się ba da niu na we zwa nie ko mi sji.

Po dej mu jąc dzia ła nia w ra mach pie czy nad wy ko ny wa niem za wo du le ka rza i le ka rza
den ty sty na ob sza rze dzia ła nia izby, zmie rza ją ce do ogra ni cze nia licz by przy pad ków uza -
leż nień le ka rzy od al ko ho lu i far ma ko lo gicz nych środ ków psy cho tro po wych. Okrę go wa
Ra da Le kar ska w Ka to wi cach w 2007 ro ku po wo ła ła w tym ce lu Peł no moc ni ka ds. zdro -
wia le ka rzy i le ka rzy den ty stów. Uzna jąc, że pro blem jest istot ny za rów no dla wy ko nu -
ją cych za wód Ko le ża nek i Ko le gów, jak rów nież dla ich Pra co daw ców, li czy my na na wią -
za nie współ pra cy ze Ślą ską Izbą Le kar ską w tej spra wie.

Z wy ra za mi sza cun ku,
Do ro ta Rzep niew ska

Peł no moc nik ds. zdro wia le ka rzy i le ka rzy den ty stów Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach
e -ma il: d.rzep niew ska@izba -le kar ska.org.pl; tel. 664 187 499



REPORTAŻ

Człowiek z krzesłem na ulicy
Z SER CEM, PRO SZĘ…

Te le fon do re dak cji. Zde cy do wa ny głos
ko goś na wy kłe go do wy da wa nia po le ceń.

Le karz opo wia da o sce nie, któ rą zo ba -
czył na uli cy Ka to wic któ re goś dnia..
– Pro szę, że by pa ni to opi sa ła!
Na ko niec upo mi na: tyl ko z ser cem pro szę to
na pi sać, chciał bym, że by by ło w tym ser ce.

KRZE SŁO

A by ło tak: le karz zo ba czył, jak ja kiś star -
szy pan wol no idzie po chod ni ku, nie dość,
że sam z tru dem się po ru sza, to jesz cze tasz -
czy ze so bą … du że, cięż kie krze sło. Roz -
po znał w nim zna jo me go dok to ra, od wie -
lu lat na eme ry tu rze.

Oka zu je się, że eme ry to wa ny dok tor mu -
si za bie rać ze so bą wła sne krze sło do przy -
chod ni re jo no wej, bo tam za wsze tłok,
a on le d wo stoi.
– Ko le ga wie, ile się cze ka? A ja je stem po ope -
ra cji. Tam jest tyl ko sie dem krze seł, a lu dzi….
– Jak to się sta ło, że nikt nie ustą pił miej sca
sta re mu, scho ro wa ne mu czło wie ko wi, to raz.
Dwa – dla cze go nie zo stał przy ję ty ja ko le -
karz po za ko lej no ścią? Jak trak tu je my sa mi
sie bie, my, le ka rze? – py ta mój roz mów ca.

ZGOD NIE Z KO DEK SEM

Mam tyl ko te sce nę: sta re go le ka rza
z krze słem i bez dusz ną ko lej kę, w któ rej mu -
siał cze kać.

Dok tor Ire na Utra ta, prze wod ni czą cej
Ko mi sji Le ka rzy Eme ry tów i Ren ci stów 
ra dzi:
– Umiar bym tu za sto so wa ła. Nie ob wi nia -
ła bym też z gó ry le ka rzy, któ rzy przyj mu ją
w ga bi ne tach, prze cież nie wie dzą, kto cze -
ka, tu wie le za le ży od re je stra to rek. Ale ktoś
im mu si to uświa do mić! W na szej ko mi sji
od daw na za bie ga my o to, że by zwy cza jo -
wo wdro żyć po sta wę etycz no -mo ral ną wo -
bec Se nio rów, zgod nie z Ko dek sem Ety ki Le -
ka rza. To nie mo gą być re stryk cje, to po win -
na być oczy wi stość.

ZGO DZI SIĘ I ZA WO ŁA

Po sta na wiam od wie dzić kil ka przy chod ni
i spraw dzić, ja kie szan se ma le karz, szcze -
gól nie se nior, na przy ję cie bez ko lej ki.

NZOZ w po łu dnio wej dziel ni cy Ka to wic:
Re je stra tor ka: – Pro szę pa ni, po to uma wia my pa cjen tów na kon kret ną go dzi nę, że by nie by -
ło ko le jek. I nie ma. Na ba da nie krwi cza sem cze ka pięć - sześć osób, ale to idzie szyb ko.
Pie lę gniar ka obok do da je z du mą: – My też je ste śmy per so nel me dycz ny, a żad nych przy -
wi le jów nie ma my!

In ny POZ. Do wia du ję się, że po za ko lej ką tyl ko usta wo wy stan dard.
– A gdy by tak zgło sił się do pa ni ja ko pa cjent le karz, też mu si cze kać?

Pa ni w re je stra cji prze ry wa ostro: Nie ma „gdy by -jak by”. Jest pa ni le ka rzem, czy nie?
Ki wam gło wą, ma jąc na dzie ję, że wy mi ja ją co.

– To pa ni naj pierw spy ta in nych pa cjen tów, czy pusz czą. Po wo dze nia!
Cen trum mia sta. Tu ca ły kom pleks szpi tal nych przy chod ni i po rad ni.
Naj wię cej lu dzi cze ka na ba da nia rtg i to mo gra fii. Rze czy wi ście jest tłok i wszyst kie wol -

ne krze sła za ję te. Mło da re je stra tor ka jest bar dzo sta now cza. Nie wy glą da na oso bę, któ -
rą moż na za py tać dwa ra zy o to sa mo. A i ten raz na wła sne ry zy ko.
– Nie, nie ma ta kiej moż li wo ści. Nie ma u nas ta kiej za sa dy, że by bez ko lej ki.

Po mi jam kwe stię daw ców krwi, in wa li dów i kom ba tan tów, i spraw dzam da lej.
Na on ko lo gii pa nie są mi le, ale nie zo sta wia ją złu dzeń.

– Tu jest czę sto du żo lu dzi, sa me cięż kie
przy pad ki, ja ki był by za raz szum! My sa -
me też nie ko rzy sta my, jak ja kieś ba da nia,
czy co…

W bu dyn ku obok mó wią: Kie dyś,
daw no, by ła ta ka za sa da, że bez ko lej -
ki mógł wejść tyl ko co czwar ty upraw -
nio ny pa cjent, ale wte dy ca ła służ ba zdro -
wia mia ła przy wi le je i to znie śli, pa ni pa -
mię ta?
– A co by by ło, jak by tak przy szło na -
raz dzie się ciu le ka rzy? – za sta na wia ją
się pa nie.

W przy szpi tal nej przy chod ni
na obrze żach mia sta py ta ją, czy cho dzi
mi o wi zy tę, czy o ko lej ki do pla no wych
ba dań? Bo jak wi zy ta, to trze ba naj pierw
wejść i za py tać le ka rza, mo że się zgo -

dzi i za wo ła. A pla no we ba da nia: Z te go co wiem, le ka rze ja koś so bie ra dzą.

LE KARZ SO BIE (NIE) PO RA DZI

Szyb ki wy wiad wśród le ka rzy młod sze go po ko le nia. Więk szość ko rzy sta z po mo cy prak -
ty ku ją cych ko le ża nek i ko le gów. Oku list ka, 15 lat po dy plo mie: dzwo nię do ko goś z daw -
ne go ro ku, pro szę o po moc i tak to dzia ła.

Ta kie jest też prze świad cze nie ogó łu, tzw. opi nii pu blicz nej, me diów: kto jak kto, ale
le karz so bie za wsze po ra dzi i nie ma tu żad ne go pro ble mu.

Pro blem chy ba jed nak jest i to w ca łej Pol sce, sko ro de le ga ci Okrę go we go Zjaz du Le -
ka rzy w Kra ko wie prze gło so wa li apel „XXVII Okrę go wy Zjazd Le ka rzy Okrę go wej Izby Le -
kar skiej ape lu je do le ka rzy i le ka rzy den ty stów o przyj mo wa nie po za ko lej no ścią i bez płat -
ne le cze nie Ko le ża nek i Ko le gów”. Na stro nie in ter ne to wej OIL w Kra ko wie prze czy tać moż -
na „(…) Ape lu ję, aby na drzwiach ga bi ne tów le kar skich zna la zły się na pi sy „Le ka rze Se -
nio rzy przyj mo wa ni są po za ko lej no ścią nie od płat nie”– pod pis – dr n. med. Je rzy Frie di -
ger. Moż na się da lej do wie dzieć, że przy go to wa ne zo sta ły na klej ki tej tre ści i ro ze sła ne wraz
z biu le ty nem. Go rą ca dys ku sja wy bu chła tak że po przed sta wie niu pod czas XXVII Okrę go -
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Pra wo do ko rzy sta nia po za ko lej no ścią
ze świad czeń opie ki zdro wot nej oraz
z usług far ma ceu tycz nych udzie la nych
w ap te kach, a tak że do ko rzy sta nia bez
skie ro wa nia ze świad czeń am bu la to ryj nej
opie ki spe cja li stycz nej zgod nie z art. 43
oraz art. 47 c usta wy o świad cze niach
opie ki zdro wot nej fi nan so wa nych ze środ -
ków pu blicz nych (t. j. Dz. U. z 2008 ro -
ku, nr 164, poz. 1027 z późn. zmia na -
mi), ma ją:
– Za słu że ni Ho no ro wi Daw cy Krwi
– Za słu że ni Daw cy Prze szcze pu
– in wa li dzi wo jen ni
– in wa li dzi woj sko wi
– oraz kom ba tan ci (pod tym po ję ciem na -
le ży ro zu mieć tak że oso by re pre sjo no wa -
ne) ma ją pra wo do ko rzy sta nia po za ko -
lej no ścią, za oka za niem wła ści we go do -
ku men tu, ze świad czeń opie ki zdro wot -
nej oraz z usług far ma ceu tycz nych udzie -
la nych w ap te kach.

ka ją cych le ka rzach, szcze gól nie se nio rach
i ren ci stach.

Jak zwy kle, kie dy tyl ko za czy na się ja kiś
te mat zwią za ny z ochro ną zdro wia, po ja wia
się gąszcz pa ra gra fów, ustaw, ob ostrzeń i nie -
moż no ści. Pó ki co, po zo sta je do bra wo la,
do bre wy cho wa nie, em pa tia. Dla te go na uli -
cach mo że jesz cze po ja wić się nie raz sta ry
czło wiek tar ga ją cy ze so bą krze sło.

A gdzie w tym „ser ce”? My ślę, że
na pew no by ło, gdy za dzwo nił do nas le karz,
wstrzą śnię ty i po ru szo ny sy tu acją swo je go
star sze go ko le gi.

Gra ży na Ogro dow ska

we go Zjaz du Le ka rzy Izby Ku jaw sko -Po mor skiej ape lu do le ka rzy o przyj mo wa nie le ka rzy
i le ka rzy se nio rów po za ko lej no ścią. Pa dły wnio ski o wcze śniej sze uma wia nie się le ka rzy 
se nio rów na okre ślo ną go dzi nę, o przyj mo wa nie le ka rzy se nio rów ja ko przy jęć na głych, o wy -
sto so wa nie ape lu do NFZ o usank cjo no wa nie przyj mo wa nia le ka rzy po za ofi cjal nym sys -
te mem ko lej ko wym, ale w ra mach li mi tów. Przy po mnia no, że ewen tu al ny kon flikt dwóch le -
ka rzy na tle przyj mo wa nia po za ko lej no ścią moż na zgła szać do Rzecz ni ka Praw Le ka rzy.
De le ga ci uzna li ten pro blem „za ogól no pol ski”.

KON TRO WER SJE

Czy te mat: – przy ję cie le ka rza se nio ra po za dłu gą ko lej ką w przy chod ni – mo że być kon -
tro wer syj ny? Pa nie z re je stra cji mia ły ra cję, mó wiąc „ja ki był by za raz szum”, bo oto po ja -
wi ły się gło sy: „Zga dzam się w stu pro cen tach – ko lej ki są upo ka rza ją ce. Za sta na wia mnie
tyl ko, dla cze go upo ka rzać ma ją je dy nie le ka rzy, a resz ty pa cjen tów już nie?”. Co wię cej, się -
gnię to po ar gu men ty z naj wyż szej, etycz nej pół ki: „Dla cze go le karz z sa me go fak tu wy ko -
ny wa nia aku rat te go za wo du ma omi jać np. ko lej kę do prze szcze pu ser ca, czy ner ki. Bo
są ta kie dzie dzi ny me dy cy ny, w któ rych omi nię cie ko lej ki przez jed ne go, ozna cza ska za nie
na śmierć in ne go czło wie ka.” I jesz cze ta kie: „Dla cze go w ape lu nie uwzględ nio no pie lę -
gnia rek i den ty stów? A co z we te ry na rza mi? Wszy scy ma ją stać i pła cić? To też śro do wi -
sko me dycz ne, ty le, że nie co sze rzej ro zu mia ne”. Bo o ile wszy scy się ja koś zga dza ją, że
źle jest, gdy le karz se nior go dzi na mi wy cze ku je na przy ję cie, to za pi sać to w for mie ofi -
cjal ne go do ku men tu, jak wi dać, trud no.

ABS TRAK CJA

W kam pa nii in for ma cyj nej pro wa dzo nej w nie któ rych od dzia łach NFZ, Fun dusz wy ra -
ża prze ko na nie, że speł nie nie przy wi le ju ko rzy sta nia ze świad czeń opie ki zdro wot nej po -
za ko lej no ścią osób za słu żo nych dla obron no ści kra ju, jak rów nież dla pol skie go sys te mu
ochro ny zdro wia, win no być sta łym ele men tem or ga ni za cji udzie la nia świad czeń we wszyst -
kich jed nost kach ochro ny zdro wia. Wśród osób upraw nio nych do ko rzy sta nia ze świad czeń
nie ma, jak wie my, le ka rzy eme ry tów i ren ci stów. Czy za ło że nie, że są oni oby wa te la mi za -
słu żo ny mi dla pol skie go sys te mu ochro ny zdro wia jest bar dzo abs trak cyj ne?

Z PO ZY CJI PRO SZĄ CE GO

Dok tor Ire na Utra ta: To czę sto jest kwe stia god no ści se nio ra. Dla nas, sta rych, na sza
god ność jest ja kąś fo bią, ale ja to do sko na le ro zu miem. Nie za wsze jest prze cież tak źle,
jak my to od czu wa my. Ale trud no nam wy stę po wać cią gle z po zy cji pro szą ce go i na wet tak
pro sta spra wa, jak za pu ka nie do ga bi ne tu z proś bą o przy ję cie, mo że być od czu wa na ja -
ko uwła cza ją ca. Tym cza sem wy star czy życz li wie na sta wić do tych pa cjen tów na szą re je stra -
cję, ozna czyć ko per tę, choć by grzecz no ścio wym zwro tem „dr”, aby ła twiej wy chwy cić go
spo śród ocze ku ją cych pa cjen tów, po in stru ować re je stra tor ki, by sa me in for mo wa ły nas o cze -
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Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach 

organizuje w dniach 10-12 września br. 
wyjazd w Góry Świętokrzyskie

Odpłatność uczestników wynosi 130 PLN od osoby.
Przy liczbie zgłoszeń większej od ilości miejsc, Komisja dokona kwalifikacji
przyznając pierwszeństwo Koleżankom i Kolegom, którzy w najmniejszym

stopniu korzystali z dotychczasowych wyjazdów.

Zgłoszenia przyjmuje Pani Katarzyna Fulbiszewska 
pod nr tel. (32) 203 65 47 lub 203 65 48 do dnia 20 lipca br.
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● LE KA RZE WY BRA NI W DRO DZE KON KUR SU NA STA NO WI SKA OR DY NA TO RÓW, W OKRE SIE
OD STYCZ NIA DO MA JA 2010

ORDYNATORZY

dr Ma ria 
Ci sow ska -Nie ra da 
Od dział No wo rod ków
bl. III Szpi ta la Spe cja -
li stycz ne go nr 2 w By -
to miu – do tych cza so wa
or dy na tor te go od dzia -
łu, wy gra ła kon kurs 9
mar ca 2010 ro ku.

dr Mał go rza ta
Gwóźdź -Je zier ska 
Od dział La ryn go lo gii
Dzie ci Szpi ta la Spe -
cja li stycz ne go nr 2
w By to miu – no wa or -
dy na tor te go od dzia łu,
wy gra ła kon kurs 9 mar -
ca 2010 roku.

dr n. med. 
Ma rian Ku czia 
Od dział Chi rur gii Ogól -
nej i La pa ro sko po wej
z Chi rur gią Krót ko ter -
mi no wą Szpi ta la Po -
wia to we go w Pszczy -
nie – do tych cza so wy
or dy na tor te go od dzia -
łu, wy grał kon kurs 10
mar ca 2010 ro ku.

dr n. med. 
Woj ciech
Krze wiń ski 
Od dział Cho rób We -
wnętrz nych I Szpi ta la
Po wia to we go w Pszczy -
nie – no wy or dy na tor
te go od dzia łu, wy grał
kon kurs 11 mar ca 2010
ro ku.

dr Wie sław 
Ma roń 
Od dział Chi rur gii Ura -
zo wo -Or to pe dycz nej
Szpi ta la Po wia to we go
w Pszczy nie – do tych -
cza so wy or dy na tor te go
od dzia łu, wy grał kon -
kurs 16 mar ca 2010
ro ku.

dr n. med. Mar cin
Stie ber
Od dział Cho rób We -
wnętrz nych II Szpi ta la
Po wia to we go w Pszczy -
nie – no wy or dy na tor te -
go od dzia łu, wy grał kon -
kurs 31 mar ca 2010
ro ku.

dr hab. n. med. 
Zbi gniew Lo renc 
Od dział Chi rur gii Ogól -
nej Wo je wódz kie go
Szpi ta la Spe cja li stycz -
ne go nr 5 im. św. Bar ba -
ry w So snow cu – no wy
or dy na tor te go od dzia -
łu, wy grał kon kurs 5
ma ja 2010 ro ku.

dr n. med. Zbi gniew 
Bu ła now ski 
Od dział Ne fro lo gii i Sta -
cji Dia liz Wo je wódz kie -
go Szpi ta la Spe cja li stycz -
ne go nr 5 im. św. Bar ba -
ry w So snow cu – do tych -
cza so wy or dy na tor te go
od dzia łu, wy grał kon -
kurs 12 ma ja 2010 ro ku.

dr Je rzy
Ata man 
Od dział Chi rur gii Okrę -
go we go Szpi ta la Ko le jo -
we go Sa mo dziel ne go
Pu blicz ne go Za kła du
Opie ki Zdro wot nej
w Ka to wi cach – do -
tych cza so wy or dy na tor
te go od dzia łu, wy grał
kon kurs 13 ma ja 2010 
ro ku

dr n. med. 
Elż bie ta Kmie cik -
-Ma łec ka 
Od dział Re ha bi li ta cji
Me dycz nej z Pod od -
dzia łem Re ha bi li ta cji
Neu ro lo gicz nej Wo je -
wódz kie go Szpi ta la
Spe cja li stycz ne go nr 5
im. św. Bar ba ry w So -
snow cu  – no wa or dy na -
tor te go od dzia łu, wy -
gra ła kon kurs 19 ma -
ja 2010 ro ku.

dr n. med. 
Woj ciech 
Klusz czyk 
Od dział Gi ne ko lo gicz -
no -Po łoż ni czy w Ze -
spo le Opie ki Zdro wot -
nej w Wo dzi sła wiu Ślą -
skim – do tych cza so wy
or dy na tor te go od dzia -
łu, wy grał kon kurs 20
ma ja 2010 ro ku.

OGŁOSZENIE

Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów informuje, 
iż telefon zaufania „IPI” (informacje-porady-interwencje) jest czynny ponownie 

w każdy drugi wtorek miesiąca od godz. 1400 do 1500

pod numerem tel. (32) 203 65 47/48

Irena Utrata, przewodnicząca Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów



Kon fe ren cja mia ła miej sce w mar cu br. Zo sta ła po łą czo na z wy jąt ko wym Ju bi le uszem: 85-
le cia uro dzin i 60-le cia pra cy za wo do wej prof. Wła dy sła wa Na si łow skie go – wy bit ne go me -
dy ka są do we go, współ twór cy tej dys cy pli ny na Ślą sku oraz wie lo let nie go kie row ni ka Ka te -
dry i Za kła du Me dy cy ny Są do wej SUM, któ re go za słu gi i do ko na nia w roz wo ju i umoc nie -
niu po zy cji me dy cy ny są do wej i ety ki le kar skiej oraz Je go za an ga żo wa nie w dzia łal ność sa -
mo rzą du le kar skie go i są dow nic twa za wo do we go są po wszech nie zna ne i nie oce nio ne.

Po po wi ta niu uczest ni ków dr Czesław Cho wa niec wy gło sił lau da cję na cześć Do stoj -
ne go Ju bi la ta, do któ rej przy łą czy li się ko lej no: prof. Ewa Ma łec ka -Ten de ra, prof. Ja ro sław
Be rent (pre zes Pol skie go To wa rzy stwa Me dy cy ny Są do wej i Kry mi no lo gii) oraz prof. Bar -
ba ra Świą tek (kon sul tant kra jo wy ds. me dy cy ny są do wej). Na stęp nie po zo sta li go ści, oso -
bi ście dzię ko wa li Ju bi la to wi za la ta wspól nej pra cy i przy jaź ni. Wśród sze ro kie go gro na przy -
ja ciół Pro fe so ra by li m.in. prof. Grze gorz Opa la, prof. Sta ni sław No wak, eme ry to wa ni kie -
row ni cy Ka te dry Me dy cy ny Są do wej na szej uczel ni: prof. Ha li na Sy bir ska, prof. Zo fia Ol -
szo wy, daw ni współ pra cow ni cy oraz licz ni przed sta wi cie le aka de mic kich Ka tedr i Za kła dów
Me dy cy ny Są do wej w Pol sce, jak rów nież In sty tu tu Eks per tyz Są do wych w Kra ko wie z je -
go dy rek to rem dr hab. Ma rią Ka ła.

Te ma tem wio dą cym pod czas dwu dnio wych ob rad by ła pro ble ma ty ka ka ta strof ze szcze -
gól nym uwzględ nie niem jej in ter dy scy pli nar ne go cha rak te ru. W kon fe ren cji wzię li udział nie
tyl ko spe cja li ści me dy cy ny są do wej i dzie dzin po krew nych, ale tak że przed sta wi cie le: Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w Ka to wi cach, Głów ne go In sty tu tu Gór nic twa w Ka to wi cach, Wy -
dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji Uni wer sy te tu Ślą skie go w Ka to wi cach, Cen tral nej Sta cji Ra tow -
nic twa Gór ni cze go w By to miu, Wy dzia łu Bez pie czeń stwa i Za rzą dza nia Kry zy so we go Ślą -
skie go Urzę du Wo je wódz kie go w Ka to wi cach, Za kła du Me dy cy ny Są do wej Szpi ta la Uni -
wer sy tec kie go w Ostra wie i Za kła du Me dy cy ny Ra tun ko wej i Na uk Po moc ni czych Wy dzia -

łu Stu diów Zdro wot nych Uni wer sy te tu
Ostraw skie go w Ostra wie, a tak że kon sul tant
wo je wódz ki ds. me dy cy ny ra tun ko wej – prof.
Kry styn So sa da.

Spo tka nie re pre zen tan tów tak wie lu
ośrod ków i in sty tu cji by ło do sko na łą oka zją
do wy mia ny do świad czeń, omó wie nia ist nie -
ją cych pro ble mów i pro po zy cji ich roz wią -
zań oraz po czy nie nia usta leń na przy -
szłość. Omó wio no prak tycz nie wszyst kie ka -
ta stro fy, ja kie mia ły miej sce w Pol sce lub
z udzia łem Po la ków w ostat nich la tach: ka -
ta stro fy gór ni cze i ka ta stro fę bu dow la ną ha li
MTK (KMS w Ka to wi cach), ka ta stro fę sa mo -
lo tu woj sko we go CA SA i po żar ho te lu so -
cjal ne go w Ka mie niu Po mor skim (KMS
PAM w Szcze ci nie) czy ka ta stro fę au to bu -
so wą pod Gre no ble (In sty tut Eks per tyz Są -
do wych w Kra ko wie). Po raz pierw szy w Pol -
sce pod czas kon fe ren cji me dycz no -są do wej
zor ga ni zo wa no se sję dla stu den tów, któ ra by -
ła nie zwy kle uroz ma ico na i za koń czy ła się
peł nym suk ce sem. Wzię li w niej udział stu -
den ci z To ru nia, Kra ko wa oraz Ka to wic.

Ce lem kon fe ren cji by ło uka za nie aspek -
tu in ter dy scy pli nar ne go ba da nia skut ków ka -
ta strof, omó wie nie za gad nień zwią za nych nie
tyl ko z ro lą i za da nia mi me dy cy ny są do wej,
ale tak że ko or dy na cją dzia łań i współ pra cą róż -
nych służb i for ma cji na miej scu ka ta stro fy,
zna cze niem ba dań me dycz no -są do wych oraz
uzu peł nia ją cych, współ cze sny mi wy ma ga -

KONFERENCJE

 W pierwszym rzędzie od lewej: prof. Zygmunt Przybylski, prof. Barbara Świątek, prof. Władysław Nasiłowski
i prof. Ewa Małecka-Tendera

Prof. Władysław Nasiłowski przedstawia własne
widzenie medycyny sądowej oraz perspektywy jej

rozwoju
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Katastrofy jako problem interdyscyplinarny
● OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Or ga ni za to ra mi spo tka nia by li: Ka te dra i Za kład Me dy cy ny Są do wej i Tok sy ko lo gii Są -
do wo -Le kar skiej Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Ka to wi cach oraz Ślą ski Od dział
Pol skie go To wa rzy stwa Me dy cy ny Są do wej i Kry mi no lo gii. Prze wod ni czą cym Ko mi te tu Or -
ga ni za cyj ne go i Na uko we go zo stał dr Cze sław Cho wa niec – obec ny Kie row nik Ka te dry.
Ho no ro wy pa tro nat nad kon fe ren cją ob ję ła Jej Ma gni fi cen cja Rek tor SUM w Ka to wi cach
prof. Ewa Ma łec ka -Ten de ra.



nych oraz fi nan so wych. Du że za in te re so wa nie, licz ba uczest ni ków re pre zen tu ją cych na uki są -
do we, róż ne śro do wi ska zwią za ne za wo do wo ze zda rze nia mi ka ta stro fal ny mi i sy tu acja mi kry -
zy so wy mi, a zwłasz cza licz ba zgło szo nych prac – sta no wi ły apro ba tę dla pod ję cia or ga ni za -
cji i wy bo ru te ma tu kon fe ren cji. Za mia rem or ga ni za to rów jest, aby ta kon fe ren cja za po cząt -
ko wa ła cy klicz ne, or ga ni zo wa ne co trzy -czte ry la ta spo tka nia po świę co ne pro ble ma ty ce zda -
rzeń ka ta stro fal nych na szer szym fo rum, ani że li tyl ko me dycz no -są do we.

Na za koń cze nie pierw sze go dnia kon fe ren cji mia ła miej sce uro czy sta ko la cja, pod czas
któ rej prof. Na si łow skie go za sko czo no po ka zem ar chi wal nych zdjęć, któ re na tę oka zję uda -
ło się zgro ma dzić wspól nie z Je go ro dzi ną. By ła to zna ko mi ta oka zja do wspo mnień oraz
wznie sie nia lamp ki szam pa na za zdro wie i po myśl ność Ju bi la ta.

Ra fał Skow ro nek

dr med. Cze sław Cho wa niec

nia mi iden ty fi ka cji osob ni czej ofiar śmier tel -
nych oraz istot ny mi w po stę po wa niu kar no -
-pro ce so wym za gad nie nia mi praw no -kry mi -
na li stycz ny mi. Wy mia na do świad czeń by ła nie -
wąt pli wie ko lej nym kro kiem dla wy pra co wa -
nia roz wią zań do ty czą cych funk cjo no wa nia
ekip me dycz no -iden ty fi ka cyj nych oraz okre -
śle nia zu ni fi ko wa ne go za kre su ko niecz nych ba -
dań i pro ce dur w ob sza rze dzia łal no ści są do -
wo -le kar skiej z uwzględ nie niem pol skich wa -
run ków, rze czy wi stych po trzeb i przede
wszyst kim re al nych moż li wo ści or ga ni za cyj -

KONFERENCJE

Kon fe ren cja od by ła się w ra mach Ślą skich
Dni Pe dia trii i Chi rur gii Dzie cię cej 14 ma -
ja br. w Do mu Le ka rza w Ka to wi cach. Ho -
no ro wy pa tro nat ob ję li: Ar cy bi skup Me tro -
po li ta Ka to wic ki dr Da mian Zi moń, Rzecz -
nik Praw Dziec ka Ma rek Mi cha lak oraz 
In sty tut Po mnik Cen trum Zdro wia Dziec ka.

Jak wy ni ka ze sta ty styk, w 2008 ro ku
w Pol sce na mi lion miesz kań ców w ho spi -
cjach znaj do wa ło się bli sko dwa dzie ścio ro
dzie ci. W wo je wódz twie ślą skim ta kich
dzie ci by ło za le d wie dzie wię cio ro, co we dle
słów doc. To ma sza Dan gla, za ło ży cie la
War szaw skie go Ho spi cjum dla Dzie ci, pla -
su je na sze wo je wódz two na jed nym z ostat -
nich miejsc w kra ju. (Dla po rów na nia, w są -
sied nim woj. opol skim współ czyn nik ten wy -
no si 25 dzie ci)

– W tej chwi li le ka rze są przy zwy cza je ni do te go, że dzie ci umie ra ją w szpi ta lach. Mu si po -
wstać ho spi cjum, że by coś w tej ma te rii mo gło się zmie nić. Kon fe ren cja ta ka jak ta, czy in -
ne spo so by kon tak tu z le ka rza mi po ma ga ją nam pro pa go wać wie dzę o do stęp no ści te go
ty pu świad czeń. – mó wi doc. Dan gel.

W przy pad ku dzie ci pod ję cie de cy zji o wy co fa niu się z czyn ne go le cze nia na rzecz opie -
ki pa lia tyw nej jest szcze gól nie trud ne. Bar dzo po waż nym pro ble mem etycz nym jest okre -
śle nie mo men tu, kie dy na le ży od stą pić od upo rczy wej te ra pii i po in for mo wać ro dzi ców, że
dal szy po byt dziec ka w szpi ta lu nie przy nie sie ko rzy ści.

– Naj czę ściej prze ka zu je się dzie ci w sta nie przed ago nal nym, lub w sta nie bar dzo za awan -
so wa ne go umie ra nia, a ta kie dzie ci po win ny tra fiać pod opie kę do mo wych ho spi cjów znacz -
nie wcze śniej, ma ją w nich bo wiem za pew nio ne od po wied nie wa run ki. – za uwa ża dr Ja dwi -
ga Pysz kow ska, kon sul tant wo je wódz ki w dzie dzi nie me dy cy ny pa lia tyw nej.

Zda niem spe cja li stów wie le dzie ci le żą cych na od dzia łach in ten syw nej te ra pii dzie cię -
cej i no wo rod ka znaj du je się tam nie po trzeb nie, a sto so wa na wo bec nich upo rczy wa te ra -

pia przy spa rza im cier pień i tyl ko prze dłu ża
pro ces umie ra nia. Z ko lei pa cjen ci chro nicz -
nie cho rzy, w peł ni zdia gno zo wa ni i bez żad -
nej na dziei na wy le cze nie np. z cięż ki mi po -
ra że nia mi czy cho ro ba mi mó zgu, u któ rych
wia do mo, że nie da się osią gnąć żad nej po -
pra wy, zaj mu ją miej sca np. na od dzia łach neu -
ro lo gicz nych.

Do cent Ja nusz Świe tliń ski, współ or ga ni -
za tor kon fe ren cji i prze wod ni czą cy Ra dy
Fun da to rów Fun da cji Ślą skie Ho spi cjum dla
Dzie ci za uwa ża – Na Ślą sku idea do mo we -
go ho spi cjum dla dzie ci jest re la tyw nie no -
wa. Ma my kon tak ty ze wszyst ki mi szpi ta la mi
w wo je wódz twie więc wie my, że świa do mość

„W domu dzieci mniej się boją”. 
Idea domowego hospicjum dla dzieci

● OPIEKA PALIATYWNA W PEDIATRII
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Zda niem spe cja li stów wie le dzie ci le żą cych na od dzia łach in ten syw nej te ra pii znaj -
du je się tam nie po trzeb nie, a sto so wa na wo bec nich upo rczy wa te ra pia przy spa rza im cier -
pień i tyl ko prze dłu ża pro ces umie ra nia.
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le ka rzy co do te go, że ta ka opie ka jest do stęp -
na i że moż na tam w pew nym mo men cie prze -
ka zać dziec ko jest wie dzą szcząt ko wą.

Bra ku je da nych, na pod sta wie któ rych
moż na osza co wać, ile dzie ci po win no zo stać ob -
ję tych opie ką pa lia tyw ną. W utwo rzo nym w paź -
dzier ni ku ubie głe go ro ku pierw szym na Ślą sku
Do mo wym Ho spi cjum dla Dzie ci w Pszczy nie
obec nie znaj du je się sie dem na ścio ro dzie ci.
Opie ku je się ni mi ze spół zło żo ny z dwóch le -
ka rzy pe dia trów, trzech pie lę gnia rek, re ha bi li -
tan ta, pra cow ni ka so cjal ne go i psy cho lo ga.

– Po trze by bę dą się ujaw nia ły stop nio wo w mia rę zy ski wa nia świa do mo ści przez le ka rzy,
bo wiem to oni kie ru ją do nas swo ich pa cjen tów. Le ka rze mu szą się prze ko nać, że dziec -
ko bę dą ce pod opie ką ho spi cjum otrzy mu je w peł ni fa cho wą opie kę. Mu si do cie rać do nich
in for ma cja zwrot na od ro dzi ców, że są za do wo le ni z udzie lo nej po mo cy. – stwier dza doc.
Dan gel.

Ho spi cja do mo we ma ją tę ogrom ną za le tę, że umoż li wia ją nie ule czal nie cho rym dzie -
ciom prze by wa nie w ich miej scu za miesz ka nia, pod opie ką ro dzi ny, co mi ni ma li zu je stres
i po zwa la im bez bó lu i god nie umie rać. War to pod kre ślić fakt, że w od róż nie niu od osób
do ro słych, któ re przed śmier cią pod opie ką pa lia tyw ną znaj du ją się śred nio dwa mie sią ce,
dzie ci ko rzy sta ją z niej znacz nie dłu żej.
– Dzie ci nie umie ra ją tak szyb ko – za zna cza doc. Ja nusz Świe tliń ski – Więk szość z nich
wy ma ga dłu go trwa łej opie ki ho spi cyj nej, któ ra mo że trwać mie sią ca mi, a na wet la ta mi.

Pa trząc z eko no micz ne go punk tu wi dze -
nia sza cu je się, że re al ny koszt jed ne go „oso -
bod nia” w ta kiej pla ców ce to oko ło 150 zł.
Wy ni ka z te go, że oto cze nie opie ką pa lia -
tyw ną pa cjen tów jest zde cy do wa nie tań sze
dla sys te mu opie ki zdro wot nej, niż ich
prze by wa nie na spe cja li stycz nych od dzia łach
szpi tal nych, pó ki co jed nak je dy ne na Ślą -
sku pszczyń skie ho spi cjum nie ma pod pi sa -
ne go kon trak tu z NFZ -em i w ca ło ści utrzy -
my wa ne jest ze środ ków fun da cji..

An na Za do ra -Świ de rek

(Ty tuł po cho dzi ze stro ny in ter ne to wej
www.ho spi cjum dla dzie ci -slask.org.pl)

Or ga ni za to rzy kon fe ren cji: 

Pol skie To wa rzy stwo Pe dia trycz ne, 
Od dział Ślą ski
Pol skie To wa rzy stwo Chi rur gów Dzie -
cię cych, Od dział Ślą ski
Fun da cja Ślą skie Ho spi cjum dla Dzie ci
Fun da cja War szaw skie Ho spi cjum 
dla Dzie ci
Za kład Me dy cy ny Opie ki Pa lia tyw nej
ŚUM

IV se sje te ma tycz ne: 

O po trze bie opie ki pa lia tyw nej dla dzie ci
Pa lia tyw na opie ka per ina tal na
Pa lia tyw na opie ka nad dzieć mi
Do świad cze nie w opie ce nad dzieć mi 
– se sja z udzia łem ro dzi ców

Śląsk doceniony
● IV MIEDZYNARODOWY KONGRES POLSKICH TOWARZYSTW NACZYNIOWYCH

Z przed sta wio nych prac jed no znacz nie wy ni ka, że pol ska wie dza, jak i do ko na nia z za -
kre su cho rób na czyń, nie od sta ją od Eu ro py i Świa ta.

W ogrom nym ho te lu pod Ra wą Ma zo wiec ką, w ślicz nej miej sco wo ści Ossa,
w dniach 22 – 24 kwiet nia 2010 ro ku, od był się IV Mię dzy na ro do wy Kon gres Pol skich To -
wa rzystw Na czy nio wych. Na tym kon gre sie od by ły się wal ne ze bra nia, po łą czo ne z wy bo -
rem władz Pol skie go To wa rzy stwa Chi rur gii Na czy nio wej, Pol skie go To wa rzy stwa An gio -
lo gicz ne go oraz sek cji Ra dio lo gii In wa zyj nej Pol skie go To wa rzy stwa Le kar skie go.

TE MA TY I WY KŁA DOW CY

Kon gres zgro ma dził pra wie 1000 uczest ni ków, któ rzy przed sta wia li pra ce po świę co -
ne kla sycz nej, en do wa sku lar nej i hy bry do wej chi rur gii na czy nio wej i an gio lo gii oraz ra dio -
lo gii in wa zyj nej. Z przed sta wio nych prac jed no znacz nie wy ni ka, że pol ska wie dza jak i do -
ko na nia z za kre su cho rób na czyń nie od sta ją od Eu ro py i Świa ta. Wśród re fe ra tów m. in.
przed sta wio no moż li wo ści le cze nia tęt nia ków aor ty na róż nym po zio mie jej wy so ko ści me -
to da mi hy bry do wy mi, a więc wy ko rzy stu ją cy mi za rów no dzia ła nia chi rur gicz ne, jak i en do -
wa sku lar ne. Wśród wy kła dow ców zna ko mi te wy ni ki przed sta wił pro fe sor Ma rek Mo ty ka z na -
szej uczel ni. Spo ro miej sca po świę co no le cze niu zmian miaż dży co wych w ob rę bie tęt nic
szyj nych. Dia log ad wer sa rzy – chi rur ga na czy nio we go (prof. Paweł Zie liń ski) przed sta wia -
ją ce go ko rzy ści z le cze nia ope ra cyj ne go oraz le czą ce go en do wa sku lar nie chi rur ga 

na czy nio we go – an gio lo ga (doc. Tomasz
Urba nek z na szej uczel ni) mo że nie do koń -
ca jed no znacz nie po ka zał prze wa gę le cze -
nia en do wa sku lar ne go, lecz nie po zwo lił tak -
że na uzna nie ja ko zwy cięz cy kla sycz ne go
chi rur ga na czy nio we go. Spo ro miej sca
wśród pre zen to wa nych prac po świę co no le -
cze niu cu krzy cy. Pra ce te obej mo wa ły za rów -
no moż li wo ści le cze nia po wi kłań cu krzy cy
me to da mi far ma ko lo gicz ny mi, chi rur gicz ny -
mi oraz me to da mi en do wa sku lar ny mi. Wska -
za no rów nież na moż li wo ści wy ko rzy sta nia
me dy cy ny fi zy kal nej w le cze niu jed ne go z po -
waż nych po wi kłań cu krzy cy – sto py cu krzy -
co wej. Po cho dzą ca z na szej uczel ni, wy ko -
na na przy współ pra cy Cen trum Le cze nia
Opa rzeń w Sie mia no wi cach Ślą skich pra ca,
obej mu ją ca ob ser wa cję pa cjen tów le czo nych
w ko mo rze hi per ba rycz nej z po wo du sto py
cu krzy co wej, wzbu dzi ła spo re za in te re so wa -
nie i umoż li wi ła no we spoj rze nie na le czenie

KONGRES



Cia ła zmar łych mo gą słu żyć nie tyl ko ja -
ko po mo ce dy dak tycz ne dla stu den tów, ale 
tak że ja ko po le do sko na le nia umie jęt no ści
i pod no sze nia kwa li fi ka cji le ka rzy róż nych 
spe cjal no ści.

Każ dy przy szły le karz w pierw szych la -
tach stu diów za po zna je się z ana to mią
ludz kie go cia ła – to ab so lut na pod sta wa
przy swo je nia so bie ar ka nów sztu ki me -
dycz nej. Dla wie lu ab sol wen tów opusz cze -
nie mu rów ma cie rzy stej uczel ni jest jed no -
znacz ne z za prze sta niem ba dań ana to -
micz nych, za koń cze niem pra cy na ludz kich

zwło kach i za ję ciem się ży wy mi pa cjen ta mi. Jed nak cia ła zmar łych mo gą słu żyć nie tyl ko ja -
ko nie da ją ce się za stą pić na wet naj lep szy mi atla sa mi czy mo de la mi po mo ce dy dak tycz ne
dla stu den tów, ale tak że ja ko po le do sko na le nia umie jęt no ści i pod no sze nia kwa li fi ka cji le -
ka rzy róż nych spe cjal no ści.

Na świe cie bar dzo du żym za in te re so wa niem cie szą się szko le nia z za kre su wpro wa dza -
nia no wych tech nik ope ra cyj nych czy do ko ny wa nia róż ne go ro dza ju im plan ta cji prze pro -
wa dza nych na zwło kach. Uzna je się je za naj bar dziej zbli żo ne do in ter wen cji chi rur gicz -
nych na ży wym or ga ni zmie pa cjen ta. W Pol sce te go ty pu za bie gi na le żą jed nak do rzad -
ko ści, głów nie z po wo du bra ku praw ne go do pre cy zo wa nia prze pi sów do ty czą cych po zy -
ski wa nia ciał przez in sty tu cje na uko we i ba daw cze.

Pol skie uczel nie me dycz ne od lat bo ry ka ją się z nie do stat kiem ludz kich zwłok słu żą cych
do za jęć dy dak tycz nych i ba dań na uko wych. Ten pro blem nie do ty czy jed nak Ślą skie go Uni -
wer sy te tu Me dycz ne go w Ka to wi cach, od kie dy w 2003 ro ku, jesz cze przy ów cze snej Ślą -
skiej Aka de mii Me dycz nej po wstał Pro gram Świa do mej Do na cji Zwłok, do któ re go
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Na czy nio wych, ślą scy le ka rze i na ukow cy, po cho dzą cy nie tyl ko ze Ślą skie go Uni wer sy te -
tu Me dycz ne go, ma ją wy so ką po zy cję w za kre sie le cze nia cho rób na czyń. Do wo dem te -
go był wy bór doc. dr hab. med. Wa cła wa Kucz mi ka z Kli ni ki Cho rób Na czyń w Ochoj cu
na pre ze sa elek ta Pol skie go To wa rzy stwa Chi rur gii Na czyń oraz prof. dr hab. med. Alek -
san dra Sie ro nia z Od dzia łu Kli nicz ne go Cho rób We wnętrz nych, An gio lo gii i Me dy cy ny Fi -
zy kal nej w By to miu na pre ze sa elek ta Pol skie go To wa rzy stwa An gio lo gicz ne go. 

W skład Za rzą du Głów ne go ze Ślą ska do obu To wa rzystw zo stał wy bra ny doc. dr hab.
med. To masz Urba nek z Ochoj ca, a do Za rzą du Głów ne go Pol skie go To wa rzy stwa An gio -
lo gicz ne go dr n. med. Aga ta Sta nek z By to mia.

Na za koń cze nie war to stwier dzić, że an gio lo gia in wa zyj na i nie in wa zyj na na le ży w tej
chwi li do naj bar dziej dy na micz nie roz wi ja ją cych się dzie dzin me dy cy ny.

Alek san der Sie roń, Aga ta Sta nek

te go trud ne go pro ble mu obej mu ją ce go
w Pol sce ty sią ce lu dzi, któ rzy w wie lu przy -
pad kach mu szą mieć wy ko na ną am pu ta cję
koń czy ny. Jest to o ty le waż ne, że jak wy ni -
ka z da nych przed sta wio nych na kon gre sie,
w Pol sce am pu ta cje z po wo du sto py cu krzy -
co wej są na wet kil ka krot nie częst sze, niż
w kra jach Eu ro py Za chod niej. Być mo że po -
chod ną ob rad te go kon gre su bę dzie zmniej -
sze nie w Pol sce licz by am pu ta cji.

WY SO KA PO ZY CJA ŚLĄ SKICH LE KA RZY

I NA UKOW CÓW

Jak wy ni ka z prze pro wa dzo nych wy bo -
rów do Za rzą dów Głów nych To wa rzystw 

KONGRES

Na te re nie Ślą ska, oprócz kla sycz nych
Od dzia łów Chi rur gii Na czyń znaj du ją się
czte ry, li czą ce się nie tyl ko w Pol sce, kli ni -
ki na czy nio we: znaj du ją ca się w Ochoj cu
Kli ni ka Chi rur gii Na czyń kie ro wa na przez
kon sul tan ta kra jo we go d/s an gio lo gii prof.
dr hab. med. Krzysz to fa Zia ję, Kli ni ka Chi -
rur gii Na czy nio wej i Trans plan to lo gii kie -
ro wa na przez kon sul tan ta wo je wódz kie go
d/s An gio lo gii w Ka to wi cach prof. Le cha
Cierp kę, Od dział Kli nicz ny Chi rur gii Na czyń
z prof. dr hab. med. Mar kiem Mo ty ką oraz
zlo ka li zo wa ny tak że w By to miu Od dział Kli -
nicz ny Cho rób We wnętrz nych, An gio lo gii
i Me dy cy ny Fi zy kal nej kie ro wa ny przez prof.
Alek san dra Sie ro nia.

Bez anatomii nie ma chirurga
● PLANY PROGRAMU SZKOLEŃ W ZAKŁADZIE I KATEDRZE ANATOMII PRAWIDŁOWEJ SUM

Ustępujący i nowy Zarząd Polskiego Towarzystwa Angiologicznego od lewej:
dr n. med. Krzysztof Mastej, dr n. med. Paweł Alexewicz, dr n. med. Agata Stanek, 

prof. dr hab. Aleksander Sieroń, doc. dr hab. Tomasz Urbanek, prof. dr hab. Rajmund Adamiec, 
prof. dr hab. Andrzej Dorobisz, prof. dr hab. Jacek Wroński, prof. dr hab. Waldemar Kostecki
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dr hab. n. med. Grzegorz Bajor

włą czy ło się już po nad 500 osób, skła da jąc de kla ra cje prze ka za nia po śmier ci swo je go cia -
ła do ce lów na uko wych. Dzię ki te mu pro gra mo wi stu den ci SUM ma ją du że moż li wo ści po -
zna wa nia na za ję ciach prak tycz nych bu do wy ludz kie go cia ła i je go po szcze gól nych ukła dów,
na rzą dów oraz tka nek, ale Ka te dra i Za kład Ana to mii Pra wi dło wej pla nu je w naj bliż szej przy -
szło ści po sze rzyć za kres swo jej dzia łal no ści rów nież o szko le nia dla le ka rzy prak ty ków.

Mó wi dr hab. n. med. Grze gorz Ba jor kie row nik Ka te dry i Za kła du Ana to mii Pra wi dło -
wej SUM w Ka to wi cach Li go cie:
– Mo ją ideą jest zor ga ni zo wa nie przy ka te drze ana to mii ośrod ka szko le nio we go dla spe -
cja li zu ją cych się le ka rzy. Le ka rze kli ni cy ści spe cjal no ści za bie go wych: chi rur dzy na czy nio -
wi, neu ro chi rur dzy, or to pe dzi, kar dio lo dzy czy sto ma to lo dzy, mo gli by u nas do sko na lić no -
we tech ni ki ope ra cyj ne czy za bie gi im plan ta cyj ne. Na przy kład w kar dio lo gii in wa zyj nej,
gdzie przy za kła da niu sten tów, już sa mo wpro wa dze nie cew ni ka jest skom pli ko wa ną i ry -
zy kow ną dla pa cjen ta pro ce du rą wy ma ga ją cą umie jęt no ści ma nu al nych od ope ra to ra. Mło -
dy le karz mógł by przyjść do nas i w prak ty ce spraw dzić swo je umie jęt no ści w asy ście ko -
le gi, któ ry jest w tej dzie dzi nie fa chow cem. Przed na by ciem prak ty ki nikt szko lą ce go się
le ka rza nie do pu ści do sto łu ope ra cyj ne go z ży wym pa cjen tem, bo jest to zbyt ry zy kow -
ne, na to miast w na szej pla ców ce błę dy są do pusz czal ne, bo za szko dzić już ni ko mu nie
mo że my. Pra cu jąc na zwło kach, za rów no wa run ki jak i wy gląd po la ope ra cyj ne go ma my
mak sy mal nie zbli żo ne do ope ra cji prze pro wa dza nej u pa cjen ta. Co praw da, nie wy stę pu -
je tu cha rak te ry stycz ne dla ży we go czło wie ka krwa wie nie czy obrzęk tka nek, któ re mo gą
utrud nić za bieg, ale wszyst ko in ne z czym się spo tka my, jest ta kie sa mo jak u ży we go czło -
wie ka. W do dat ku ma my tu pod do stat kiem te go, cze go bra ku je nam
pod czas praw dzi wej ope ra cji, a mia no wi cie cza su. Moż na się za sta -
no wić, prze my śleć co jest opty mal ne, a co mo że być nie bez piecz -
ne dla pa cjen ta. Jak prze ćwi czy się wszyst ko „na su cho” wte dy i stres
przed pierw szą sa mo dziel ną ope ra cją czy za bie giem bę dzie 
mniej szy.

Chciał bym za cząć od spo tkań z za in te re so wa ny mi po wyż szym pro -
gra mem le ka rza mi, tak że by móc się zo rien to wać cze go ocze ku ją.
Po tem we współ pra cy z kli ni ka mi wy pra co wać for my szko le nia, z okre -
ślo nych te ma tów: przy go tu je my zwło ki, bę dzie gru pa le ka rzy, któ ra
ze chce prze ćwi czyć da ny pro blem, my zaj mie my się or ga ni za cją i przy -
go to wa niem sta no wi ska. Już dzi siaj, je że li bę dą oso by z ośrod ków
kli nicz nych z ja kimś pro ble mem, któ ry chcie li by po ru szyć, je ste śmy
w sta nie im ta kie wa run ki pra cy zor ga ni zo wać.
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W tej chwi li je ste śmy na eta pie przy go -
to wy wa nia jed ne go ogól no pol skie go szko -
le nia w ra mach któ re go przy ja dą ko le dzy ze
Sta nów Zjed no czo nych, któ rzy bę dą szko -
lić kil ku oso bo wą gru pę pol skich spe cja li stów
w za kre sie im plan ta cji ma te ria łów kar dio lo -
gicz nych. Nie jest to pierw sza te go ty pu ini -
cja ty wa, bo wiem kil ka mie się cy te mu mia łem
oka zję po móc ko le gom z kli ni ki la ryn go lo -
gii, któ rzy na swo ich warsz ta tach w ra mach
zjaz du de mon stro wa li na przy go to wa nych
przez nasz za kład zwło kach no wa tor ski
za bieg la ryn go lo gicz ny.

Na sza ka te dra i za kład po trze bu je rów -
nież le ka rzy, któ rzy by li by za in te re so wa ni pra -
cą na uko wo -dy dak tycz ną. Przez wie le lat eta -
ty by ły za mro żo ne, ka dra się kur czy ła i nie
by ło no we go na bo ru. Te raz dzię ki przy chyl -
no ści i zro zu mie niu władz uczel ni ma my moż -
li wość za pro po no wa nia mło dym ab sol wen -
tom pra cy u nas. W tej chwi li w ka te drze ana -
to mii szko li się bli sko 800 stu den tów róż nych
kie run ków: z wy dzia łu le kar skie go, pie lę gniar -
stwa, po łoż nic twa, fi zy ki me dycz nej Uni wer -
sy te tu Ślą skie go, fi zjo te ra pii czy mu zy ko te -
ra pii z Aka de mii Mu zycz nej. To bar dzo du -
żo go dzin dy dak tycz nych, dla te go po szu ku -
je my mło dych lu dzi, któ rzy po za pra cą
w szpi ta lu chcie li by zro bić coś wię cej, spraw -
dzić się, pro wa dząc za ję cia ze stu den ta mi,
po sze rzyć i ugrun to wać swo ją wie dzę z ana -
to mii. Ma my ol brzy mie moż li wo ści pra cy na -
uko wej, ba daw czej, dok to ry zo wa nia się,
pod no sze nia swo ich umie jęt no ści i fa cho wo -
ści, ale bez te go co się za wie ra w sło wach,
re pe ti`tio est ma ter stu dio rum po wta rza nie
jest mat ką ucze nia się, nie je ste śmy w sta nie
te go re ali zo wać. Ucząc in nych, utrwa la my
swo ją wła sną wie dzę, dla te go w peł ni się zga -
dzam z tym co po wie dział pro fe sor Pa weł
Lam pe: „Bez ana to mii nie ma chi rur ga”.

wy słu cha ła An na Za do ra-Świ de rek
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Ćwiczenia w Zakładzie Anatomii Prawidłowej
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28 kwiet nia 2010 ro ku ob ra do wa ła Ko -
mi sja ds. Mło dych Le ka rzy ŚIL. Go ściem spe -
cjal nym był pre zes Okręgowej Rady Le kar -
skiej w Katowicach, Pan Ja cek Ko za kie wicz.

„Mło dzi są prio ry te tem tej ka den cji”
– usły sze li śmy na wstęp nie od pre ze sa Ko -
za kie wi cza… Wi dzi my że nie są to pu ste sło -
wa. Jed ną z pierw szych de cy zji no wo wy bra -
nej Okrę go wej Ra dy Le kar skiej by ło wpro -
wa dze nie na gro dy fi nan so wej za ukoń cze -
nie spe cja li za cji. Te raz czas na dal sze dzia -
ła nia, któ rych plan oma wia li śmy pod czas śro -
do we go spo tka nia. W roz mo wie po ru szy li -
śmy wie le wąt ków, zwra ca jąc szcze gól ną uwa -
gę na na stę pu ją ce pro ble my:

– Nie lu bi my tu ry sty ki…(spe cja li za cyj nej)
Spra wę kur sów spe cja li za cyj nych moż -

naby wła ści wie roz pa try wać wraz z Ko mi sją
ds. Spor tu i Re kre acji. Obec na sy tu acja wy -
ma ga bo wiem tu rysty ki po Pol sce w ce lach
na uko wych. Ilość obo wiąz ko wych kur sów
spe cja li za cyj nych do stęp nych na te re nie
Ślą ska, to kro pla w mo rzu po trzeb. (Nie daw -
na ana li za po ka zu je np. że w dzie dzi nie chi -
rur gii na 140 róż nych kur sów obo wiąz ko -
wych do tych czas zor ga ni zo wa nych w Pol sce,
tyl ko 6 do stęp nych jest na Ślą sku, w spe cja -
li za cji z cho rób we wnętrz nych -3 na 56 kur -
sów). Sy tu acja ta za dzi wia tym bar dziej, że
po sia da my ol brzy mie za ple cze na uko we
i kli nicz ne. Kosz ty wy jaz du, noc le gów, wy -
ży wie nia i po zo sta wie nia ro dzin w cza sie tej
„tu ry sty ki” uwa ża my za zbyt du że ob cią że -
nie. Zmia ny wy ma ga przede wszyst kim wy -
móg obo wiąz ko we go trzyty go dnio we go
prze pro wa dze nia się do sto li cy pod czas kur -
su „Po stę py w cho ro bach we wnętrz nych”,
koń czą ce go tę spe cja li za cję.

– Kur sy tak… ale ja kie?
W roz mo wie z pre ze sem pod ję li śmy rów -

nież spra wę te ma ty ki i za wo do wej przy dat -
no ści kur sów wy ma ga nych przez obec ne pro -
gra my spe cja li za cyj ne. Nie któ re z nich wy -
da ją się nie co eg zo tycz ne, in ne cie szy ły by nas
pod nie sie niem war to ści prak tycz nej. By li śmy
rów nież zgod ni, przed sta wia jąc pre ze so wi na -

szą opi nię, iż bez ża lu roz sta li by śmy się z kil ko ma z kur sów, by za miast nich mieć moż li -
wość praw dzi wej na uki tech nik ob ra zo wych (np. USG) w re no mo wa nych ośrod kach.

– No wa stro na -no we po my sły… czy li na uka przez In ter net
Pre zes Ko za kie wicz po in for mo wał nas, że trwa ją pra ce przy two rze niu plat for my edu -

ka cyj nej na stro nie in ter ne to wej ŚIL. Miej sce to jest przy go to wy wa ne, by słu żyć kształ ce -
niu po dy plo mo we mu. Dzię ki te mu już wkrót ce znaj dzie cie tam moż li wość kon sul to wa nia
się w trud nych przy pad kach czy ba zę cie ka wych przy pad ków kli nicz nych.

Wśród na szych po my słów jest też pro po zy cja prze nie sie nia czę ści kur sów spe cja li za -
cyj nych na wspo mnia ną plat for mę edu ka cyj ną w for mie wy kła dów od twa rza nych po przez
In ter net. E -le ar ning sta je się w świe cie pod sta wą na ucza nia, wi de okon fe ren cje słu żą spo -
tka niom głów państw – uwa ża my, że z po wo dze niem mo że my zdo by wać wie dzę ta ką wła -
śnie dro gą. „Urlop na uko wy na czas kur su spe cja li za cyj ne go od by wa ne go we wła snym do -

mu, przy kom pu te rze?” Dla -
cze go nie?!

– Sza nuj Mi strza swe go… bądź
za szczy co ny, że masz Ucznia

W roz mo wie do tknę li śmy
też spraw wza jem ne go sza cun -
ku i współ pra cy mię dzy po ko le -
nio wej wśród le ka rzy. Za sta na -
wia my się nad stwo rze niem miej -
sca na stro nie ŚIL, gdzie mo gli -
by śmy wy róż niać na szych praw -
dzi wych Mi strzów… Cza sy ko -
mer cja li za cji i nie ustan nych pro -
ble mów fi nan so wych, zda ją się
cza sem nie sprzy jać utrzy ma niu
wła ści wych re la cji mi strza
i ucznia. Nie wszyst ko moż -
na prze li czyć i wy ce nić, o czym
za po mi na ją cza sem me na dże ro -

wie służ by zdro wia, nie bę dą cy le ka rza mi.  
W na szym za wo dzie od za wsze, wspól nie pra co wał Mistrz i Uczeń… Za wsze, od stu -

le ci wza jem nie by li so bie nie zbęd ni.… Za stą pie nie tej re la cji nie zdro wym, dra pież nym współ -
za wod nic twem by ło po wo dem klę ski nie jed ne go ucznia i nie jed ne go mi strza.

Le karz po wi nien sza no wać swo ich Mi strzów, za rów no gdy zdo by wa do pie ro wie dzę,
jak i wte dy gdy sta je się zu peł nie sa mo dziel ny. Mistrz po wi nien sza no wać Ucznia i pa mię -
tać, że kie dy prze sta nie tra fiać w dzie siąt kę, nie kto in ny jak za po bie gli wi ucznio wie na tych -
miast prze su ną mu tar czę.(*)

W cza sie spo tka nia pa da ły rów nież in ne po my sły i py ta nia. Za sta na wia li śmy się nad ko -
rzy ścia mi z wpro wa dze nia eu ro pej skich eg za mi nów spe cja li za cyj nych (gdyż te pro po no wa -
ne w Pol sce zda ją się cza sem za dzi wiać trud no ścią – jak cho ciaż by sła wet ny eg za min z cho -
rób we wnętrz nych z 48% „nie do sta tecz nych”). Za sta na wia li śmy się nad re al no ścią wy ma -
ga nych pro ce dur za bie go wych (nie któ rzy z nas ma ją wra że nie, że wy ko na nie od po wied niej
licz by nie któ rych obo wiąz ko wych ope ra cji wy ma ga prak ty ki aż do wie ku eme ry tal ne go lub
sta no wi ska or dy na to ra). Po kil ku go dzi nach dys ku sji dia gno za sta ła się ja sna: obec ny pro -
gram spe cja li za cji cier pi na nie wy dol ność wie lo na rzą do wą.
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„Tak było, tak jest…” – ale tak być nie musi…
● KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY GOŚCIŁA PREZESA JACKA KOZAKIEWICZA

KOMISJE PROBLEMOWE
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Ilustracja: Rafał Sołtysek
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„Cza sem gdy ru nie pie de stał wi dać, że nikt na nim nie stał”
Być mo że czas wy mógł już wpro wa dze nie zmian… Każ dy pie de stał wy ma ga prze cież

okre so we go re mon tu  – ten na któ rym spo czy wa ją pro gra my spe cja li za cyj ne szcze gól nie.
Bar dzo do brze się sta ło, że no wy pre zes ŚIL wy słu chał nas i wraz z na mi szu kał no -

wych roz wią zań. Bar dzo do brze się sta ło, że chce, by zgła szać mu oso bi ście nie pra wi -
dło wo ści do ty ka ją ce mło dych le ka rzy. Waż ne, że pod ję to już pierw sze in ter wen cje w jed -
nost ko wych spra wach na szych mło dych Ko le gów. Mam na dzie je, że wkrót ce bę dę mógł
z praw dzi wą przy jem no ścią na pi sać o kon kret nych zmia nach i roz wią za niu kon kret nych 
pro ble mów.

Mam na dzie je, że w spra wach mło dych
le ka rzy „idzie wio sna” … po dłu giej i cięż -
kiej zi mie za mro żo ne go „sta tus quo”.

(*) pa ra fra za za Wła dy sław Grzesz czyk „Pa ra da 
pa ra dok sów”

Ra fał Soł ty sek

Ko mi sja ds. Mło dych Le ka rzy ŚIL; 
ra fal sol ty sek.izba le kar ska@gma il.com

Pro jekt współ fi nan so wa ny ze środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go.
Uprzej mie in for mu je my, że re kru ta cja na kur sy spe cja li za cyj ne „Zdro wie Pu blicz ne” na rok 2010 w ra mach pro jek tu 

„Pro Do cto re – pro jekt wspie ra ją cy roz wój kadr me dycz nych w wo je wódz twie ślą skim”. 
Nr pro jek tu WND -POKL. 08.01.01-24-119/08 zo sta ła za mknię ta.

Jed no cze śnie in for mu je my, że oso by za in te re so wa ne uczest nic twem w kur sach w ro ku 2010 mo gą zgła szać się na li sty
re zer wo we we wszyst kich pro po no wa nych ter mi nach. 

Szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce uczest nic twa w kur sach moż na uzy skać:
BIU RO PRO JEK TU: 

Ślą ska Izba Le kar ska, 40-126 Ka to wi ce, ul. Gra żyń skie go 49a, tel: (32) 203 65 47 wew. 321,
tel. kom. +48 694 65 90 61, fax: (32) 352 06 38; 

e -ma il: pro doc to re@izba -le kar ska.org.pl; www.izba -le kar ska.org.pl/pro doc to re/
W ro ku 2011 zor ga ni zo wa nych zo sta nie 6 edy cji kur sów spe cja li za cyj nych „Zdro wie Pu blicz ne”. 

W kur sach mo gą uczest ni czyć le ka rze i le ka rze den ty ści za miesz ka li, bądź za trud nie ni na te re nie wo je wódz twa ślą skie -
go. Wa run kiem za kwa li fi ko wa nia na kurs jest za trud nie nie na za sa dzie umo wy o pra cę lub umo wy cy wil no -praw nej. 

UWA GA: Oso by, któ re są wy łącz nie sa mo za trud nio ne nie bę dą mo gły być za kwa li fi ko wa ne. Kur sy są bez płat ne.

Sza now ni Ko le żan ki i Ko le dzy 

rocz nik ukoń cze nia ŚlAM 1985!

Po raz ko lej ny Sa mo zwań czy Ko mi tet 

Or ga ni za cyj ny ZJAZ DU AB SOL WEN TÓW 

w skła dzie:

Iwo na Sa kow ska -Ma li szew ska 601 963 694

Be ata Kę dzior -Dut kie wicz 601 510 257

Ja cek Dut kie wicz 601 288 114

An na Ka sic ka -Jon der ko 607 148 595

za wia da mia, że ob cho dzi my 25-le cie 

uzy ska nia dy plo mu le ka rza!

Ter min spo tka nia: 16/17 października 2010

Miej sce: Ho tel „Stok” – Wi sła Ja wor nik

Szcze gó ły na www.zjaz d25.pl i tam jest 

for mu larz zgło sze nio wy!

Za pra sza my!!! Pro si my o po wia do mie nie

wszyst kich, z kim ma cie kon takt.

Wy dział le kar ski ŚlAM w Ka to wi cach 

rocz nik 1975

W dniach 8-10 października 2010
w Ho te lu Wil ga w Ustro niu przy ul. Zdro jo wej 7 

od bę dzie się

zjazd ko le żeń ski ab sol wen tów wy dzia łu 

le kar skie go ŚlAM rocz nik 1975.

Koszt uczest nic twa w trzy dnio wym po by cie

(pią tek, so bo ta, nie dzie la) wy no si 480zł.

Wpła ty kie ro wać na konto:

58 1050 1214 1000 0022 9351 6049 do dnia 31.08.2010

z do pi skiem „Zjazd”.

In for ma cje i zgło sze nia: Ewa Grze siak -Ku bi ca

tel. 602 172 666; (32) 257 13 26

e -ma il:ab sol wen ci sla m75@gma il.com

www.ab sol wen ci -sla m75.pl

OGŁOSZENIA
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INFORMACJA DLA LEKARZY I ŚWIADCZENIODAWCÓW
UWAGA !!!

ZMIANY W RECEPTACH !!!

W dniu 1 wrze śnia 2010 ro ku na stą pi wdro że nie no -
wych za sad wa li da cji i we ry fi ka cji zgod no ści nu me rów re -
cept zgod nych z wy mo ga mi za war ty mi w Roz po rzą dze -
niu Mi ni stra Zdro wia z dnia 17 ma ja 2007 ro ku w spra -
wie re cept le kar skich (Dz. U. z dnia 1 czerw ca 2007 ro -
ku nr 97; poz. 646 z późn. zm.). Ozna cza to, że
z dniem 1 wrze śnia 2010 ro ku zo sta nie wy co fa ny z po -
wszech ne go sto so wa nia – ja ko druk re cep ty le kar -
skiej – druk ku po nu RUM (druk w ko lo rze żół tym). Za -
stą pi go po wszech nie uży wa ny druk re cep ty ty pu „Rp.”
(tzw. re cep ta bia ła) z do dat ko wy mi ko da mi kre sko wy mi.

Do dni   a 1 czerw ca 2010 ro ku opro gra mo wa nie świad -
cze nio daw ców po win no być do sto so wa ne do no wych wy -
ma gań, a wszyst kie ge ne ro w   a ne nu me ry re cept mu szą być
zgod ne z no wym al go ryt mem.

Jed no cze śnie dla ku po nów RUM wpro wa dzo ny zo sta je – do 31
sierp nia 2010 ro ku – okres przej ścio wy, a ich nu me ry mo gą się roz -
po czy nać cy fra mi:

• „0” lub „2” – re cep ta wy sta wio na na żół tym dru ku ku po nu RUM
(za łącz nik nr 1 ko mu ni ka tu*)

• „12” – re cep ta wy sta wio na na żół tym dru ku ku po nu RUM, z war -
to ścią „8” na dzie więt na stej po zy cji nu me ru re cep ty (za łącz nik
nr 2 ko mu ni ka tu*)

W tym cza sie po wyż sze re cep ty wy sta wio ne na ku po nie RUM
bę dą jesz cze re ali zo wa ne.

ZMIA NY OD 1 WRZE ŚNIA 2010 RO KU

Od 1 wrze śnia 2010 ro ku re fun do wa ne bę dą wy łącz nie re cep -
ty ty pu „Rp.” (druk re cep ty w ko lo rze bia łym) oraz re cep ty ty pu „Rp.
w” (druk re cep ty w ko lo rze ró żo wym) – wzo ry re cept za wie ra ją za -
łącz ni ki 3, 4 i 5 ko mu ni ka tu*.

Druk re cep ty bia łej (wzór we dług za łącz ni ka nr 3) bę dzie po -
sia dał tak że do dat ko we ko dy kre sko we, umoż li wia ją ce ap te ce au to -
ma tycz ne wpro wa dze nie da nych, ta kich jak nu mer RE GON świad -
cze nio daw cy, nu mer PE SEL pa cjen ta, nu mer PWZ le ka rza oraz nu -
mer re cep ty. Ko dy te bę dą na no szo ne u świad cze nio daw cy au to ma -
tycz nie pod czas ge ne ro wa nia na druk re cep ty, któ ry dru ko wa ny bę -
dzie – tak jak do tych czas dru ko wa ne by ły re cep ty na ku po nach

RUM – na pod sta wie ak tu al nej elek tro nicz nej Kar ty Ubez pie cze nia
Zdro wot ne go, ja ka wy da wa na jest ubez pie czo nym przez Ślą ski OW
NFZ. W tym ce lu na le ży do ko nać sto sow nych ak tu ali za cji opro gra -
mo wa nia. W przy pad ku bra ku elek tro nicz nej Kar ty Ubez pie cze nia
Zdro wot ne go na le ży sto so wać dru ki re cept wska za ne w za łącz ni -
ku 4 i 5 ko mu ni ka tu*

Od 1 wrze śnia 2010 ro ku re fun da cji bę dą pod le ga ły le ki i wy -
ro by me dycz ne – wy pi sy wa ne wy łącz nie na wska za nych dru kach re -
cept (wzo ry we dług za łącz ni ka 4 i 5 ko mu ni ka tu*) – dla osób ubez -
pie czo nych w in nych wo je wódz twach oraz ko rzy sta ją cych ze świad -
czeń na pod sta wie prze pi sów o ko or dy na cji.

BEZ ZMIAN

Na to miast w przy pad ku re cept ty pu „Rp. w” wy sta wia nych
na środ ki odu rza ją ce oraz sub stan cje psy cho tro po we nie wpro wa -
dza się żad nych zmian. Dru ki tych że re cept w ko lo rze ró żo wym, za -
bez pie czo ne mi kro dru kiem, zna kiem wod nym i fil tra mi UV, na dal wy -
da wa ne są przez Ślą ski OW NFZ tyl ko upraw nio nym pod mio tom.

Nie zmie nia się tak że spo sób przy dzie la nia za kre sów liczb ma -
ją cych słu żyć ja ko nu me ry re cept dla świad cze nio daw ców i le ka rzy
(z za strze że niem zmia ny war to ści cy fry na dzie więt na stej po zy cji przy -
dzie lo ne go za kre su z „7” na „8”). Nu me ry te na dal bę dą przy dzie -
la ne w punk tach dys try bu cji re cept Ślą skie go OW NFZ.

Ozna cza to, że od 1 wrze śnia 2010 ro ku oso by upraw nio ne
do wy sta wia nia re cept le kar skich, dzia ła ją ce w pla ców kach służ by
zdro wia na te re nie wo je wódz twa ślą skie go, mo gą sto so wać dru ki re -
cept (zgod ne ze wzo ra mi okre ślo ny mi w za łącz ni kach 3, 4 i 5 ko -
mu ni ka tu*) o nu me rach:

• przy dzie lo nych przez Ślą ski OW NFZ
• wy ge ne ro wa nych na pod sta wie elek tro nicz nej Kar ty Ubez pie cze -

nia Zdro wot ne go, wy da nej przez Ślą ski OW NFZ, zgod nie z Roz -
po rzą dze niem Mi ni stra Zdro wia z dnia 17 ma ja 2007 ro ku w spra -
wie re cept le kar skich.

Re cep ty wy sta wia ne w po zo sta łych wo je wódz twach re ali zo wa -
ne bę dą na do tych cza so wych za sa dach, pod wa run kiem, że bu do -
wa nu me ru re cep ty i jej druk bę dą zgod ne z Roz po rzą dze niem Mi -
ni stra Zdro wia z dnia 17 ma ja 2007 ro ku w spra wie re cept le kar -
skich (Dz. U. z dnia 1 czerw ca 2007 ro ku nr 97; poz. 646 z późn.
zm.).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ WZORY RECEPT

dostępne są w Śląskim Oddziele Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

oraz na stronie internetowej www.nfz-katowice.pl (komunikat dla świadczeniodawców z dnia 28 kwietnia 2010)
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SZKOLENIA ŚIL

Konferencja: „Śląska Konferencja Medycyny Estetycznej”
Termin: 18 czerwca 2010 r. (piątek), godz. 900

Odpłatność: Koszt 150 zł, wpłaty należy dokonać na konto Domu Lekarza: VW Bank 78 2130 0004 2001 0492
0468 0001 lub w kasie Domu Lekarza

Dodatkowe informacje: „Mo le ku lar ne pod sta wy sta rze nia się” – prof. dr hab. n. przyr. Ur szu la Ma zu rek, „Ja sne i sza re aspek -
ty za sto so wań tok sy ny bo tu li no wej ty pu A w me dy cy nie es te tycz nej” + po kaz prak tycz ny – lek. med.
Zbi gniew Le śniow ski; „Cho ro ba ży lako wa w ga bi ne cie le ka rza me dy cy ny este tycz nej”  – dr n. med.
Zbi gniew Nie dziel ski; „Za sa dy ra cjo nal ne go ży wie nia, a me dy cy na es te tycz na” – dr n. farm. Elż bie -
ta Gro chow ska -Nie dwo rok; „Prak tycz ne za sto so wa nie pe elin gów che micz nych. Od no wa, re ge ne ra -
cja i kon dy cjo no wa nie skó ry na co dzień” + po kaz prak tycz ny – dr n. med. Jo an na Czu wa ra; „Biust
– atrybut pięknej sylwetki” – dr n. med. Zbigniew Łucki; Sesja satelitarna „Modelowanie sylwetki za
pomocą różnych urządzeń. Wykorzystanie lasera frakcyjnego – trwałe usuwanie przebarwień skóry,
zmarszczek, blizn bez skalpela”.
Organizator: „Dom Lekarza” w Katowicach     
Zapisy przyjmuje Dom Lekarza (32) 258 54 15, 515 08 68 09

Wykład: „Najnowsze osiągnięcia implantologii jednofazowej z natychmiastowym obciążeniem. Ząb w jeden
dzień. Przypadki kliniczne.”

Termin: 11 czerwca 2010 r. (piątek), godz. 1600 

Odpłatność: Udział bezpłatny
Dodatkowe informacje: Wykład poprowadzą: lek. dent. Elżbieta i Arkadiusz Krężlik

Kurs doskonalący: „Estetyka bez kompromisów – kurs praktyczny w formie warsztatów z materiałoznawstwa”
Termin: 29 czerwca 2010 r. (wtorek), godz. 1300

Dodatkowe informacje: Liczba uczestników została ograniczona 
do 12 w jednym spotkaniu warsztatowym

Wykłady: „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych według aktualnych wytycznych”
Terminy: 20 września 2010 r. (poniedziałek), 21 września (wtorek), godz. 1600

Odpłatność: Koszt 50 zł, wpłaty należy dokonywać na konto: 43 1020 2313 0000 3102 0020 0246 (z dopiskiem:
resuscytacja)

Dodatkowe informacje: Uczestników obowiązuje udział w obydwu dniach wykładów. Po zakończeniu wykładów uczestnicy
podzieleni zostaną na grupy warsztatowe do nauki resuscytacji z zastosowaniem manekinów
ćwiczeniowych. Terminy spotkań warsztatowych podane zostaną 20 września. Każdy z uczestników
wykładów weźmie udział w jednym spotkaniu warsztatowym. 
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego umieszczonego
na stronie internetowej ŚIL oraz dokonanie przelewu. Liczba miejsc została ograniczona. Decyduje
kolejność złoszeń.
Czas trwania wykładów 2x4 godziny dydaktyczne. Czas trwania zajęć warsztatowych – 7 godzin 
dydaktycznych. 

Powyższe zdarzenia szkoleniowe odbędą się w salach wykładowych Śląskiej Izby Lekarskiej 
w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.

Uczestnik otrzymuje punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia 
z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy

i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 231 poz. 2326).
Zgłoszenia można przesyłać elektronicznie na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym na stronie

www.izba-lekarska.org.pl w zakładce Kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów na adres:
kursy@izba-lekarska.org.pl; lub telefonicznie pod numerem telefonu (32)  203 65 47/8 wew. 321.
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pro blem „ta ryf” i usta la -
nie spo so bu wy na gro -
dze nia bez za się gnię cia
opi nii sa mych bie głych

• sta tus bie głe go – czy ist -
nie je, co z ochro ną praw -
ną i da nych oso bo wych,
po co są ogól no do stęp -
ne wy ka zy bie głych
w aspek cie za sad opi nio -
wa nia tyl ko na zle ce nie
są du, pro ku ra tur i po li cji?

• jak być po win no

RÓŻ NE PO GLĄ DY NA TEN SAM TE MAT

Doktor Ry szard Szoz da przed sta wił spra woz da nie z II Re gio nal ne go Kon gre su Bie głych
Są do wych, któ re od by ło się w Czę sto cho wie (roz sze rza jąc in for ma cje za war te w nr 171
„Pro Me di co”, str. 27) Głos za bra li tak że me ce nas Michał Kozik oraz pre zes Ja cek Ko za -
kie wicz. W dys ku sji ście ra ły się róż ne po glą dy do ty czą ce wy na gra dza nia (nie za bra kło gło -
su, że jest do brze?!?), ja kie kom pe ten cje miał by mieć ze spół (pro po no wa na na zwa „Ze spół
do spraw orzecz nic twa są do wo-le kar skie go”) i co by ło by ce lem je go dzia ła nia (nie za bra -
kło gło su jed ne go z bie głych, któ ry oba wiał się moż li wo ści na ło że nia na nie go obo wiąz ku
przy na leż no ści do ko lej nej struk tu ry). Bio rą cy udział w dys ku sji wska zy wa li na swo je oso -
bi ste do świad cze nia w aspek cie opi nio wa nia i kon tak tów z są da mi, pro ku ra tu ra mi i po li cją...

Z INI CJA TY WY SA MYCH LE KA RZY

W pod su mo wa niu pre zes Ja cek Ko za kie wicz wska zał, że idea po wo ła nia Ze spo łu wy ni -
ka z ini cja ty wy sa mych le ka rzy – człon ków izby, a sam Ze spół miał by być or ga nem do rad -
czym Okrę go wej Ra dy Le kar skiej i re ali zo wać za sa dę „nic o nas – bez nas” – któż bo wiem
le piej, jak nie bie gli zna swo je pro ble my i po tra fi wspo móc ra dę, na przy kład w kon sul ta cjach
no wych prze pi sów praw nych czy w za ję ciu sta no wi ska. Za pew nił tak że, że nikt na wet nie po -
my ślał o obo wiąz ku przy na leż no ści do ta kie go cia ła czy na kła da nia na le ka rzy bie głych ja -
kichś no wych, for mal nych obo wiąz ków lub zmu sza nia ich do przyj mo wa nia jed no li tej dok -
try ny przy opi nio wa niu, któ re fak tycz nie jest in dy wi du al nym dzie łem, a czę sto i sztu ką i ja -
ko ta ka nie mo że być ujed no li co na. Na ko niec wy ło nił się skład przy szłe go Ze spo łu – wnio -
sek o je go po wo ła nie zo sta nie zło żo ne for mal nie do Okrę go wej Ra dy Le kar skiej.

ZA PRO SZE NIE

Na za koń cze nie dr Ry szard Szoz da za chę cił do udzia łu w VIII Kon fe ren cji Na uko wo -
-Szko le nio wej „Czy orzecz nic two le kar skie na dą ża za po stę pem me dy cy ny?”, któ ra od bę -
dzie się w sa li wy kła do wej CMKP w War sza wie, ul. Ma ry monc ka 99/103, w dniu 25.06.2010
od godz. 1000. Bliż sze in for ma cje na te mat kon fe ren cji moż na zna leźć na stro nie Pol skie -
go To wa rzy stwa Orzecz nic twa Le kar skie go www.ptol.org.pl 

Ry szard Szoz da

Wie lo krot nie za po wia da ne pierw sze spo -
tka nie bie głych są do wych le ka rzy, człon ków na -
szej izby, od by ło się 11 ma ja 2010 roku. Ha -
słem prze wod nim spo tka nia by ła „Pro ble ma -
ty ka opi nio wa nia i wy na gra dza nia (bie głych)”,
a na pro gram zło ży ły się wy stą pie nia dr Ry -
szar da Szoz dy, tzn. pro ble ma ty ka opi nio wa -
nia dla są dów oraz wy na gra dza nia bie głych są -
do wych i re la cja z II Re gio nal ne go Kon gre su
Bie głych Są do wych w Czę sto cho wie, a tak że
pro po zy cja po wo ła nia ze spo łu bie głych są do -
wych ORL oraz spra wy róż ne – w tym ostat -
nim punk cie dys ku sja nad istot ny mi pro ble ma -
mi, z któ ry mi bo ry ka ją się bie gli są do wi.

W spo tka niu uczest ni czy li tak że pre zes
Okrę go wej Izby Le kar skiej dr n. med. Ja cek
Ko za kie wicz, wie lo let ni bie gły są do wy z dzie -
dzi ny oto la ryn go lo gii oraz rad ca praw ny Ślą -
skiej Izby Le kar skiej me ce nas Michał Kozik.

OD WIE DZY I SZKO LEŃ PO STA TUS

BIE GŁE GO

W pierw szym wy stą pie niu dr Ry szard
Szoz da przed sta wił naj waż niej sze pro ble my
bie głych:
• brak przy go to wa nia „no wych” bie głych

do wy ko ny wa nia pra cy (wie dza me dycz -
na jest, wie dza praw na  – „nie do koń ca”)

• obo wiąz ko we szko le nia bie głych: są dy pro -
wa dzą je ge ne ral nie dla wszyst kich spe -
cjal no ści – na to miast ist nie je ko niecz ność
wy od ręb nie nia spe cjal no ści me dycz nych

• brak jest fo rum dys ku syj ne go w spra wach
opi nio wa nia – czy to pod po sta cią „or ga -
ni za cji” bie głych – a je że li czy ogól no pol -
skiej? – a je że li, to w ja kiej po sta ci? – czy
dla wszyst kich czy tyl ko dla chęt nych?

• szko le nia dla chęt nych – z wy bra nych dzie -
dzin wie dzy me dycz no – opi nio daw -
czej – dzie le nie się „swo imi” przy pad ka -
mi – brak kon tak tu śro do wi ska

• brak moż li wo ści po sze rza nia wie dzy do ty -
czą cej pro ble ma ty ki me dycz no-praw nej

• brak do stę pu do pu bli ka cji w za kre sie wie -
dzy me dycz no-praw nej, do ty czą cej pro -
ble ma ty ki opi nio wa nia

• wy na gro dze nia, spo sób wy sta wia nia ra -
chun ków, ich za ni ża nie, usta le nie, czym
jest fak tycz nie wy na gro dze nie bie głe go,

● SPOTKANIE LEKARZY BIEGŁYCH SĄDOWYCH, CZŁONKÓW ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH

SPOTKANIA
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26 ma ja br. Okrę go wa Ra da Le kar ska pod ję ła uchwa łę o po wo ła niu Ze spo łu ds. orze -
ka nia i opi nio wa nia są do wo -le kar skie go ORL w Ka to wi cach. W skład Ze spo łu ds. orze -
ka nia i opi nio wa nia są do wo -le kar skie go po wo ła no: Kol. Kol. Te re sę Bień ko, Ewę Lan ge,
Jac ka Ko za kie wi cza, Ja ro sła wa Mar kow skie go, Jo lan tę Ry now ska -Wi śniew ską, Ry szar da
Szoz dę.

Opiniowanie jest sztuką



„Po cie cha, la to rośl, po to mek, bo bas, mi lu siń ski, dzie ciak, dziec ko”.
1 czerw ca ob cho dzi my Dzień Dziec ka. W nie wie lu ro dzi nach ten wy jąt ko wy dzień ma

tak wy jąt ko we zna cze nie, jak u pań stwa Bin kie wi czów. Bo nie wie lu też ro dzi ców mo że po -
chwa lić się: ma my sied mio ro dzie ci! 

Dr n. med. Prze my sław Bin kie wicz opo wia da o swo jej ro dzi nie. To jest też opo wieść
o szczę ściu, o tym, co jest w ży ciu naj waż niej sze. O sztu ce by cia do brym ta tą i do brym
le ka rzem. (G. O.)

Dr n. med. Prze my sław Bin kie wicz:
Na po czą tek garść in for ma cji o mo jej ro dzi nie.

Żo na
Do ro ta, ma gi ster eko no mii, dy plo mo wa na po łoż na, obec nie, jak sa ma się żar to bli wie

mia nu je: „peł no eta to wa ku ra do mo wa”. Je ste śmy sie dem na ście lat po ślu bie.
Dzie ci

Naj star sza, Ali cja ma 16 lat, uczen ni ca III LO w Za brzu kla sy dwu ję zycz nej, gra na gi -
ta rze kla sycz nej, ma lu je, ry su je ko mik sy.

O rok młod szy Lu cjan, uczeń III Gim na zjum w Za brzu kla sy dwu ję zycz nej, tań czy stre -
et dan ce w ze spo le Z. A. B. i gra na gi ta rze elek trycz nej.

Ja nusz ma lat dwa na ście, koń czy pod sta wów kę, ry su je i ma lu je, in te re su je się geo gra -
fią i tre nu je ka ra te.

Emil ka uro dzi ła się w 2001 r. jest uczen ni cą szko ły mu zycz nej w Za brzu w kla sie skrzy -
piec, tre nu je ka ra te.

Pię cio la tek Ka rol i trzy let nia Li dia to uzdol nio ne mu zycz nie i pla stycz nie przed szko la ki.
Klau dia  – zdol ne nie mow lę, uro dzi ła się w lu tym 2010 r.

WAR TOŚĆ RO DZI NY

Ni gdy nie ma rzy łem o tak licz nej ro dzi nie, co wię cej, bę dąc dziec kiem i je dy na kiem w ogó -
le nie mo głem po jąć, jak moż na mieć wię cej dzie ci niż jed no, nie zna łem żad nej ta kiej ro -
dzi ny. Kie dy po zna łem żo nę i po bra li śmy się, to chy ba na po cząt ku my śle li śmy mak sy mal -
nie o trój ce dzie ci i w kil ka lat po ślu bie trój ki się „do ro bi li śmy”. Wte dy chy ba po wo li za -
czą łem za uwa żać war tość ro dzi ny. 

Obo je z żo ną wy cho wa li śmy się w ro dzi -
nach ka to lic kich i pew nie to wia ra po ma ga -
ła nam za wsze w pod ję ciu de cy zji o po więk -
sze niu ro dzi ny. To wca le nie był ła twy
czas – ko niec lat dzie więć dzie sią tych, ja -le -
karz bez spe cja li za cji z ja kąś mi ni mal ną pen -
sją, nie pra cu ją ca za wo do wo żo na, któ ra jesz -
cze wte dy koń czy ła stu dia ma gi ster skie. Że -
by ja koś dać so bie ra dę, bar dzo du żo dy żu -
ro wa łem, po po łu dnia mi pra ca w po rad -
ni… Wcze sne dzie ciń stwo mo ich naj star -
szych dzie ci wła ści wie mi umknę ło. Kie dy
pod ję li śmy de cy zję o sta ra niu się o czwar -
te dziec ko, obro ni łem już dok to rat i mia łem
„je dyn kę” z gi ne ko lo gii. 

W nie da le kich pla nach by ła peł na spe -
cja li za cja i lep sze per spek ty wy.

BO GAT SI MEN TAL NIE I DU CHO WO

De cy zję by ło mi pod jąć ła twiej, dzię ki
wiel kiej po mo cy ze stro ny żo ny, któ ra za wsze
bar dzo wspie ra wszel kie mo je pla ny i roz -
wój za wo do wy. 

W pew nym mo men cie obo je zda li śmy
so bie spra wę, że przyj ście na świat ko lej ne -
go dziec ka nie sa mo wi cie nas wzbo ga ca, nie
tyl ko w sen sie men tal nym i du cho wym.
Przyj ście na świat ko lej nych dzie ci po wo do -
wa ło, że ła twiej roz wią zy wa ło się rów nież
zwy kłe pro ble my ży cia co dzien ne go, pro ble -
my ma te rial ne. Ja po tra fi łem bar dziej się mo -
bi li zo wać, le piej or ga ni zo wać so bie czas, 

Nasz tata jest lekarzem
TEMAT Z OKŁADKI

Rodzina w komplecie
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Laurka od Janusza
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MA ŁE MA RZE NIE TA TY – LE KA RZA

Nie któ re umie jęt no ści na by wa ne na ło nie ro dzi ny moż na wy ko rzy stać w pra cy. W tak
licz nej ro dzi nie ko niecz na jest umie jęt ność za cho wa nia zim nej krwi w każ dej 
sy tu acji i my ślę, że umie jęt ność utrzy my wa nia ner wów na wo dzy do ce nia ją moi współ pra -
cow ni cy, sta ram się też, aby ni gdy nie bra ko wa ło mi cier pli wo ści dla pa cjen tek. Na pew no
ta kim ma łym ma rze niem ta ty -le ka rza jest, by któ reś dziec ko po szło w mo je śla dy.

Ja tak że je stem le kar skim dziec kiem i wiem, ja kie ocze ki wa nia mie li moi ro dzi ce wo -
bec mnie, mo że do cze kam się le ka rza w ko lej nym po ko le niu? Na ra zie uczę mo je dzie ci,
że naj waż niej sze w ży ciu to być do brym czło wie kiem, że waż niej sza jest przy jaźń, niż pie -
nią dze. To ni by ba nał, ale mo je do ra sta ją ce dzie ci ob ser wu jąc swo ich ró wie śni ków i ob ser -
wu jąc ota cza ją cą je rze czy wi stość, wca le nie mu szą wi dzieć te go tak ja sno. 

Co dzien nie wraz z żo ną uczy my na sze dzie ci, jak bar dzo waż ne jest, aby nie mar no -
wać swo je go cza su, że by wy ko rzy sty wać swo je moż li wo ści i po mna żać swo je licz ne ta len -
ty, a my z ca łych sił bę dzie my je w tym wspie rać. Obo je pra gnie my, aby wie dzia ły, jak bar -
dzo mo gą na nas li czyć. Za wsze naj bar dziej mo gą li czyć na swo ją sil ną ro dzi nę.

Oddaję głos mojej żonie,  Do ro cie.
Dorota Binkiewicz: 

MA MY NIE DZIEC KO, LECZ DZIE CI

Za nim uro dzi ła się na sza pierw sza có recz ka już wie dzie li śmy, że nie bę dzie je dy nacz -
ką. To by ło tak bar dzo dla nas oczy wi ste, że nie po dej mo wa li śmy na ten te mat żad nej dys -
ku sji. Gdy uro dził się
syn, by li śmy w na szej
świa do mo ści kom plet -
ną ro dzi ną. Mie li śmy
już nie dziec ko, lecz
dzie ci. Nie by ło nam
ła two, bo ma ła róż ni -
ca wie ku na szych dzie -
ci wy ma ga ła od nas
wie lu wy rze czeń i nie -
ustan nej dys po zy cyj -
no ści. 

Po nie dłu gim cza -
sie, kie dy na sze dzie -
ci do ro sły i doj rza ły
na ty le, by ba wić się ze

żo na świet nie da wa ła so bie ra dę z ca łą lo -
gi sty ką du żej ro dzi ny. 

Pra wie rów no cze śnie z na ro dzi na mi
pią te go dziec ka zo sta łem or dy na to rem Od -
dzia łu Gi ne ko lo gicz no -Po łoż ni cze go Szpi -
ta la Po wia to we go w Py sko wi cach. Za owo -
co wa ło wie lo let nie szko le nie w Kli ni ce Po -
łoż nic twa i Gi ne ko lo gii w By to miu i za owo -
co wa ło wspar cie ro dzi ny – żo ny, dzie ci, ro -
dzi ców. 

Moi ko le dzy le ka rze też chęt nie mi po -
ma ga li, mo że w po zy tyw nym od bio rze mo -
jej oso by po ma ga ła mi licz na ro dzi na? 

Po wo li mo głem po zwo lić so bie na so -
bie na spę dza nie nie co więk szej ilo ści cza -
su z mo imi ma lu cha mi. Nie mu sia łem już
brać tak du żej ilo ści dy żu rów, a czas spę dzo -
ny z dzieć mi za czął da wać co raz wię cej ra -
do ści i sa tys fak cji.

CZAS DLA LE KA RZA TO DO BRO

LUK SU SO WE

De cy zja o moż li wych na ro dzi nach ko -
lej nych dzie ci by ła oczy wi sta. Na pew no mo -
ja żo na my śli tak sa mo, że z przyj ściem
na świat każ de go ko lej ne go dziec ka sta wa -
li śmy się co raz bar dziej szczę śli wy mi i speł -
nio ny mi ludź mi. 

Oczy wi ście po łą cze nie po waż nych obo -
wiąz ków za wo do wych ze zna le zie niem wy -
star cza ją cej ilo ści cza su dla ro dzi ny i dla każ -
de go dziec ka in dy wi du al nie, to nie ła twe za -
da nie, ale wszyst kie go w ży ciu moż na się na -
uczyć. Im wię cej ma się na gło wie, tym le -
piej trze ba wy ko rzy sty wać każ dą chwi lę, a kie -
dy tak w peł ni wy ko rzy stu je się każ dą chwi -
lę ży cia, to wte dy ży je się je go peł nią, moż -
na tak wła śnie ro zu mieć szczę ście. 

Sztu ka by cia do brym ta tą, to sztu ka zna -
le zie nia wy star cza ją cej ilo ści cza su dla ro -
dzi ny i dla każ de go dziec ka osob no. Cza -
sem ob ser wu ję, jak dzie ci ry wa li zu ją ze so -
bą, że by zo stać za uwa żo ne, że by sku pić
na so bie ca łą mo ją uwa gę. Dla te go trze ba
zna leźć dla każ de go z nich ty le cza su, ile wła -
śnie po trze bu je, a czas to dla prak ty ku ją ce -
go le ka rza naj bar dziej luk su so we, ści śle re -
gla men to wa ne do bro. 

Czę sto trze ba cał ko wi cie zre zy gno wać
z ja kie go kol wiek cza su dla sie bie, ale kon -
takt z mo imi dzieć mi jest za wsze naj wspa -
nial szą na gro dą, wy da je mi się, że każ da
wspól nie spę dzo na chwi la pro cen tu je w dwój -
na sób – w roz wo ju dziec ka i w mo im sta -
wa niu się co raz lep szym czło wie kiem.

TEMAT Z OKŁADKI

Dr n. med. Prze my sław Bin kie wicz

uro dził się w 1969 ro ku w Lesz nie, ro dzi ce le ka rze: oj ciec chi rurg, ma ma oku list ka. Żo -
na ty od ro ku 1993.
Stu dio wał na ŚLAM (SUM) w la tach 1987- 1993, staż od był w PSK 1 w Za brzu, w Kli -
ni ce Po łoż nic twa i Gi ne ko lo gii w By to miu (kie ro wa nej przez prof. Jac ka Rzem po łu cha i prof.
Ani tę Ole jek)
Od 1994-2005 pra co wał w kli ni ce, uzy skał (z wy róż nie niem) I sto pień spe cja li za cji w 1998r.
Pro mo to rem dok to ra tu w 2000 r. był prof. Woj ciech Król.
II st. spe cja li za cji uzy sku je w ro ku 2001, od grud nia 2005 jest or dy na to rem Od dzia łu
Gi ne ko lo gicz no -Po łoż ni cze go Szpi ta la Po wia to we go w Py sko wi cach, uho no ro wa ne go
II na gro dą w ogól no kra jo wej ak cji „Ro dzić Po Ludz ku” w 2006 r.
Dok tor Bin kie wicz jest wi ce pre ze sem or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go Sto wa rzy sze nia
Py sko wic kie Na ro dzi ny.
Od 2010 ro ku – sę dzią Okręgowego Są du Le kar skie go w Ka to wi cach.
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so bą, a w ko ły sce zwol ni ło się miej sce, za pra gnę li -
śmy za pro sić pod nasz dach ko lej ne go po tom ka. Tak
wła śnie roz ra sta ła się na sza ro dzi na, a każ de ko lej -
ne dziec ko wzmac nia ło nas, uszczę śli wia ło i wzbo -
ga ca ło na szą oso bo wość. Czas ocze ki wa nia na ko -
lej ne dziec ko za wsze był dla nas wy jąt ko wym, po -
cząw szy od ocze ki wa nia na pierw sze symp to my roz -
wi ja ją cej się cią ży, po tem pierw sze ru chy, wy bór imie -
nia, przy go to wy wa nie wy praw ki dla ma ją ce go na ro -
dzić się no wo rod ka.

KAŻ DE JEST WY JĄT KO WE

Każ de dziec ko jest na uczy cie lem młod sze go,
a wszyst kie po zo sta łe pod po rą i wzo rem do na śla -
do wa nia. Dziś mo że my już po wie dzieć, pa trząc
z per spek ty wy cza su i na by tych przez nas do świad -
czeń, że każ de na stęp ne dziec ko umac nia ło w nas
cier pli wość i umie jęt ność ra dze nia so bie z po ja wia -
ją cy mi się nie raz zu peł nie nie spo dzie wa nie trud no -

ścia mi wy cho waw czy mi. Dzi siaj nie kie ru je -
my się na szą am bi cją, da je my dzie ciom swo -
bo dę, aby każ de z nich mia ło szan se wy ka -
zać się bo gac twem swo jej oso bo wo ści
i wro dzo ny mi ta len ta mi. Na szym obo wiąz -
kiem jest czu wa nie nad na szym po cie cha mi
i stwo rze nie dla każ de go z nich ta kich wa -
run ków, aby roz wi ja jąc się w gru pie ko cha -
ją cych się osób, każ de dziec ko czu ło się wy -
jąt ko we.

Dr n. med. Prze my sław Bin kie wicz: Chciał -
bym w ja kiś spo sób po dzię ko wać Mo jej Żo -
nie i za de dy ko wać Jej ten tekst, bo Do ro ta
do kład nie 1 czerw ca, w Dzień Dziec ka ob -
cho dzi okrą głe uro dzi ny.

Czy nie jest to bar dzo sym bo licz ne?

Oprac. Gra ży na Ogro dow ska
Z żoną

Z życia 
Oddziału Śląskiego

TOWARZYSTWA NAUKOWE

Dok tor Hubert Ku bi ca i dok tor Wojciech
Bed narz to in sty tu cje, któ rych re kla mo wać
nie trze ba. Przy ich osią gnię ciach na uko wych
i za wo do wych by ło by to wręcz nie ele ganc -
kie. Na to miast po raz ko lej ny mie li ście
Pań stwo (Sza now ne Ko le żan ki i Ko le dzy)
moż li wość spo tka nia się i po roz ma wia nia
na te mat wspól nych dzia łań w kon tak tach
z mo no po li stą, ja kim bez wąt pie nia jest NFZ.
Kil ku Ko le gów mia ło przy go to wa ny tekst wy -
stą pie nia i kil ka pro po zy cji do ty czą cych
mię dzy in ny mi sta wek ofe ro wa nych przez Ślą -
ski Od dział NFZ. Chcie li to za ła twić po wy -
kła dach, w ku lu arach, aby nie mie szać w to
PTS ja ko or ga ni za cji. Pol skie To wa rzy stwo 

Wi tam jak zwy kle bar dzo ser decz nie. Nie ste ty, zno wu nie od zy wa łem się dwa mie -
sią ce. Ale ogrom, tak „OGROM” spraw zwią za nych z pro wa dze niem przy chod -
ni nie po zwa la mi na nor mal ne funk cjo no wa nie. Każ dy czy ta ją cy te sło wa, pro -

wa dzą cy ga bi net lub co nie daj Bo że NZOZ, wie ile cza su zaj mu je spra woz daw czość i wszyst -
kie spra wy zwią za ne z biu ro kra cją. Jest ich nie ste ty bez li ku. 

Nie pi szę te go, aby się ko mu kol wiek tłu ma czyć. Chcę je dy nie za sy gna li zo wać ist nie ją -
cy, a z każ dym ro kiem po głę bia ją cy się pro blem. Pro wa dze nie ga bi ne tu zwią za ne go kon -
trak tem z Na ro do wym Fun du szem Zdro wia wy ma ga po świę ce nia ca łe go swo je go wol ne go
cza su tej dzia łal no ści. Z jed nej stro ny ten że kon trakt gwa ran tu -
je nam sta ły do pływ pa cjen tów, z dru giej stwa rza pro ble my cza -
sa mi nie do przej ścia. Cho ciaż by spra woz daw czość w for mie elek -
tro nicz nej. 

Nie wiem jak na Ślą sku, na to miast w Ma ło pol sce in for ma ty -
cy Od dzia łu so bie, NFZ so bie, sprze daw ca i wła ści ciel pro gra -
mu spra woz daw cze go so bie, a my mię dzy mło tem a ko wa dłem.
Tyl ko ca ły czas nie wiem, kto tym mło tem, a kto ko wa dłem. Jak
na to wszyst ko pa trzę już dwu na sty rok, to wy cho dzi mi, że chy -
ba za czy nam wie dzieć. Ale za wcze śnie na po ka zy wa nie pal cem.

Tym krót kim i w za sa dzie zwię złym wpro wa dze niem do cho -
dzi my do pierw sze go, wy da je się naj waż niej sze go, dzi siej sze go te -
ma tu. Mam na my śli Wio sen ną Wy jaz do wą Kon fe ren cję Na uko -
wo -Szko le nio wą. Mia ła się od być jak zwy kle w Ustro niu w dniach 9-
10 kwietnia 2010, ale po raz dru gi z rzę du się nie od by ła. A szko -
da i to wiel ka. Po mi jam te ma ty za re zer wo wa ne na ten czas. Prof. Ziętek prekazuje prezydenturę
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TOWARZYSTWA NAUKOWE

Sto ma to lo gicz ne nie ma w za kre sie dzia łal -
no ści sta tu to wej te go ty pu pro ble ma ty ki. 

Nie ste ty nic z te go nie wy szło. A jak po -
wie dzia łem szko da, i to wiel ka. 

Ma ło pol ska Izba Le kar ska pa tro nu je już
ko mi te to wi, któ ry chce ne go cjo wać z NFZ
w przy szło ści wa run ki kon trak tów w imie niu
wszyst kich świad cze nio daw ców z te re nu
dzia łal no ści izby. Po ro zu mie nie Zie lo no -
gór skie już od daw na ne go cju je w ten spo -
sób. Wiel ko pol ska Izba Le kar ska też pro wa -
dzi te go ty pu dzia łal ność. Wszy scy oni
wzo ru ją się na mo de lu nie miec kim, w za sa -
dzie nam naj bliż szym. Jest to je dy na dro ga
do te go, aby świad cze nio daw ca miał moż -
li wość ne go cja cji, a nie był sta wia ny pod mu -
rem z za py ta niem – po do ba się czy też nie.
Je że li nie, to Pa ni/Pa nu już dzię ku je my. Nie
tę dy dro ga, szcze gól nie w roz mo wach z mo -
no po li stą. 

Chcę wy raź nie na ko niec za zna czyć, że
to co na pi sa łem, nie ma nic wspól ne go
z dzia łal no ścią PTS. Na to miast mo gli ście,

uczest ni cząc w kon fe ren cji, za po znać się z tym pro ble mem w trak cie spo tkań to wa rzy skich
po wy kła dach. Na stęp na oka zja za rok.

Dwa mie sią ce te mu obie ca łam, że zaj mę się wy kła dem dok to ra Mar ka Kit te la z Col le -
gium The ra pe ia we Wro cła wiu. Wy ma ga on od dziel ne go omó wie nia. Był to je den z tych wy -
kła dów, któ re każ dy z nas po wi nien so bie na grać, a na stęp nie słu chać co kil ka dni „pro me -
mo riam”. Do ty czył na szej co dzien nej dzia łal no ści w kon tek ście za gro żeń ukła do wych spo -
wo do wa nych „bio fil mem in fek cyj nym”. To jest wła śnie do kład nie „pri mum non no ce re”. 

Nikt do nie daw na nie in te re so wał się tym zja wi skiem, a mo że być ono wiel kim za gro -
że niem dla zdro wia i ży cia pa cjen ta. Do ty czy to w szcze gól no ści cho rób ser co wo -na czy -
nio wych, miaż dży cy, cu krzy cy, ale rów nież scho rzeń oku li stycz nych, la ryn go lo gicz nych, cho -
rób sta wów. 

To tyl ko nie któ re ze scho rzeń spo wo do wa nych tym że bio fil mem. Pre le gent przed sta -
wił nam po stę po wa nie ogra ni cza ją ce za gro że nia bez po śred nie i pro fi lak tycz ne moż li wo ści
te ra peu tycz ne. Wska zał me to dy ogra ni cza ją ce re ko lo ni za cję bio fil mu w szcze gól no ści w za -
bie gach en do don tycz nych, w pe rio don to lo gii, w pro te ty ce i w za bie gach za cho waw czych.
Te mat ten jest sto sun ko wo od nie daw na na gła śnia ny, w związ ku z tym proś ba do Pa ni Pre -
zes o po wtó rze nie te go wy kła du w se sji zi mo wej 2010/2011. Na praw dę war to.

Trze ci te mat dzi siej sze go wie czo ru (jest 01.12 am), to Wal ne Ze bra nie De le ga tów PTS,
któ re od by ło się we Wro cła wiu w dniach 25-26 lu te go 2010. Koń czy ła się dru ga ka den -
cja Pre zy den ta PTS prof. Mar ka Zięt ka. Wal ne ze bra nie de le ga tów udzie li ło ab so lu to rium
ustę pu ją ce mu Za rzą do wi. Pre zy den tem PTS zo stał wy bra ny dr hab. med. Bar tło miej W. Lo -
ster. Od dział Kra kow ski wpro wa dził do Pre zy dium Za rzą du Głów ne go: dr med. Jo lan tę Pyt -
ko -Po loń czyk (Se kre tarz Ge ne ral ny PTS), dr med. Ane tę Wie czo rek (Skarb nik Ge ne ral ny
PTS), lek. dent. Jo lan tę Lo ster (Z -ca Skarb ni ka Ge ne ral ne go PTS) i dr med. To ma sza Kacz -
ma rzyk (Z -ca Se kre ta rza Ge ne ral ne go PTS). W skład Za rzą du Głów ne go z Kra ko wa wszedł
prof. dr hab. Sta ni sław Ma jew ski oraz lek. dent. To masz For tu na, na to miast w skład Głów -
nej Ko mi sji Re wi zyj nej we szła dr med.Gra ży na Wi śniew ska. Za rząd Głów ny Pol skie go To -
wa rzy stwa Sto ma to lo gicz ne go po raz pierw szy w swo jej nie mal 60-let niej hi sto rii zna lazł
swo ją sie dzi bę w Kra ko wie. Cie szy nas to ogrom nie, po nie waż zna my lu dzi, któ rzy we szli
do no wych władz Za rzą du Głów ne go PTS. Z ca łą pew no ścią bę dą kon ty nu ować dro gę wy -
ty czo ną przez eki pę z Wro cła wia. Z na szej stro ny ży czy my im rów nież dwóch ka den cji dla
do bra ca łe go To wa rzy stwa.

Czwar ty i pią ty te mat to ze bra nia Za rzą du. Jak zwy kle prze ana li zo wa li śmy i wy ty czy li -
śmy ce le dzia łal no ści na naj bliż sze mie sią ce. Na to miast chcę Pań stwa po in for mo wać, iż
w czerw cu przy jeż dża do nas Pa ni Pro fe sor Ila na Brin, cór ka dok to ra Adol fa Er ba, twór cy
Ka te dry Sto ma to lo gii Za cho waw czej Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej. 

Spra woz da nie z tej, jak że mi łej im pre zy w na stęp nym nu me rze.
jrauch
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Nowowybrany Prezydent PTS

Ab sol wen ci Wy dzia łu Le kar skie go Gdań skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go
(w la tach 1965-1971)

Mi ja 40 lat od ukoń cze nia stu diów. 
Za pra szam na:

VI Zjazd KO LE ŻEŃ SKI w dniach 27 – 29 maja 2011 roku

do Kli ni ki SPA  – Me dy cy na Na tu ral na, Re kre acja i Re ha bi li ta cja 
www.kli ni ka -ru da.com.pl

Koszt noc le gu 1 oso by – 90 zł (ze śnia da niem) – 1 do ba 

Do kład ne in for ma cje:
sta ro ści na ro ku Han na Lu bow ska-Pio trow ska, ul. Wiej ska 3/1, 14-500 Bra nie wo, woj. warm. ma zur skie

te l.: (55) 243 21 42; 603 406 934; 502 038 786
e-ma il: han pio@pocz ta.fm 



DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY ZAPRASZA

Je śli nic nie po krzy żu je na szych pla nów, 9 czerw ca wy świe tli my ko me dię „Dro ga do
We lvil le”, któ rą pier wot nie za po wia da li śmy na kwie cień. To za baw na, opar ta o po wieść
T. Co ra ghes sa na Boy le’a opo wieść o czło wie ku, któ ry prze szedł do hi sto rii ja ko wy na -

laz ca płat ków śnia da nio wych – ale któ re go aspi ra cje się ga ły da lej; chciał być praw dzi wym
re for ma to rem spo so bu my śle nia o zdro wiu! 

John Ha rvey Kel logg, dy rek tor pręż ne go sa na to rium był wy znaw cą trzech fi la rów wi -
tal no ści: die ty, gim na sty ki i… le wa tyw. Pro pa go wał też wy trwa le wstrze mięź li wość sek su -
al ną, a swo je po glą dy wy ra żał w dzie łach o te ma ty ce me dycz nej i re li gij nej. Dziś więk szość
z nas uzna ła by go za pew ne za dzi wa ka, choć z prze bły ska mi ge niu szu… 

W ludz kiej psy chi ce drze mie ir ra cjo nal ny pier wia stek, któ ry spra wia, że wła śnie ta kie
jed nost ki in spi ru ją nas, ocza ro wu ją, wzbu dza ją po dziw. I po cią ga ją za so bą tłu my… 

Po dob nych fi gur do szu ka li by śmy się w świe cie na uki, kul tu ry, a tak że – przy znaj cie – po -
li ty ki! Je śli chcie li by ście po dy sku to wać o współ cze snych czy daw nych apo lo ge tach, a tak że
o tym, jak czas we ry fi ku je ich idee – za pra szam na spo tka nie na sze go klu bu fil mo we go…

W PA JĘ CZY NIE FAK TÓW I IMA GI NA CJI

W chwi li, gdy pi szę te sło wa, trwa wła śnie 63 fe sti wal fil mo wy w Can nes. W tym ro ku
for mu łę otwar cia słyn ne go świę ta
mi ło śni ków ki na wy gło si ła pa ra
au stra lij skich ak to rów: Rus sel Cro -
we i Ca te Blan chett. Obo je wy stę -
pu ją w fil mie Ri dleya Scot ta „Ro -
bin Ho od”, któ ry za in au gu ro wał
po ka zy. 

Przy tej oka zji zro bi łem w pa -
mię ci krót ki prze gląd ekra no wych
wcie leń Rus se la, za sta na wia jąc
się, czy zwy kle gry wa awan tur ni -
ków i twar dzie li? I choć te go ty pu
kre acji ma na swo im kon cie bo daj
naj wię cej, to in ne je go ro le tak że
głę bo ko za pa da ją w pa mięć. Oto
ak tor praw dzi wie wszech stron -
ny…

No, bo czyż mo gli by ście, dro -
dzy sym pa ty cy na sze go DKF, za -
po mnieć choć by pro fe so ra Joh na
Na sha z dra ma tu „Pięk ny umysł”? 

Je śli mi mo wszyst ko wspo mnie nie wy bla kło, lub nie wi dzie li ście te go dzie ła w ogó le, pro -
po nu ję od wie dzić Dom Le ka rza 14 lip ca.

Film po wstał na pod sta wie książ ki Sy lvii Na sar pod tym sa mym ty tu łem, trak tu je ją jed -
nak dość swo bod nie. Z te go po wo du nie jest ty po wą bio gra fią, ale ra czej re ży ser -
ską wi zją, za in spi ro wa ną je dy nie przez au ten tycz ne go no bli stę. 

Dla cze go spo tka ła się z tak wiel kim uzna niem kry ty ki i cie płym od bio rem pu blicz no -
ści? Ron Ho ward zbu do wał sta ran nie prze my śla ny maj stersz tyk, do wód naj wyż szej kla sy re -
ży ser skie go warsz ta tu. 

O je go ja ko ści świad czy sa ma for mu ła fil mu, któ ra – po mi mo lo gicz ne go cią gu wy da -
rzeń – wie dzie nas na ma now ce. 

Biografie nie całkiem literalne
Gu bi my się w od róż nie niu te go, co wy -

da rzy ło się w świe cie re al nym, a co je dy nie
w umy śle cho re go na schi zo fre nię pa ra no -
idal ną, ge nial ne go ma te ma ty ka. I ten za bieg
spra wia, że bez ostrze że nia za ta pia my się
w zdez o rien to wa nej, grzą skiej rze czy wi sto -
ści cho re go psy chicz nie. 

Choć w czę ści za czy na my poj mo wać, jak
bar dzo za gu bio ny mu si czuć się ten, kto nie
mo gąc po le gać na osą dzie wła sne go umy -
słu – aby po ru szać się w świe cie, łak nie prze -
wod ni ka… 

Śle piec, nie wi dząc kształ tów ani ko lo -
rów, zmu szo ny jest po sił ko wać się wska zów -
ka mi osób w swym oto cze niu. Ale ten, kto
wi dzi zbyt du żo (bo prócz re al nych zja wisk
tak że pro jek cje wy obraź ni) pa ra dok sal nie tkwi
w po dob nej sy tu acji! 

Wczuć się w po ło że nie nie wi do me -
go jest nam dość ła two: Wy star czy opa -
ska na oczach. Ale zro zu mieć funk cjo -
no wa nie schi zo fre ni ka – to znacz nie bar -
dziej skom pli ko wa ne… Re ży ser pod jął
pró bę pod nie sie nia ma gicz nej kur ty ny, ja -
ka od dzie la świat zdro wych i cho ru ją cych
na „mor bus Bleu le ir…*. 

Pró bę w mo im od czu ciu cał kiem uda -
ną. I choć mógł na tym po prze stać, to
uda ło mu się jesz cze wpleść do swej opo -
wie ści po chwa łę cier pli wej mi ło ści (przyj -
rzyj cie się Jen nif fer Con ne ly, gra ją cej Ali -
cję – żo nę pro fe so ra), oraz kil ka mą drych
zdań na te mat te go, co w ży ciu jest na -
praw dę cen ne…

* Paul Eu gen Bleu rel – szwaj car ski
psy chia tra, zna ny jest przede wszyst kim

dzię ki te mu, że w 1911 ro ku opi sał ja ko jed nost -
kę cho ro bo wą schi zo fre nię – a po ję cie to za stą -
pi ło w wie lu przy pad kach uży wa ne wcze śniej
okre śle nie de men tia pra ecox.

Woj ciech  Bed nar ski

P. S. Wszel kie za py ta nia i uwa gi
do ty czą ce Dys ku syj ne go Klu bu

Fil mo we go pro szę kie ro wać
na ad res: ciech@mp.pl

Sta łym miej scem spo tkań po zo -
sta je Dom Le ka rza, a sta łą 

go dzi ną – dzie więt na sta.

● SPOTKANIE CZTERDZIESTE TRZECIE
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● VI MISTRZOSTWA LEKARZY W PŁYWANIU

ga niom szta fet ro dzin -
nych, mi xto wych i dru -
ży no wych.

W trak cie Mi -
strzostw Or ga ni za to -
rzy wspól nie z dy rek -
cją SP ZOZ w Dę bi -
cy i Pol skim To wa rzy -
stwem Le kar skim Ko -
ło w Dę bi cy, zor ga ni -
zo wa li V Kon fe ren cję
Na uko wą Po stę py
w Me dy cy nie Spor to wej „Epi lep to lo gia, he ma to lo gia, sto ma to lo gia i su ple men to lo gia spor -
to wa”.

Ho no ro wy Pa tro nat Na uko wy nad kon fe ren cją ob ję ła prof. dr hab. n. med An na Je gier,
pre zes Pol skie go To wa rzy stwa Me dy cy ny Spor to wej. W dwu dnio wej kon fe ren cji uczest ni -
czy ło kil ka dzie siąt osób za in te re so wa nych za gad nie nia mi przed sta wia ny mi przez zna ko mi -
tych wy kła dow ców.

Uczest ni cy otrzy ma li oko licz no ścio we cer ty fi ka ty uczest nic twa i 9 pkt. edu ka cyj nych przy -
zna nych przez ORL w Rze szo wie.

Mi łą nie spo dzian ką ze stro ny or ga ni za to rów i spon so rów Mi strzostw by ła zor ga ni zo -
wa na dla uczest ni ków i ich ro dzin wy ciecz ka do Zam ku Po toc kich w Łań cu cie. Pod czas uro -
czy ste go za mknię cia mi strzostw do ko na no pod su mo wa nia i naj lep szym pły wa ją cym me dy -
kom w Pol sce za pro sze ni go ście i or ga ni za to rzy wrę cza li pa miąt ko we pu cha ry i dy plo my.

Ofi cjal ne wy ni ki VI Mi strzostw Le ka rzy w Pły wa niu za miesz czo no na na stro nie in ter -
ne to wej OIL w Rze szo wie www.rze szow.oil.org.pl i stro nie in ter ne to wej mi strzostw
www.mplwp.pl

Janusz Bieniasz

Komisja ds. Sportu i Turystyki OIL Rzeszów

Na 50-me tro wym dę bic kim ba se nie
MO SiR w dniach 22-24 kwiet nia 2010 r.
po raz szó sty od by ły się Mi strzo stwa Pol ski
Le ka rzy w Pły wa niu.

Star to wa ło 51 za wod ni ków (17 pań i 34
pa nów) z szes na stu izb z ca łej Pol ski.

W trak cie trzech dni, w czte rech se sjach
ro ze gra no trzy dzie ści kon ku ren cji in dy wi du -
al nych i szta fe to wych, a tak że szta fe ty ro dzin -
ne (w tym ro ku star to wa ły czte ry szta fe ty ro -
dzin ne).

Uro czy ste go otwar cia Mi strzostw do ko -
nał Krzysz tof Mar chew ka, wi ce pre zes ORL
w Rze szo wie.

Pod czas trzy dnio wych zma gań ostra
ry wa li za cja trwa ła w pię ciu ka te go riach wie -
ko wych. Wie lu spo śród pły wa ją cych me dy -
ków po bi ło re kor dy ży cio we, a każ dy start
to du że prze ży cie dla każ de go z uczest ni -
ków. Szcze gól ne emo cje to wa rzy szy ły zma -

Naj lep szym w kla sy fi ka cji dru ży no wej
OIL pu cha ry ufun do wa ne przez pre ze sa
NRL w War sza wie i pre ze sa ORL w Rze -
szo wie, wrę czał Krzysz tof Szu ber, pre zes
ORL w Rze szo wie.

Kla sy fi ka cja dru ży no wa OIL:
1. OIL RZE SZÓW  - 282 pkt
2. OIL ŁÓDŻ - 250 pkt
3. OIL SZCZE CIN  - 233 pkt
4. OIL WAR SZA WA  - 157 pkt
5. OIL GDAŃSK - 110 pkt
6. OIL OPO LE - 106 pkt

Zawody w Dębicy

fo
t.:

 w
ww

.m
pl

wp
.p

l

Ho no ro wy Pa tro nat nad Mi strzo stwa mi ob ję li:
Ma ciej Ha man kie wicz pre zes Na czel nej Ra dy Le kar skiej
Zyg munt Cho le wiń ski mar sza łek wo je wódz twa pod kar pac kie go
Ro man Cie pie la wi ce mar sza łek wo je wódz twa ma ło pol skie go

Naj lep szym pły wa kom pu cha ry ufun -
do wa ne przez sta ro stę dę bic kie go Wła dy -
sła wa Bie la wę wrę czał dy rek tor SP ZOZ
Dę bi ca, Prze my sław Woj tys.

Kla sy fi ka cja in dy wi du al na męż czyzn:
1. Sta nek Grze gorz (OIL Opo le)
2. Pa siecz ny An drzej (OIL Gdańsk
3. Wil czek Jan (OIL Ka to wi ce) 
4. Ka wec ki Krzysz tof (OIL Byd goszcz) 
5. Kaź mier czak Krzysz tof (OIL Łódź) 
6. Lor kow ski Ro bert (OIL Rze szów)

Dy rek tor SP ZOZ Prze my sław Woj tys ufun do wał i wrę czał pu cha ry naj lep szym 
pły wacz kom.

Kla sy fi ka cja in dy wi du al na ko biet:
1. Molska Jagoda (OIL Łódź) 
2. Zimna -Walendzik Ewa (OIL Łódź)
3. Ziarko Danuta (OIL Ka to wi ce) 
4. Ggruszczyńska Sławomira (OIL Wro cław)
5. Szeszo Małgorzata (OIL Bia ły stok)
6. Ryśnik Karolina (OIL Szcze cin)
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Od szedł on nas czło wiek wy jąt ko wy, je den z naj wy bit niej szych ab sol wen tów na szej
uko cha nej Al ma Ma ter Si le siens, prof. zw. dr hab. n. med. Zbi gniew Sta ni sław Her -
man. Dłu go let ni kie row nik Ka te dry Far ma ko lo gii Wy dzia łu Le kar skie go w Za brzu,

a na stęp nie kie row nik Ka te dry Far ma ko lo gii i Za kła du Far ma ko lo gii Kli nicz nej Wy dzia łu Le -
kar skie go w Ka to wi cach. Uro dzo ny na Po do lu, w ro dzi nie na uczy ciel skiej, w 1945 ro ku tra -
fił do By to mia, co zwią za ło go z Zie mią Ślą ską do koń ca swo ich dni. Ma tu rę z wy róż nie -
niem otrzy mał w 1952 ro ku w Li ceum im. J. Smo le nia w By to miu. Ukoń czył rów no cze śnie
Szko łę Mu zycz ną, uzy sku jąc dy plom na uczy cie la w kla sie for te pia nu. Dy plom le kar ski otrzy -
mał 9 grud nia 1958 ro ku, bę dąc już wów czas pra cow ni kiem Ka te dry Far ma ko lo gii.

Ogrom ną swą wie dzę po głę biał w zna nych ośrod kach na uko wych Eu ro py oraz w Sta -
nach Zjed no czo nych, w tym w La bo ra to rium Far ma ko lo gii Bio che micz nej Na ro do we go In -
sty tu tu Zdro wia w Be thes dzie u lau re ata na gro dy No bla dr J. Aocel ro da. W uczel ni peł nił
funk cje pro dzie ka na (1975-1977), dzie ka na (1977-1980) Wy dzia łu Le kar skie go w Ka to -
wi cach, a w la tach 1980-1982 był rek to rem na szej uczel ni.

Wy bit ny na uko wiec i dy dak tyk. Per fek cyj ny w swo ich wy po wie dziach i de ba tach na uko -
wych. Je go ak tyw ność na uko wa by ła im po nu ją ca. Uczest ni czył w po nad trzy stu kon gre sach,
sym po zjach i zjaz dach na uko wych w Pol sce i na świe cie. Je go do ro bek na uko wy jest wy jąt -
ko wy i zawiera po nad trzy sta pięć dzie siąt prac w za kre sie far ma ko lo gii, far ma ko te ra pii i far -
ma ko lo gii kli nicz nej. Jed na z Je go prac zo sta ła skla sy fi ko wa na wg JSJ „Ja mo us pa per” – ja -
ko pu bli ka cja słyn na. Był człon kiem wie lu to wa rzystw i gre miów na uko wych w Pol sce i za -
gra ni cą. Był chlu bą na szej uczel ni, na le żał do eli ty in te lek tu al nej Rze czy po spo li tej i wy bit -
ne go gro na Pol skich na ukow ców.

Pol ska stra ci ła w Je go oso bie skarb wy jąt ko wej war to ści, wspa nia łe go, twór cze go na -
uczy cie la i le ka rza, czło wie ka o nad zwy czaj nej mo ral no ści i etycz nych po sta wach.

Wy ra zy współ czu cia skła da my Je go szla -
chet nej żo nie, Pa ni prof. An nie Dy aczyń skiej -
-Her man, ale i nam wszyst kim, któ rzy Go zna -
li. Od szedł bo wiem Czło wiek nam bli ski, wzór
do na śla do wa nia, któ ry po zo sta nie na za wsze
w na szych pa mię ciach i mo dli twach.

Że gnaj, Wiel ki Pro fe so rze, Przy ja cie lu,
Ko le go.

Zyg fryd Waw rzy nek

pre zes Sto wa rzy sze nia Wy cho wan ków ŚlAM 

● PROF. DR HAB. DR. H. C. MULTI ZBIGNIEW STANISŁAW HERMAN (17.12.1935-4.05.2010)

Wspaniały, twórczy nauczyciel i lekarz

Pa ni Pro fe sor An nie Dy aczyń skiej -Her man
wie lo let nie mu człon ko wi Okrę go we go Są du Le kar skie go

wy ra zy głę bo kie go współ czu cia z po wo du śmier ci 

Mę ża 
ś.p. prof. Zbi gnie wa S. Her ma na

w imie niu Ślą skiej Izby Le kar skiej skła da ją: Prze wod ni czą cy OSL Ste fan Sten cel, Pre zes ORL Ja cek Ko za kie wicz

Z głębokim żalem i smutkiem środowisko lekarskie przyjęło wiadomość o śmierci 

ś.p. prof. zw. dr. hab. n. med. dr. h. c. multi

Zbigniewa S. Hermana
byłego Rektora ŚlAM, wielce zasłużonego dla rozwoju nauki polskiej, 

współtwórcy farmakologii klinicznej,
oddanego Wychowawcy i Nauczyciela wielu pokoleń lekarzy

w imieniu Śląskiej Izby Lekarskiej Prezes ORL Jacek Kozakiewicz
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Lekarzowi medycyny Piotrowi Lorkowi
Asystentowi Oddziału Kardiologii 

Głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci

Teściowej

składa Zespół Lekarski z Oddziału Kardiologii Szpitala Specjalistycznego im. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

Lekarzowi medycyny Agacie Cyroń-Lorek
Asystentce Oddziału Laryngologii 

Głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci

Matki

składa Zespół Lekarski z Oddziału Kardiologii Szpitala Specjalistycznego im. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

Lekarzowi Jerzemu Pruszyńskiemu
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają Koleżanki i Koledzy ze Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

Ko le gom

dr dr An to nie mu i Jac ko wi Mar czyń skim oraz Wi tol do wi Spal ten ste inowi
wy ra zy głę bo kie go współ czu cia z po wo du śmier ci

Żo ny, Mat ki i Sio stry
ś.p. dr Bo gu mi ły Mar czyń skiej

skła da ją Ko le żan ki i Ko le dzy z De le ga tu ry By tom skiej Ślą skiej Izby Le kar skiej

Koleżance

dr hab. n. med. Katarzynie Ziorze,

Rzecznikowi Praw Lekarzy ŚIL
składamy wyrazy  głębokiego współczucia z powodu śmierci

Mamy

W imieniu Koleżanek i Kolegów ze Śląskiej Izby Lekarskiej

Prezes ORL Jacek Kozakiewicz


