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Bo że Na ro dze nie to tak że czas Ro dzi ny, oso bi stych wspo mnień, po wro tów do prze -
szło ści. Ży czę Wam wszyst kim, aby Wi gi lia, ten naj bar dziej uro czy sty dzień w ro -
ku, by ła dniem prze ba cze nia, zgo dy i mi ło ści. Aby nad cho dzą ce Świę ta Bo że go Na -
ro dze nia na tchnę ły nas no wą na dzie ją, otu chą i wia rą.

�. . .  Jest w mo im kra ju zwy czaj, ze w dzien´ wi gi lij ny,
przy wzej s´ciu pierw szej gwiaz dy wie czor nej na nie bie,
lu dzie gniaz da wspo´l ne go l/a mia˛ chleb Bi blij ny,
naj tkliw sze prze ka zu ja˛c uczu cia w tym chle bie. . .	

Cy prian Ka mil Nor wid

Sa mo rząd le kar ski sta le mo ni to ru je pro po zy cje zmian w usta wach zdro wot nych, ana li zu je my je,
wy sy ła my uwa gi, pro te stu je my. Brak uwzględ nie nia opi nii śro do wi ska le kar skie go, a jed no cze śnie brak
me ry to rycz nej de ba ty w me diach  w ob li czu fun da men tal nych zmian w funk cjo no wa niu ochro ny zdro -
wia, two rzy fał szy wy prze kaz do świa do mo ści spo łecz nej.

Aby na sze le kar skie po stu la ty zo sta ły uwzględ nio ne, za naj wła ściw szą dro gę na tym eta pie prac
uwa ża my po zy ska nie za in te re so wa nia po słów i se na to rów, tak że sze ro kiej opi nii pu blicz nej, gło sa mi
śro do wi ska le kar skie go. Jak wska zy wa li śmy pod czas wrze śnio wej de ba ty, to nie za rob ki le ka rzy są przy -
czy ną złej kon dy cji fi nan so wej szpi ta li, cię cia fi nan so we mu szą mieć gra ni ce i ma ją ce nę, za któ rą za -
pła cą pa cjen ci. Na sze sta no wi sko zgod ne jest z wie lo ma po stu la ta mi do ty czą cy mi fi nan so wa nia ochro -
ny zdro wia, zgła sza ny mi kon se kwent nie przez Ogól no pol ski Zwią zek Za wo do wy Le ka rzy.  Za rząd Re -
gio nu Ślą skie go ogło sił ostat nio ak cję pro te sta cyj ną i po go to wie straj ko we w wo je wódz twie ślą skim. 

Jest tuż po wy bo rach do sa mo rzą dów lo kal nych, nie zna my jesz cze ich osta tecz nych wy ni ków, z pew -
no ścią wśród wy bra nych znaj dą się też le ka rze. Ko le żan kom i Ko le gom, któ rzy od nie śli wy bor czy suk -
ces, ser decz nie gra tu lu ję. Je stem prze ko na ny, że w swo jej dzia łal no ści uwzględ niać bę dzie cie tak że głos
na sze go sa mo rzą du.

Pod czas spo tka nia z Ko mi sją ds. Eme ry tów i Ren ci stów po raz ko lej ny oma wia li śmy pro ble my po -
mo cy dla tej gru py le ka rzy oraz pod no szo ny po stu lat, by eme ry ci mie li pra wo wy sta wia nia skie ro wań
np. na ba da nia i do spe cja li stów. W naj bliż szym cza sie pla nu ję zor ga ni zo wa nie wspól ne go spo tka nia
z dy rek to rem ŚOW NFZ, by omó wić tę kwe stię.

Wśród wie lu spraw, któ ry mi się zaj mu je my, są i te „przy ziem ne”. Nie mal w do słow nym sen sie,
bo wie le lat sta ra li śmy się o te ren na par king wo kół Do mu Le ka rza. Przed pa ro ma dnia mi pod pi sa li -
śmy umo wę z Urzę dem Mia sta Ka to wi ce o bez płat ne uży cze nie 12 arów, co po zwo li na lep szy do -
jazd i bez piecz ne par ko wa nie.

Bra łem udział w kon cer cie, po świę co nym pa mię ci na szych Ko le ża nek i Ko le gów, zmar łych w mi -
ja ją cym wła śnie ro ku. Nie moż na by ło oprzeć się re flek sji, kie dy na ekra nie w Do mu Le ka rza po ja -
wia ły się Ich twa rze, a obok ad no ta cja: ży ła/żył lat 31, 39, 46, 47, 50 … My śla łem wte dy też o Kol.
Ani Mac kie wicz, z Zie lo no gór skiej Izby Le kar skiej, jesz cze nie tak daw no z na mi obec nej, peł nej uśmie -
chu i jak za wsze do bre go sło wa. Kon cert zor ga ni zo wa ny przez Ko mi sję ds. Kul tu ry był pięk ny. Dzię -
ku ję le ka rzom ar ty stom za stwo rze nie nie zwy kle wzru sza ją cej at mos fe ry. 

1 grud nia bę dzie my ob cho dzić 75-le cie ist nie nia Ślą skiej Izby Le kar skiej. Wy kład oko licz no ścio -
wy wy gło si Ire na Li po wicz, Rzecz nik Praw Oby wa tel skich. Nie któ re opi nie Pa ni Rzecz nik, zwłasz cza
o waż nej ro li sa mo rzą du le kar skie go, dru ku je my w dal szej czę ści pi sma. Do ju bi le uszu jesz cze wró -
ci my, dziś chciał bym po dzię ko wać Wszyst kim, któ rzy two rzy li fun da men ty sa mo rzą du le kar skie go, a w ko -
lej nych ka den cjach pra co wa li i pra cu ją dla je go umoc nie nia i roz wo ju.

Ja cek Ko za kie wicz

z mojego 
punktu 
widzenia…
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Na okład ce: Ope ra cja prze szcze pie nia łą kot ki al lo ge -
nicz nej w Kli ni ce Chi rur gii En do sko po wej w Żo rach,

fot. Grażyna Ogrodowska

Ko mu ni kat 

25 paź dzier ni ka 2010 ro ku z ini cja ty wy pre ze sa Ślą skiej Izby Le kar skiej w Ka to wi cach,
dr n. med. Jac ka Ko za kie wi cza od by ło się spo tka nie z Okrę go wym In spek to rem Pra cy – Be -
atą Ma ry now ską i nad in spek to rem – Ja nu szem Piecz ką, przy udzia le Okrę go we go Rzecz -
ni ka Od po wie dzial no ści Za wo do wej – dr n. med. Ta de usza Urba na. 

Bez po śred nią przy czy ną spo tka nia by ły na pły wa ją ce od człon ków na szej izby in for ma -
cje i oba wy o kon se kwen cje prze pro wa dza nych w ślą skich szpi ta lach kon tro li Pań stwo wej
In spek cji Pra cy. Kon tro le kwe stio no wa ły moż li wość łą cze nia w jed nym za kła dzie pra cy umów
o pra cę wraz z umo wa mi cy wil no -praw ny mi na świad cze nie usług me dycz nych, za wie ra -
nych przez in dy wi du al ne prak ty ki le kar skie le ka rzy po zo sta ją cych ze szpi ta lem w sto sun -
ku pra cy. Spo tka nie po zwo li ło usta lić, iż Pań stwo wa In spek cja Pra cy wska zu je w swo ich kon -
tro lach nie pra wi dło wo ści po wyż szych prak tyk, po nie waż ta ką po sia da obec nie wy kład nię
prze pi sów pra wa. Pań stwo wa In spek cja Pra cy stoi na sta no wi sku ko niecz no ści płyn ne go roz -
wią za nia pro ble mu ujed no li ce nia form za trud nie nia le ka rzy w za kła dach opie ki zdro wot -
nej, nie na ru sza ją ce go bez pie czeń stwa pa cjen tów, zgod nie z obo wią zu ją cym po rząd kiem
praw nym, ale w spo sób po zwa la ją cy na utrzy ma nie za kre su i ja ko ści udzie la nych świad czeń
zdro wot nych na tym sa mym po zio mie. 

Obec nie ta kie go sta nu nie moż na uzy skać ze wzglę du m. in. na zbyt ma łą do stęp ność
le ka rzy o od po wied nich kwa li fi ka cjach, na to miast pró by uzy ska nia za do wa la ją ce go sta nu
praw ne go przez ogra ni cza nie za trud nie nia i zmu sza nie le ka rzy do świad cze nia usług me -
dycz nych wy łącz nie w ra mach kon trak tów cy wil no -praw nych lub kon trak tów za wie ra nych
przy udzia le po śred ni ków, wy da ją się być nie do pusz czal ne.

Spo tka nie wy ka za ło ko niecz ność po now nej, sze ro kiej dys ku sji do ty czą cej form za trud -
nia nia le ka rzy. Po twier dzi ło po trze bę zor ga ni zo wa nia przez Ślą ską Izbę Le kar ską w pierw -
szym pół ro czu 2011r. in ter dy scy pli nar nej kon fe ren cji z udzia łem praw ni ków z za kre su pra -
wa pra cy, in spek to rów Pań stwo wej In spek cji Pra cy oraz ka dry za rzą dza ją cej lecz nic twa.

Flesz
27 paź dzier ni ka Pre zes Śląskiej

Izby Lekarskiej Ja cek Ko za kie wicz wraz
z 37 prze wod ni czą cy mi od dzia łów śla -
skich to wa rzystw na uko wych pod pi sał

po ro zu mie nie w spra wie utwo rze nia
„Ślą skiej Kon fe ren cji Me dycz nych To -
wa rzystw Na uko wych”.fo
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Od lewej: dr n. med. Jacek Kozakiewicz, 
dr n. med. Jerzy Dosiak
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Komisja ds. Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

serdecznie zaprasza na

Koncert wigilijno-noworoczny

do Domu Lekarza (sala audytoryjna)

który odbędzie się

21 grudnia o godz. 16  00

Zapraszamy na wspólny Zapraszamy na wspólny 
Bal Karnawałowy Bal Karnawałowy 

członków Śląskiej Izby Lekarskiej członków Śląskiej Izby Lekarskiej 
i Izby Adwokackiej w Katowicach, i Izby Adwokackiej w Katowicach, 

który odbędzie się w Operze Bytomskiejktóry odbędzie się w Operze Bytomskiej
5 lutego 2011 roku5 lutego 2011 roku

Cena zaproszenia 200 zł od osoby.Cena zaproszenia 200 zł od osoby.
Zgłoszenia w sekretariacie Śląskiej Izby Lekarskiej; Zgłoszenia w sekretariacie Śląskiej Izby Lekarskiej; 

tel. (32) 203-65-47/8tel. (32) 203-65-47/8

Wraz zWraz z na dej ściem Świąt Bo że go Na  ro dze niana dej ściem Świąt Bo że go Na  ro dze nia
niech na dzie ja iniech na dzie ja i ra dośćra dość

za stu ka ją doza stu ka ją do Wa szych drzwi,Wa szych drzwi,
aa No wyNo wy 2011 Rok 2011 Rok 

przy nie sieprzy nie sie
po myśl ność ipo myśl ność i szczę ście szczę ście 

każ de go dniakaż de go dnia

życzą lekarze działający życzą lekarze działający 
w Ślaskiej Izbie Lekarskiej w Ślaskiej Izbie Lekarskiej 

oraz Redakcja „Pro Medico”oraz Redakcja „Pro Medico”
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stąd ro zu miem za cho -
wa nie mo je go po -
przed ni ka. Po głę bo -
kich ana li zach z udzia -
łem wy bit nych fa chow -
ców do szłam jed nak
do wnio sku, że tym ra -
zem nie ma my szans
na zmia nę te go, jak
pan po wie dział, tren -
du, czy li od mien ne
orze cze nie TK. 

Głów ny ar gu ment dr. Ko cha now skie go byt na stę pu ją cy: ani szcze gól ne za da nia sa mo rzą dów,
ani fakt, że spra wu ją wła dzę pu blicz ną, nie uza sad nia ją obo wiąz ko wej przy na leż no ści. My
dzien ni ka rze też, moż na po wie dzieć, je ste śmy za wo dem za ufa nia pu blicz ne go, a nie ma my
kor po ra cji. Od po wia da my zaś przed opi nią pu blicz ną, przed są da mi, i to dość czę sto.
Czy uwa ża pan, że opi nię pu blicz ną za do wa la po ziom etycz ny nie któ rych dzien ni ka rzy? Nie
jest za tem ide al nie bez te go sa mo rzą du. Mo że przy da ły by się pre cy zyj niej sze re gu la cje rów -
nież dla was, nie mó wię, że w for mie kor po ra cji. Sa mo rzą dy za wo do we ma ją dzia łać do -
brze, etycz nie. Ze wzglę du na do bro pu blicz ne jest wie le ra cji za ich ist nie niem. Tam, gdzie
za uwa żę je dy nie obro nę in te re sów gru po wych, bę dę wał czyć, ale przy ca łym sza cun ku dla
za wo du dzien ni kar skie go, to le ka rze i w du żej mie rze ad wo ka ci ma ją w rę kach nasz los,
dla te go przy mu so wy sa mo rząd jest tam uza sad nio ny. Ro zu miem pa na pro wo ka cyj ne py ta -
nia, czy to nie strach, ko niunk tu ra lizm sta ły za wy co fa niem czę ści skar gi, ale mo że pan spraw -
dzić, że już daw no, gdy w Sej mie usta la li śmy pod sta wy ustro ju Rze czy po spo li tej, w dys -
ku sjach o sa mo rzą dzie go spo dar czym by łam np. za po wo ła niem izb rol ni czych. W nie któ -
rych za wo dach ob li ga to ryj ne zrze sze nia są wska za ne, gdyż po zwa la ją eg ze kwo wać stan -
dar dy etycz ne i spra wo wa nie ad mi ni stra cji zle co nej. A to zmniej sza kosz ty biu ro kra cji. 

Li sta obo wiąz ko wych sa mo rzą dów jest jed nak dłu ga, nie któ rzy to na zy wa ją „pol ską ce cho -
wą”. Dys ku to wa no o tym przed TK. 
Try bu nał nie jest fo rum dys ku syj nym. Mia ła bym kło po ty na wet z prze ko na niem współ pra -
cow ni ków do re pre zen to wa nia mo je go urzę du, jest bo wiem coś ta kie go jak do bry praw ni -
czy po ziom ar gu men ta cji. Nie zmie nia tej oce ny fakt, że mój po przed nik miał za pew ne szla -
chet ne in ten cje, skła da jąc tak sze ro ką skar gę. My ślę, że do spra wy jesz cze wró ci my, np. w for -
mie pu blicz nej otwar tej de ba ty w Biu rze RPO. 

– roz ma wiał Ma rek Do ma gal ski 

Artykuł udostępniony dzięki uprzejmości redakacji Rzeczpospolita

Po po nie dział ko wej roz pra wie (18 paź -
dzier ni ka br.) przed Try bu na łem Kon sty tu -
cyj nym do ty czą cej obo wiąz ku przy na leż no -
ści do sa mo rzą du za wo do we go po ja wi ły się
su ge stie, czy aby rzecz nik nie uległ swe go
ro dza ju lob bin go wi kor po ra cji. O mo ty wy wy -
co fa nia czę ści wnio sku py ta my sa mą prof. Ire -
nę Li po wicz, rzecz ni ka praw oby wa tel skich. 

R: Dla cze go wy co fa ła pa ni część wnio sku
swo je go po przed ni ka? 
Ire na Li po wicz: Kon sul to wa łam tę de cy zję dłu -
go i nie przy szła mi ona lek ko, za sad ni czo bo -
wiem nie wy co fu ję skarg mo je go po przed ni -
ka, ewen tu al nie je ogra ni czam. Po wo dy tej de -
cy zji by ły dwa. Po pierw sze – przez la ta zaj -
mo wa łam się sa mo rzą da mi i wiem, że w za -
wo dach za ufa nia pu blicz ne go obo wiąz ko wa
przy na leż ność do kor po ra cji umoż li wia eg ze -
kwo wa nie za sad ety ki za wo do wej. Kon ku ru -
ją ce ze so bą do bro wol ne sto wa rzy sze nia, jak
po ka zu ją do świad cze nia in nych kra jów, nie za -
wsze są w sta nie to za pew nić. Po dru -
gie – mu szę przy znać, że do tych cza so wa li -
nia orzecz ni cza, jak rów nież li te ra tu ra wska -
zy wa ły, że TK mógł co naj wy żej wy tknąć bez -
za sad ność na szej skar gi i nie sta ran ność
w spraw dza niu sta nu praw ne go. 

Rze czy wi ście, Try bu na to wi wręcz przy kle -
jo no ety kiet kę „pro kor po ra cyj ny”, ale niech -
by był jesz cze je den wy rok. A tak, moż na od -
nieść wra że nie, że rzecz nik bał się zmia ny
ko rzyst ne go dla kor po ra cji tren du. 
Za wsze moż na ko muś przy le pić ja kąś łat kę,
nic na to nie po ra dzę. Nie wszyst ko, co czy -
nią kor po ra cje, zwłasz cza ad wo kac ka, np.
w spra wie do stę pu do za wo du, by ło wła ści -
we. By ło wie le li stów i skarg na ten te mat,

● PRZEDRUK Z „RZECZPOSPOLITEJ” Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2010

Samorządy pilnują etyki zawodu

fo
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Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach 

serdecznie zaprasza 

Wszystkich Emerytów i Rencistów na spotkanie wigilijne,
które odbędzie się

21 grudnia 2010 r. o godz. 1400 w Domu Lekarza.  
Zgłoszenia przyjmuje Pani Katarzyna Fulbiszewska 

pod nr tel. (32) 203 65 47 lub 203 65 48

Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich
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Kie dy dzie wią te go 
li sto pa da 1998 r., po 38 la -
tach nie by tu kor po ra cji, zo -

sta łem prze wod ni czą cym
ŚIL, za wsze sta ra łem się 
swo ich po przed ni ków na -

śla do wać.

Zre for muj my sys tem na ucza nia me dy cy -
ny. Nie na wie dzy nam tyl ko za le żeć po win -
no, lecz na ser cu. Roz wi jaj my w stu den tach
i mło dych le ka rzach współ czu cie, wsz cze -
piaj my w nich po czu cie obo wiąz ku, uczmy,
że cho ry to nie tyl ko mniej lub bar dziej cie -
ka wy przy pa dek, lecz nie szczę śli wy czło wiek,
nasz bliź ni. Uczmy nie sło wa mi, lecz wła -
snym przy kła dem. Niech mło dzi le ka rze nie
wi dzą ni gdy chci wo ści, jar marcz nych tar gów
o ho no ra ria, szorst ko ści w ob cho dze niu się
z cho rym i lek ce wa że nia cier pień. 

Upa da ją cą ety kę le kar ską moż na za wsze
wznieść na jej wła ści wy po ziom, to nasz co -
dzien ny obo wią zek. 

A ta cha rak te ry stycz na czyn ność le ka -
rza, my cie rąk przed i po ba da niu – po pro -
stu „czy ste rę ce”, niech obo wią zu je na za -
wsze.

Zyg fryd Waw rzy nek 

Uczmy nie sło wa mi, lecz wła snym przy kła dem. Niech mło dzi le ka rze nie wi dzą ni gdy
chci wo ści, jar marcz nych tar gów o ho no ra ria, szorst ko ści w ob cho dze niu się z cho rym i lek -
ce wa że nia cier pień.

Ob cho dzi my ju bi le usz 75 lat istnienia na szej izby, mo je sko ja rze nie jest ta kie, że je stem
jej ró wie śni kiem. Pa mię tam, jak mat ka za pro wa dzi ła mnie, cho re go pa ro lat ka, do dr Sta -
ni sła wa Ro sza ka, (1896-1974) je dy ne go pe dia try w Ka to wi cach. Po wej ściu do ga bi ne tu

za uwa ży łem, że pan Dok tor my je rę ce. Za czą łem krzy czeć i pła -
kać, co chce mi le karz zro bić, że my je rę ce? Ma ma uspo ka -
ja ła, że każ dy le karz przed ba da niem my je rę ce. Kie dy rok póź -
niej tra fi łem do na sze go le ka rza wszech na uk dr. Sta ni sła wa
Ma zur ka (1900-1965, sę dzia są du dys cy pli nar ne go Ślą skiej
Izby Le kar skiej), a ten za czął od my cia rąk, wzno wi łem ryk
i płacz, że bę dzie mnie ope ro wał! Na no wo mu sia ła mnie ma -
ma uspo ko ić, nim pod da łem się ba da niu, a mia łem an gi nę. 

Po dob nie, gdy z za pa le niem spo jó wek tra fi łem do zna ne -
go oku li sty dr. Kon ra da Poj dy (1898-1993, dzia łacz ŚIL), któ -
ry my jąc rę ce pro wa dził roz mo wę z mo ją ma mą na te mat mo -
je go ogól ne go sta nu zdro wia. Lęk przed my ciem rąk, któ ry był

dla mnie, dziec ka su ge stią ja kie goś za bie gu, wy zwa lał u mnie krzyk i płacz.
Ja ko uczeń li ceum przy jaź ni łem się z sy nem wy bit ne go ślą skie go chi rur ga dr. Mie czy sła -

wa Węt ki (1903-1978), któ ry ma wiał: „przed je dze niem i po sra… umyj so bie rę ce dra -
niu” i do da wał, gdy bę dzie cie już na me dy cy nie, to pa mię taj cie: „przed i po cho re go ba da -
niu umyj so bie rę ce dra niu”! Gdy by łem na pierw szym ro ku wy dzia łu le kar skie go ŚAM, oj -
ciec Mie cia za brał nas na swój blok ope ra cyj ny, aby nam po ka zać my cie rąk przed ope ra cją.
Zro bi ło to na nas wła ści we wra że nie. W erze sul fo na mi dów i an ty bio ty ków część ko le gów
le ka rzy za po mnia ła, że waż ną ce chą le ka rza jest my cie rąk przed i po ba da niu cho re go.

Hi sto ria na szych po przed ni ków 
zo bo wią zu je nas do ich na śla do wa nia w sfe rze mo ral nej

i od da nia za wo do we go.

Wspa nia łych na szych ślą skich le ka rzy, człon ków na szej izby le kar skiej, au to ry te ty do na -
śla do wa nia, nasz ko le ga dr n. med. Krzysz tof Bro żek uwiecz nił w swo im mo nu men tal nym
dzie le „Pol scy le ka rze na Gór nym Ślą sku i Ślą ski Cie szyń skim od koń ca XIX do po ło wy XX wie -
ku”. Po win no się ono zna leźć w każ dym księ go zbio rze współ cze sne go le ka rza.  Hi sto ria
na szych po przed ni ków zo bo wią zu je nas do ich na śla do wa nia w sfe rze mo ral nej i od da nia
za wo do we go. Kie dy dzie wią te go li sto pa da 1998 roku, po 38 la tach nie by tu kor po ra cji, zo -
sta łem prze wod ni czą cym ŚIL, za wsze sta ra łem się swo ich po przed ni ków na śla do wać. Chcia -
łem przy wró cić po zy cję le ka rza w hie rar chii spo łecz nej po przez uzy ska nie nie za leż no ści fi -
nan so wej oraz pod nie sie nie ety ki za wo do wej, a tym sa mym przy wró ce nie pre sti żu, god no -
ści i ho no ru sta nu le kar skie go.

● REFLEKSJE DOC. ZYGFRYDA WAWRZYNKA, PIERWSZEGO PREZESA ODRODZONEJ IZBY LEKARSKIEJ

75 LAT ŚIL

Zygfryd Wawrzynek

Rówieśnik Śląskiej Izby Lekarskiej

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



An na Za do ra-Świ de rek: Ślą ska Izba Le kar -
ska zor ga ni zo wa ła dla le ka rzy cykl szko leń
po świę co ny ko mu ni ka cji in ter per so nal nej.
A prze cież nie od łącz ną czę ścią pra cy le ka -
rza są kon tak ty z in ny mi ludź mi; współ pra -
cow ni ka mi, le ka rza mi, pa cjen ta mi. Ro bią to
na co dzień, więc po win ni mieć w tym spo -
re do świad cze nie. Czy w ta kim ra zie spe cjal -
ne szko le nia są im po trzeb ne?
Ali cja Ga łąz ka: My ślę, że są im bar dzo po -
trzeb ne. Dzi siaj ma my trze cie spo tka nie,
a po pierw szych dwóch z du żym zdzi wie niem
za ob ser wo wa łam, że to co jest in te gral ną czę -
ścią pra cy le ka rza, a więc kon takt z dru gim
czło wie kiem, jest kwe stią, do któ rej w kształ -
ce niu le ka rzy nie przy wią zu je się du żej wa -
gi. Le ka rze są zda ni na swo ją in tu icję,
a choć tym pro ble mem zaj mu je się psy cho -
lo gia ko mu ni ko wa nia, to brak im cza su
na po głę bia nie wie dzy z jej za kre su. Zna mien -
ne, że te za ję cia cie szą się du żym za in te re -
so wa niem, w ich trak cie roz ma wia my ni by
o rze czach oczy wi stych, ale jak się im bli żej
przyj rzeć, to już wca le ta kie oczy wi ste nie są. 

O ja kich pro ble mach le ka rze mó wią naj czę ściej?
Le ka rze, któ rzy tu przy szli, w więk szo ści ma ja po dob ne pro ble my, naj czę ściej do ty czą one
pro wa dze nia roz mów z trud nym pa cjen tem i umie jęt no ści for mu ło wa nia py tań w trak cie wy -
wia du le kar skie go, tak aby uzy ski wać w peł ni wy czer pu ją ce od po wie dzi. Roz ma wia my tak -
że na te mat róż nych ba rier ko mu ni ka cyj nych za rów no ze stro ny pa cjen ta czy in nych lu dzi
z któ ry mi się sty ka ją, jak i blo ka da mi, któ re sa mi u sie bie ob ser wu ją. Czę sto wska zu ją na pro -
ble my z wła sną aser tyw no ścią, że nie umie ją w spo sób sta now czy po wie dzieć ko muś, co
ma zro bić, wy dać po le ce nia czy od po wie dzieć „nie”. Jed nak głów nym pro blem le ka rzy jest
brak cza su i cią gły po śpiech. Nie ste ty, że by do brze się z kimś ko mu ni ko wać, tak by był to
kon takt peł ny, wie lo wy mia ro wy to trze ba na to po świę cić tro chę cza su. 

Za ję cia z tech nik ko mu ni ko wa nia tej ostat niej kwe stii nie są w sta nie w ża den spo sób zmie -
nić. Co ma zro bić le karz, kie dy ma 10 mi nut na pa cjen ta, a tych pa cjen tów w po cze kal ni
cze ka ze 40? Czy umie jęt ność do brej ko mu ni ka cji jest w ta kiej sy tu acji po trzeb na, sko ro
każ da chwi la roz mo wy, po nad ab so lut ne mi ni mum, zwięk sza tyl ko zde ner wo wa nie pa cjen -
tów cze ka ją cych w po cze kal ni? 
Jest bar dzo po trzeb na, bo ko mu ni ka cja to nie tyl ko roz mo wa, skła da się na nią wie le ele -
men tów, na wet ta kich jak np. aran ża cja ga bi ne tu. Biur ko i krze seł ka moż na usta wić w ta -
ki spo sób, że by kli mat do roz mo wy był sprzy ja ją cy, a nie two rzył na sa mym wstę pie blo -
kad, któ re utrud nią po ro zu mie nie. Aby ko mu ni ka cja by ła sku tecz na, wy star czy z pa cjen -
tem usiąść nie na prze ciw, nie obok sie bie, ale po prze kąt nej. Trze ba się lek ko do nie go na -
chy lić, po sta wa po win na być otwar ta, czy li ra czej rę ce kła dzie my na udach. Rów nież uścisk
dło ni, już na wstę pie po zwa la nam spraw dzić, z ja kim czło wie kiem ma my do czy nie nia. To
wszyst ko moż na zro bić w krót kim cza sie, choć wy ma ga pew ne go do świad cze nia. Spo sób

Pacjent się nie zmieni
● ROZMOWA Z DOKTOR N. HUM. ALICJĄ GAŁĄZKĄ, SPECJALISTKĄ ZAJMUJĄCĄ SIĘ ZAGADNIENIAMI

Z ZAKRESU KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
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KOMUNIKACJA LEKARZ-PACJENT

W „Jo ur nal of Cli ni cal On ko lo gy” w 2000 r. ujaw nio no jesz cze je den czyn nik: szorst -
kość i po zor na bez dusz ność wy po wie dzi mo że być spo wo do wa na nad mier ną wraż li wo ścią
le ka rza, oba wia ją ce go się wła snych emo cji. 

Nie da waj my się jed nak zwieść uwiel bie niu mi lio nów dla dok to ra Ho use’a, gru biań sko
od no szą ce go się do pa cjen tów, któ rzy nie do star cza ją mu sa tys fak cjo nu ją cej za gad ki dia -
gno stycz nej. To tyl ko film. Pa cjen ci ce nią tych le ka rzy, któ rzy po tra fią i chcą o ich do le gli -
wo ści opo wie dzieć. Mó wią o tym od daw na Mi strzo wie: prof. prof. Gi biń ski, Łęp kow ski,
Ko kot… Zna ne po wie dze nie: przy cho dzi pa cjent do le ka rza, war to zmie nić na „przy cho -
dzi czło wiek do czło wie ka”. 

Co le ka rzom prze szka dza naj bar dziej w dia lo gu z cho rym, cze go nie wie dzą, co wie -
dzieć war to? Bę dzie my kon ty nu ować ten te mat w ko lej nych nu me rach pi sma.

Gra ży na Ogro dow ska

To naj czę ściej za da wa ne py ta nie każ de -
mu, kto wra ca od le ka rza. I co ci po wie -
dział? – chcą wie dzieć krew ni, przy ja cie le, zna -
jo mi. Pro blem w tym, że naj czę ściej… nic. Pół
bie dy, kie dy ma my gry pę, an gi nę, za pa le nie
gar dła. Im bar dziej skom pli ko wa ny przy pa dek,
tym bar dziej po trzeb ne nam, pa cjen tom-
sło wa. A tych, no men, omen - jak na le kar stwo.

Kil ka lat te mu zor ga ni zo wa no se sję „Ję -
zy ko we, psy cho lo gicz ne i etycz ne aspek ty ko -
mu ni ka cji le ka rza z pa cjen tem”. (Or ga ni za -
to rzy: Pol ska Unia On ko lo gii i Ra da Ję zy ka Pol -
skie go PAN) W ma te ria łach po kon fe ren cyj nych
czy ta my o te ra peu tycz nej wy po wie dzi le ka -
rza, po pra wia ją cej stan psy chicz ny czło wie -
ka, a w kon se kwen cji – stan so ma tycz ny.
Wśród przy czyn unie moż li wia ją cych ta ki dia -
log, oprócz bra ku cza su, po da je się też -nie -
moż ność sku pie nia się na pa cjen cie, gdy
przed mio tem na my słu jest stan cho ro bo -
wy – pew ne uniew raż li wie nie, wy wo ła ne ru -
ty ni za cją, oswo je niem z cho ro bą i śmier cią.

I co ci lekarz powiedział?

Ja ki jest sens by cia le ka rzem?
Prof. Fran ci szek Ko kot: Nie szczę ście jest mniej sze, gdy czło wiek dzie li się nim z in nym czło -
wie kiem. My, le ka rze, ma my szczę ście, że po to wła śnie nas po wo ła no: by dzie lo no się z na -
mi tra ge dią. Je ste śmy od te go, by roz ma wiać, po trzy mać za rę kę.(…) Le karz mu si mieć ogrom -
ną wie dzę, ni gdy nie mo że być zmę czo ny. I naj waż niej sze: mu si ko chać lu dzi.
Pro fe sor Kor nel Gi biń ski: Bądź le ka rzem, do któ re go lu dzie ma ją za ufa nie
Pro fe sor Bo gu sław Ma cie jew ski: Każ dy pa cjent to in dy wi du al ny przy pa dek, a my nie je -
ste śmy rze mieśl ni ka mi.

(wy po wie dzi pod czas pro mo cji książ ki „Do bry za wód” Kry sty ny Bo che nek i Da riu sza Kort ko, 2006)



słach usta wio nych w od le gło ści oko ło 50cm
od sie bie. To po zwo li na kon takt oso bi sty,
a jed no cze śnie na za cho wa nie pew ne go dy -
stan su, tak aby pa cjent po czuł się bez piecz -
nie. Trze ba mieć tak że świa do mość swo ich
za cho wań nie wer bal nych. Czło wiek ma 

sie dze nia, mi mi ka, ge sty ku la cja wszyst kie te ele men ty ko mu ni ka cji nie wer bal nej da ją nam
wie le in for ma cji, nie za leż nie od te go jak dłu go ma my kon takt z pa cjen tem: 2 go dzi ny czy 5
mi nut. W trak cie za jęć, któ re ma ją for mę warsz ta tów, a nie wy kła dów, ro bi my od po wied -
nie ćwi cze nia, któ re uzmy sła wia ją uczest ni kom, że cza sem wy star czy pa rę drob nych „tri -
ków”, by uspraw nić kon takt. Oczy wi ście, że by ko mu ni ka cja mo gła prze bie gać w spo sób ide -
al ny, trze ba po świę cić jej zde cy do wa nie wię cej cza su. Pod tym wzglę dem ła twiej jest le ka -
rzom pra cu ją cym w szpi ta lach, gdzie ten kon takt si łą rze czy jest dłuż szy. 

Gdy le ka rzo wi uda się już zbu do wać pod sta wy do brej ko mu ni ka cji i na wią zać wła ści we re -
la cje z pa cjen tem, ja kie ko rzy ści ma ją z te go obie stro ny spo tka nia?
Kon takt pa cjen ta z le ka rzem jest bar dzo spe cy ficz ny. Le karz to nie tyl ko fa cho wiec od cho -
rób cia ła, cza sem mu si przy jąć ro lę psy cho te ra peu ty i ra dzić so bie z emo cja mi czy lę ka mi
pa cjen ta, a to nie jest pro ste. Le ka rze nie ma ją do te go przy go to wa nia. Pa cjent ze stre so -
wa ny czy w ja kiejś głę bo kiej trau mie jest czę sto zbyt wiel kim ob cią że niem. Że by ta ki ktoś
w ogó le po zwo lił się le czyć, mu si mieć za ufa nie do le ka rza – przy je go bra ku ro dzi się swe -
go ro dza ju nie wy po wie dzia ny kon flikt. On wie, że le ka rza po trze bu je, ale z dru giej stro ny
ma w so bie we wnętrz ny opór, że by się pod dać su ge stiom, co do nie zbęd nej te ra pii. Dla
wie lu le ka rzy jest to pro ble mem, bo le cze nie czy sto so ma tycz ne, nie przy no si peł ne go efek -
tu, je że li po mi nie się ele ment psy chicz ny. Zda rza się, że w nie któ rych sy tu acjach pa cjent
na wet bar dziej po trze bu je kon tak tu z le ka rzem, te go że on mu coś do bre go po wie, niż prze -
pi sa nia le ków. To o czym roz ma wia my na szko le niu tak na praw dę nie do ty czy tre ści, bo ja
w to nie wni kam, tyl ko sa mej for my kon tak tów le karz – pa cjent. Już sam fakt, że le ka rze
za pi sa li się na to szko le nie, świad czy o tym że, czu ją po trze bę udo sko na le nia cze goś w tych
re la cjach. Pa cjen ta nie zmie nią, na to nie ma ja wpły wu, mo gą je dy nie sa mi się cze goś na -
uczyć, że by te kon tak ty by ły sku tecz niej sze.

Co raz czę ściej sły szy się o pa cjen tach agre syw nych i rosz cze nio wych. Czy le karz umie jęt -
nym pro wa dze niem roz mo wy, mo że za że gnać ewen tu al ny kon flikt, al bo spra wić że nie przy -
bie rze on na si le?
Pa cjen ci by wa ją agre syw ni, a jed ną z przy czyn ta kie go za cho wa nia jest stres i wy so ki po -
ziom lę ku. Je że li le ka rzo wi przez je go spo sób by cia, po przez to, co po wie, uda się na wią -
zać cie pły kon takt z pa cjen tem, to mo że ta ki stres zmi ni ma li zo wać, a tym sa mym za że gnać
kon flikt. Moż na to zro bić, sta ra jąc się do pa so wać swo ją po zę i mi mi kę do tej ja ką przy bie -
ra pa cjent. To są drob ne rze czy, któ re jed nak po zwa la ją na tzw. na wią za nie ra por tu na po -
zio mie nie wer bal nym. Nie jest to trud ne i wca le nie zna czy, że mam ko goś na śla do wać, cho -
dzi tyl ko o po ka za nie, że ja je stem ta kim sa mym czło wie kiem, że mo że my nada wać na po -
dob nych fa lach. Waż ne jest rów nież za cho wa nie dy stan su in ter per so nal ne go. Każ dy z nas
nie świa do mie ma ta ką prze strzeń oso bi stą wo kół sie bie, któ rej prze kro cze nie przez in ną
oso bę po wo du je dys kom fort. Kon takt le karz – pa cjent wią że się z prze kra cza niem tej stre -
fy, więc przy naj mniej na po cząt ku, pro wa dząc roz mo wę na le ży to ro bić sie dząc na krze -

Dok tor Ali cja Ga łąz ka
Ukoń czy ła w 1989 ro ku stu dia na Wy -

dzia le Pe da go gi ki i Psy cho lo gii Uni wer sy -
te tu Ślą skie go. Sto pień dok to ra na uk hu -
ma ni stycz nych w za kre sie psy cho lin gwi sty -
ki uzy ska ła w 1998 na tej sa mej uczel ni.
Stu dia lin gwi stycz ne (an gli sty ka) oraz
z za kre su dra my na Uni wer sy te cie w Exe -
ter w Wiel kiej Bry ta nii (1993-1996).
Na stęp nie roz po czę ła tam przy go to wy wa -
nie roz pra wy dok tor skiej.

Ukoń czy ła rów nież na stę pu ją ce stu -
dia po dy plo mo we: Or ga ni za cji i Za rzą dza -
nia Oświa tą, Uni wer sy tet Ślą ski; Me to dy -
ka kształ ce nia lu dzi do ro słych, Aka de mia
Eko no micz na Ka to wi ce; Me to dy ka Na -
ucza nia Ję zy ka An giel skie go; Wyż sza
Szko ła Fi nan sów i Ban ko wo ści. Prac ti tio -
ner of NLP and Ma ster of NLP.

Od wie lu lat pro wa dzi szko le nia i tre -
nin gi z za kre su psy cho lo gii ko mu ni ka cji,
psy cho lo gii ucze nia się dla róż nych grup
za wo do wych, firm i przed się biorstw. Od -
by ła wie le sta ży i prak tyk za gra nicz nych
(UK, USA, Ir lan dia, Wło chy, Mal ta, Au -
stria Nor we gia). Jest au to rem licz nych pu -
bli ka cji z za kre su ko mu ni ka cji, ak tyw -
nych me tod pra cy z gru pą., kre atyw no ści
oraz efek tyw no ści ucze nia się oraz tłu ma -
czem licz nych ar ty ku łów, szko leń i se mi -
na riów pro wa dzo nych przez eks per tów
z UK i USA. Opra co wa ła no wa tor ską me -
to dę na ucza nia ję zy ka an giel skie go FLS 
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szych kon tak tów z pa cjen tem cięż ko cho rym, w sta nie ter mi nal nym czy umie ra ją cym. Jest
to sy tu acja, z któ rą in ni lu dzie spo ty ka ją się rzad ko. Na to miast ogól ne za sa dy, pew ne stra -
te gie ko mu ni ko wa nia są ta kie sa me, po zo sta je tyl ko kwe stia do pa so wa nia ich do kon kret -
nych oko licz no ści i po trzeb.

Ze szko leń „Ko mu ni ka cja in ter per so nal na. Le karz – pa cjent - współ pra cow nik” od by -
wa ją cych się ŚIL w ra mach „Aka de mii umie jęt no ści spo łecz nych (AUS) dla le ka rzy” sko -
rzy sta ło do tej po ry bli sko sześć dzie się ciu le ka rzy spe cja li stów. Jed no ra zo wo w warsz ta tach
uczest ni czy mak sy mal nie 20 osób, któ re w kil ku oso bo wych gru pach ćwi czą tech ni ki ko mu -
ni ka cji. Po za koń cze niu trze ciej edy cji za jęć, za py ta li śmy kil ku jej uczest ni ków o opi nie i wra -
że nia na te mat szko le nia.

Ja nusz – spe cja li sta cho rób we wnętrz nych 
Uwa żam, że ta kich szko leń po win no być zde cy do wa nie wię cej. Nikt nas nie uczy na stu -

diach, jak roz ma wiać i przede wszyst kim, jak od ma wiać pa cjen to wi, któ re mu cza sem się wy -
da je, że wszyst ko mu się na le ży. Dzi siej szy warsz tat po mógł mi za uwa żyć, ja kie po peł nia -
my błę dy w kon tak cie z pa cjen tem. Za zwy czaj sa me mu się do te go nie doj dzie. Jed no szko -
le nie to ma ło, ale przy naj mniej po ka że wła ści wy kie ru nek. To jest jak z lek cją jaz dy sa mo -
cho dem, po jed nej nikt się nie sta nie Schu ma che rem, po dzie się ciu zresz tą też nie, ale na -
wet to jed no spo tka nie wy star czy, że by zo ba czyć błę dy, ja kie się po peł nia. Ten kurs rów -
nież do bit nie mi uświa do mił, że nie ma my cza su dla pa cjen tów, ale że by to zmie nić, na le -
ży zmie nić sys tem pa nu ją cy w ochro nie zdro wia. Pra cu jąc co dzien nie w kie ra cie, przyj mu -
jąc 40-50 osób, nie do strze ga się te go, jak to wszyst ko po win no wła ści wie funk cjo no wać,
jest tak aż do mo men tu, gdy ktoś nam te go nie po ka że.

Elż bie ta, le karz ro dzin ny 
Przy szłam tu, bo są dzę, że ta kiej wie dzy bra ku je le ka rzom w kon tak tach z pa cjen ta mi,

czy ko le ga mi z pra cy. Pa ni psy cho log do tknę ła wie lu istot nych spraw, któ rych jed nak nie uda -
ło się w peł ni omó wić, a trze ba zna leźć na to czas, że by ja koś w obec nej rze czy wi sto ści
funk cjo no wać. Nie na dą ża my za szyb kim ży ciem, za po trze ba mi pa cjen tów, nisz czy my sa -
mi sie bie, nie wie dząc jak się ochro nić.

Bar ba ra, le karz sto ma to log
Przy szłam tu tro chę przy pad kiem, py ta łam w izbie o ja kieś szko le nia, by ło wol ne miej -

sce, więc się za pi sa łam. Nie my śla łam, co mi to mo że dać. Te raz po warsz ta tach wi dzę,
że by ło war to. Upew ni łam się, że po stę pu ję słusz nie, dzia ła jąc w zgo dzie z wła snym su -
mie niem. Uwa żam, że za ję cia by ły bar dzo cie ka we. W pra cy po win no się pa mię tać, że trze -
ba być czło wie kiem w każ dej sy tu acji nie za leż nie od te go, czy wy ko nu je się za wód le ka rza
czy ja kiś in ny. 

wy słu cha ła A. Z.-Ś.

ca ły ze staw róż nych uśmie chów i cza sem
wy da je mu się, że przy bie ra sym pa tycz ny wy -
raz twa rzy, a on w rze czy wi sto ści wca le ta -
ki nie jest. Jest jesz cze kwe stia sa me go spo -
so bu pro wa dze nia roz mo wy, to nie jest rzecz
trud na, ani cza so chłon na, trze ba się jej
po pro stu na uczyć. Umie jęt ne for mu ło wa -
nie py tań też mo że po pra wić re la cje z pa -
cjen tem. Przy kła do wo nie wska za ne jest za -
da wa nie py ta nia „dla cze go?”. Sło wo „dla -
cze go” już w sa mej swo jej for mie jest py -
ta niem oskar ża ją cym, bu dzi od ra zu agre -
sję, usta wia pa cjen ta na po zy cji obron nej:
„Dla cze go coś ro bisz?” „Dla cze go te go nie
zro bi łeś”. Le piej po wie dzieć: „W ja ki spo -
sób Pan to ro bi?” – ni by to sa mo, ale brzmi
zu peł nie ina czej. 

Pra ca le ka rza to tak że roz mo wy z współ pra -
cow ni ka mi, sze fa mi i pod wład ny mi, czy są
spo so by, aby uła twić i ta kie re la cje?
W trak cie warsz ta tów oma wia my spo so by za -
cho wań aser tyw nych, któ re uła twia ją wy ra ża -
nie wła sne go zda nia, czy sta no wi ska. Zaj mu -
je my się tak że kwe stią au to pre zen ta cji, czy li
umie jęt no ści prze ka zy wa nia ko mu ni ka tów
w spo sób dla nas naj ko rzyst niej szy oraz ne -
go cja cji – w sen sie umie jęt no ści zna le zie nia
po ro zu mie nia, opty mal ne go roz wią za nia
czy płasz czy zny współ pra cy. Ta kie umie jęt -
no ści są bar dzo po trzeb ne, że by umieć wy -
ra zić lub zro bić coś, co jest w da nej sy tu acji
ko niecz ne, na wet je śli jest to trud ne i mo że
być przy kre dla in nych. Po zwa la zro bić to
w spo sób kul tu ral ny, spo koj ny, sta now czy i za -
zwy czaj bar dzo sku tecz ny. Ta kie umie jęt no -
ści przy da ją się tak że, by kon struk tyw nie przyj -
mo wać kry ty kę. Le ka rze mó wią, że cza sem
są w sy tu acji, gdy ktoś do nich przy cho dzi
i z miej sca mó wi: „Pan jest złym le ka -
rzem”. Nie wie dzą, jak po win ni na ta kie sło -
wa za re ago wać, wte dy wła śnie przy da je się
zna jo mość róż nych tech nik ko mu ni ka cyj nych.
Ży je my w cza sach bar dzo stre su ją cych, je -
ste śmy sfru stro wa ni, ze stre so wa ni i to się nie -
ste ty ne ga tyw nie od bi ja na na szych kon tak -
tach z ko le ga mi, czy zwierzch ni ka mi 

Czy kon tak ty le karz – pa cjent, al bo w ogó -
le le ka rzy, ja ko gru py za wo do wej są od mien -
ne od na zwij my to „zwy kłych” re la cji mię -
dzy ludz kich?
Nie. Wszy scy lu dzie ko mu ni ku ją się w opar -
ciu o te sa me pra wi dła. W przy pad ku le ka -
rzy spe cy ficz na jest tyl ko ko niecz ność częst -
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Szkolenie w ramach „Akademii umiejętności społecznych (AUS) dla lekarzy
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Kon flik ty by ły za wsze, ale czy mu szą pro wa dzić do tak do tkli wych roz wią zań? Nie ob -
ni żaj my pre sti żu za wo du le ka rza  – ape lu je Rzecz nik Od po wie dzial no ści Za wo do wej ŚIL,
dr Ta de usz Urban

Rok 2003. W jed nym z du żych szpi ta li na sze go wo je wódz twa na ra sta sy tu acja kon flik -
to wa po mię dzy le ka rzem peł nią cym funk cję dy rek to ra na czel ne go, a per so ne lem szpi ta la,
ze szcze gól nym uwzględ nie niem za trud nio nych le ka rzy. Jak w więk szo ści ta kich sy tu acji cho -
dzi o to, aby sze reg po dej mo wa nych dzia łań do pro wa dził do zmia ny na sta no wi sku dy rek -
to ra. Are ną dzia łań sta ją się me dia. W kon flikt za mie sza ne zo sta ją or ga ni za cje związ ko we
re pre zen tu ją ce wszyst kich pra cow ni ków, wła dze wo je wódz twa, izba le kar ska i co naj gor -
sze – pro ku ra tu ra.

BROŃ NAJ CIĘŻ SZE GO KA LI BRU

Le ka rze się ga ją do bro ni naj cięż sze go ka li bru – kie ru ją prze ciw ko so bie do nie sie nia o po -
peł nie niu prze stęp stwa. Czas pły nie po wo li i po dob no le czy ra ny. Tak i w tym przy pad ku
sy tu acja w szpi ta lu ule gła stop nio wej nor ma li za cji, szpi tal funk cjo nu je pra wi dło wo. Nie ste -

ty, raz za sia ne ziar no po wo li
kieł ku je, ro śnie i wy da je owoc.
Tam ten od le gły kon flikt za -
owo co wał w tym ro ku pra wo -
moc ny mi wy ro ka mi, ska zu ją -
cy mi wy dzia łów kar nych są -
dów po wszech nych. Wy ro ki
ogra ni cze nia wol no ści otrzy -
ma li „po rów no” le ka rze skła -
da ją cy do nie sie nia na dy rek -
to ra, jak i sam dy rek tor. 

GDZIE DRWA RĄ BIĄ…
Tam i le ka rze, któ rzy dzia ła niem pro ku ra tu ry zo sta li włą cze ni w pro wa dzo ne po stę po -

wa nia, sta li się ofia ra mi kon flik tu, w któ rym nie bra li bez po śred nie go udzia łu, a zo sta li rów -
nież uka ra ni wy ro ka mi są du, po nie waż udo wod nio no im współ udział w czy nach prze stęp -
czych. 

To oczy wi ście nie ko niec, po nie waż za ła twie nie spraw w są dzie po wszech nym skut ku -
je pro wa dze niem po stę po wa nia w za kre sie od po wie dzial no ści za wo do wej i bę dzie pro wa -
dzi ło do ko lej nych wy ro ków są du le kar skie go. 

Sy tu acja kon flik to wa po mię dzy le ka -
rza mi, a szcze gól nie w re la cjach le karz -pra -
co daw ca, a le karz -pra cow nik jest w mo im od -
czu ciu za wsze naj bar dziej fru stru ją ca. Naj -
pew niej kon flik tów ta kich nie da się unik nąć.
By ły one i bę dą za wsze. Py ta nie tyl ko, czy
mu szą pro wa dzić do tak do tkli wych roz wią -
zań? Na pew no nie po win ny być roz wią zy -
wa ne przez rzecz ni ka od po wie dzial no ści za -
wo do wej czy pro ku ra to ra. Zwa śnio ne stro -
ny nie się gną oczy wi ście z wła snej ini cja ty -
wy po po moc. To wy da je być się obo wiąz -
kiem nas wszyst kich, któ rzy je ste śmy je dy -
nie ob ser wa to ra mi wy da rzeń.

CO MO ŻE MY ZRO BIĆ?
Jest ta ka dro ga, z któ rej nie ste ty ko rzy -

sta się nie zwy kle rzad ko. Każ dy czło nek izby
le kar skiej ma pra wo in dy wi du al nie, bądź po -
przez swo ją de le ga tu rę zgło sić pre ze so wi
izby le kar skiej in for ma cję o po dej rze niu po -
wsta nia sy tu acji kon flik to wych po mię dzy
le ka rza mi i proś bę o wy zna cze nie z ra mie -
nia izby ob ser wa to ra, któ ry po wi nien pod -
jąć pró bę za że gna nia sy tu acji kon flik to wej.
Je go dzia ła nia mo gą być wspie ra ne przez
Okrę go wą Ra dę Le kar ską. Ten tryb po stę -
po wa nia by wa bar dzo sku tecz ny, co udo wod -
ni ły prze pro wa dzo ne już w tym ro ku dzia -
ła nia. Wszy scy po win ni śmy dą żyć do te go,
aby w sy tu acji kon flik tu do mak si mum ogra -
ni czać je go sku tek, nie do pusz czać do eska -
la cji, a przede wszyst kim uda rem nić wszel -
kie dzia ła nia wpły wa ją ce na ob ni że nie pre -
sti żu za wo do we go le ka rzy. 

 Ta de usz Urban

Z TEKI RZECZNIKA

● SYTUACJE KONFLIKTOWE POMIĘDZY LEKARZAMI, SZCZEGÓLNIE W RELACJACH LEKARZ-
PRACODAWCA

Lekarz lekarzowi wilkiem…

PROŚBA O POMOC DLA DOKTOR ANNY

Anna jest lekarzem, matką dwójki dzieci. Dziewięć miesięcy temu wykryto u niej ostrą białaczkę szpikową. 
Do tej pory nie udało się znaleźć dawcy szpiku w światowej i krajowej bazie danych. 

Dalsze oczekiwanie to wyrok.
Apelujemy do wszystkich osób w wieku 18-45 lat, 

którym nieobojętny jest los chorego człowieka o oddanie próbki krwi do rejestru dawców szpiku 
w Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Katowicach.  

Bądź  wrażliwym człowiekiem.  Oddanie szpiku nie boli * 
Tel. kontaktowe:  602 725 921, 790 800 381, 609 806 070

* źródło /www.leukemia.pl /jak-zostac-dawca/www/mz.gov.pl/
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UWAGA, AGRESJA

go mo gły li czyć na wspar cie w trud nych dla sie bie mo men tach. Sa mo rząd le kar ski dzię ki
te mu bę dzie mógł stwo rzyć swo istą „ma pę agre sji” w ochro nie zdro wia. Po mo że to przy współ -
dzia ła niu m. in. z Po li cją, prze ciw dzia łać te go ty pu za cho wa niom.

Dla sa mych osób do tknię tych bez po śred nio ak ta mi agre sji stwo rzo na zo sta ła też moż -
li wość bez po śred nie go kon tak tu z Rzecz ni kiem Praw Le ka rzy. Dzię ki te mu oso by te bę dą
mo gły uzy skać bez po śred nie wspar cie oraz po moc.

To masz Kor kosz

Ko men tarz Rzecz ni ka Praw Le ka rzy Ślą skiej Izby Le kar skiej

Ini cja ty wa stwo rze nia w na szym kra ju sys te mu mo -
ni to ro wa nia agre sji w ochro nie zdro wia, któ re go po my -
sło daw cą jest Na czel na Izba Le kar ska i Na czel na Izba Pie -
lę gnia rek i Po łoż nych, w mo im prze ko na niu jest bar dzo
tra fio na. Świad czą o tym cy to wa ne wy żej za trwa ża ją ce
wy ni ki an kiet wstęp nie prze pro wa dzo nych wśród per so -
ne lu me dycz ne go. 

Po ję cie agre sji istot nie ro zu mia ne po win no być
w szer szym kon tek ście, czy li nie tyl ko ja ko dzia ła nie fi -
zycz ne, cie le sne skie ro wa ne prze ciw ko oso bie fi zycz nej,
ale tak że ja ko dzia ła nie słow ne lub na wet za miar ta kie -
go dzia ła nia. 

Per so nel me dycz ny z ra cji cha rak te ru swo jej pra cy za -
wo do wej sty ka się na co dzień z oso ba mi cho ry mi, ich
ro dzi na mi, opie ku na mi praw ny mi i to w bar dzo róż nych
oko licz no ściach. Si łą rze czy za rów no pie lę gniar ki, jak i le -
ka rze są sta le na ra że ni na ne ga tyw ną oce nę ich pra cy czy
po stę po wa nia ze stro ny za wie dzio nych pa cjen tów, ma ją cych cza sa mi nie uza sad nio ne lub
zbyt wy so kie ocze ki wa nia. 

W kwiet niu br. w Ślą skiej Izbie Le kar skiej po wo ła no mnie na Rzecz ni ka Praw Le ka rzy,
któ re go za da niem jest udzie la nie po mo cy le ka rzom w za kre sie obro ny ich in te re sów w przy -
pad kach na ru sza nia ich dóbr oso bi stych, nie ty kal no ści cie le snej oraz uży cia w sto sun ku do nich
nie ade kwat nych środ ków przy mu su w to ku po stę po wa nia kar ne go lub in ne go w związ ku z wy -
ko ny wa niem za wo du le ka rza. Biu ro Rzecz ni ka Praw Le ka rzy jest two rzo ne „de no vo”, po -
nie waż do tej po ry ta kiej in sty tu cji nie by ło. Przy ję łam na sie bie to trud ne za da nie spo łecz -
ne, mi mo wie lu po waż nych obo wiąz ków, któ re na de mną cią żą w mo jej pra cy za wo do wej.
Je stem bo wiem w peł ni prze ko na na, że to ma sens i że z pew no ścią bę dzie moż na po móc
ko le gom le ka rzom, tak że w przy pad kach agre sji w ochro nie zdro wia. Ja ko „świe żo upie -
czo ny” Rzecz nik, (na pod sta wie tych spraw, z któ ry mi mia łam do czy nie nia) za uwa żam, że
le ka rze są czę sto bez bron ni i po trze bu ją po ra dy praw nej. Nie wie dzą, jak po stę po wać w przy -
pad kach znie wa ża nia ich przez pa cjen tów, przez środ ki ma so we go prze ka zu lub wte dy, gdy
po szko do wa ny pa cjent do ma ga się rosz czeń fi nan so wych. 

Opi sy wa na w ostat nim nu me rze „Pro Me di co” spra wa po bi cia le kar ki na dy żu rze wy -
da rzy ła się w cza sie, gdy nie by ło jesz cze biu ra Rzecz ni ka Praw Le ka rzy. Na to miast ja mia -
łam na ra zie do czy nie nia z po je dyn czy mi spra wa mi zgło szo ny mi przez le ka rzy, któ ry z pa -
dli ofia rą rosz czeń lub agre sji słow nych nie za do wo lo nych pa cjen tów. 

Są dzę, że wpro wa dze nie w ży cie ak cji mo ni to ro wa nia agre sji w ochro nie zdro wia spo -
wo du je, że zgła sza nych spraw bę dzie znacz nie wię cej. Aby po moc le ka rzom by ła jak naj -
bar dziej efek tyw na, do te go po trzeb na jest do brze zor ga ni zo wa na po moc for mal no -praw -
na, nad czym ak tu al nie pra cu je my. 

dr hab. med. Ka ta rzy na Zio ra

Co raz czę ściej do cho dzą do nas in for -
ma cje, że ma ją miej sce zda rze nia, w któ rych
per so nel me dycz ny jest znie wa ża ny, stra szo -
ny lub ata ko wa ny fi zycz nie w oko licz no ściach
zwią za nych z wy ko ny wa niem za wo du. Da -
ne te po twier dza ją ba da nia, ja kie prze pro -
wa dzi ła Na czel na Izba Le kar ska. Na py ta nie
„czy kie dy kol wiek padł (a) Pan (i) ofia rą agre -
sji lub prze mo cy fi zycz nej ze stro ny pa cjen -
ta lub osób wy stę pu ją cych w je go imie niu?”
po nad po ło wa udzie li ła od po wie dzi twier -
dzą cej. In ne ba da nia wska zu ją, że tyl ko w cią -
gu ostat nich 12 mie się cy ak ty agre sji do ty -
czy ły co czwar tej pie lę gniar ki i co ósme go
le ka rza.

Na czel na Izba Le kar ska we współ pra -
cy z Na czel ną Izbę Pie lę gnia rek i Po łoż nych
uru cho mi ła sys tem „Mo ni to ro wa nie agre sji
w ochro nie zdro wia”. Na rzę dzie to zo sta -
je udo stęp nio ne wszyst kim le ka rzom oraz
pie lę gniar kom i po łoż nym, aby uła twić moż -
li wość zgła sza nia przy pad ków agre sji zda -
rza ją cych się w miej scu pra cy. Zja wi ska ta -
kie, ma ją miej sce co raz czę ściej i sta ją się
uciąż li we dla per so ne lu me dycz ne go.
Wszyst kie szcze gó ły zna leźć moż na na stro -
nie www.agre sja.hi po kra tes.org

Sys tem dzia ła do pie ro od po cząt ku
paź dzier ni ka. W tym cza sie wpły nę ło już kil -
ka do nie sień o do zna nych ak tach agre sji. Są -
dzi my, że w mia rę jak in for ma cja o moż li -
wo ści zgła sza nia agre sji sta nie się po -
wszech na wśród per so ne lu me dycz ne go, to
wzro śnie i licz ba tych zgło szeń.

Sys tem zgła sza nia agre sji zo stał stwo rzo -
ny po to, aby oso by per so ne lu me dycz ne -

Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia

Jak po da je Słow nik Ję zy ka Pol skie go
PWN agre sja to: „dzia ła nie (fi zycz ne, słow -
ne, sym bo licz ne) zmie rza ją ce do spo wo -
do wa nia szko dy, wy rzą dze nia krzyw dy fi -
zycz nej lub psy chicz nej, skie ro wa ne na in -
ną oso bę lub przed miot. Agre sja to tak -
że za miar ta kie go dzia ła nia lub względ nie
trwa ła ten den cja do ta kich dzia łań.”. Ze
zja wi skiem agre sji spo ty ka my się dość czę -
sto, choć przy bie ra ona bar dzo zróż ni co -
wa ne i czę sto nie jed no znacz ne, trud ne
do roz po zna nia for my. Jed nym z waż niej -
szych roz po zna wal nych po wo dów prze -
mo cy są za wie dzio ne ocze ki wa nia i nie -
za spo ko jo ne po trze by. 
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Kon fe ren cja: „Pro fi lak ty ka on ko lo gicz na w sto ma to lo gii”
Ter min: 10 grud nia 2010 r. (pią tek), godz. 1000

Do dat ko we in for ma cje: Szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce pro gra mu Kon fe ren cji są do stęp ne na stro nie in ter ne to wej: 
www.izba -le kar ska.org.pl
Koszt udzia łu w Kon fe ren cji wy no si 150,00 zł od oso by. Wpła ty na le ży do ko nać na kon to Do mu Le ka rza: VW
Bank 78 213000042001049204680001 lub w ka sie Do mu Le ka rza. Po twier dze niem udzia łu jest do ko na nie opła ty.
Ostat ni wy kład po świę co ny bę dzie wy ja śnie niu nur tu ją cych Pań stwa za gad nień z za kre su pro fi lak ty ki on ko lo gicz -
nej, no wo two rów, jak rów nież za gad nień od bie ga ją cych od tej te ma ty ki. W związ ku z po wyż szym uprzej mie pro -
si my o przy sy ła nie py tań na któ re chcie li by ście Pań stwo uzy skać od po wie dzi w ter mi nie do 30.11.2010 r.

Kurs do sko na lą cy: „Tra dy cyj ne ma te ria ły zło żo ne w nie tra dy cyj nych za sto so wa niach”
Ter min: 14 stycz nia 2011 r. (pią tek) godz. 1545

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi lek. dent. Mar cin Aluch na
Współ pra ca: 3M ESPE

Kurs do sko na lą cy: „Re su scy ta cja krą że nio wo -od de cho wa do ro słych we dług ak tu al nych wy tycz nych”
Ter min: 7 lu te go 2011 r. (po nie dzia łek) oraz 8 lu te go 2011 r. (wto rek) o 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 oraz
dokonanie przelewu. Liczba miejsc została ograniczona. Decyduje kolejność złoszeń.
Czas trwania wykładów 2x4 godziny dydaktyczne. Czas trwania zajęć warsztatowych – 6 godzin dydaktycznych. 

Kurs do sko na lą cy: Za rzą dza nie pa cjen tem ze zwięk szo ną miej sco wą lub uogól nio ną ru cho mo ścią zę bów
Ter min: 25 lu te go 2011 r. (pią tek) godz. 1600

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi lek. dent. Bła żej Szczer ba nie wicz.
Współ pra ca: Pierre Fabre Medicoment Polska Sp. z o.o.

Kurs do sko na lą cy: Współczesne zasady leczenia bólu przewlekłego
Ter min: 3 marca 2011 r. (czwartek) godz. 1600

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi dr n. med. Jadwiga Pyszkowska.

Kurs do sko na lą cy: Podział chorób przyzębia
Ter min: 18 marca 2011 r. (pią tek) godz. 1600

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi dr n. med. Rafał Wiench.

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 on-line umieszczonym na stronie www.izba-lekarska.org.pl

w zakładce Kursy dla lekarzy lub telefonicznie, pod numerem telefonu (32)  203 65 47/8 wew. 321,322.

SZKOLENIA ŚIL

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na kursy specjalizacyjne „Zdrowie Publiczne” na rok 2011 w ramach projektu 

„Pro Doctore – projekt wspierający rozwój kadr medycznych w województwie śląskim”.
Nr projektu WND-POKL.08.01.01-24-119/08 została zakończona.

Informujemy, że osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach w roku 2011 mogą zgłaszać się na listy rezerwowe we wszystkich
proponowanych terminach. Planujemy uruchomienie dodatkowej edycji kursu w roku 2011. Szczegółowe informacje dotyczące

uczestnictwa w kursach można uzyskać:
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, 322; tel. kom. 694 659 061; fax: (32) 352 06 38
www.izba -le kar ska.org.pl/pro doc to re       e -ma il: pro doc to re@izba -le kar ska.org.pl



REPORTAŹ

Na sa li ope ra cyj nej kil ka na ście osób.
Oprócz ze spo łu ope ru ją ce go i le ka rzy kli -
ni ki, są też dzien ni ka rze, fo to re por te rzy
i ope ra to rzy ka mer. Kil ka obiek ty wów wy ce -
lo wa nych jest w stół ope ra cyj ny, pa rę ob ser -
wu je mo ni to ry – tam, na zbli że niu, naj le piej
wi dać czyn no ści ze spo łu. Jed na ka me ra fil -
mu je ma ły sto lik i po jem nik, w któ rym
umiesz czo no przy go to wa ną do wsz cze -
pie nia łą kot kę. Ane ste zjo log cier pli wie od -
su wa ka me rzy stów i pil nu je dy stan su. Trwa
trans plan ta cja łą kot ki przy środ ko wej i re kon -
struk cja wię za dła krzy żo we go bocz ne go
u 19 –let nie go pa cjen ta.

To dru ga te go dnia (27 paź dzier ni ka br.)
ope ra cja prze szcze pie nia al lo ge nicz nej łą -
kot ki sta wu ko la no we go, w Kli ni ce Chi rur -
gii En do sko po wej w Żo rach. Pierw sza,
z za sto so wa niem tej sa mej re kon struk cji, po -
le ga ła na wsz cze pie niu łą kot ki bocz nej
u sie dem na sto lat ka. Obie ope ra cje po łą czo -
no z kon fe ren cją na uko wą. 

Naj pierw kil ku dzie się ciu go ści, chi rur -
gów z ca łej Pol ski, za po zna ło się z omó wie -
niem tech nik ope ra cyj nych, po tem z sa li kon -
fe ren cyj nej oglą da no bez po śred nie trans mi -
sje.

HE RE WE GO!
Przy sto le

ope ra cyj nym dr n.
med. Ju liusz Dec
(Kli ni ka w Żo rach)
i dr Pe ter Ver donk
(Szpi tal Uni wer -
sy tec ki w Gent,
Bel gia). – OK, he -
re we go, eve ry -
bo dy re lax – za -
czy na ope ra cję dr
Ver donk. Przez
ca ły czas trwa dia -
log ope ru ją cych
i ob ser wa to rów
z sa li kon fe ren cyj nej, gdzie mo de ra to rem jest kie row nik Kli ni ki, dr Hen ryk No ga. Pa da ją pol -
sko -an giel skie krót kie uwa gi i ko men ta rze chi rur gów, zro zu mia łe tyl ko dla wta jem ni czo nych.

– nie do tknąć wier tłem do chrząst ki… – za kła dam pięt nast kę… – cia sno … – ka nał jest z bo -
ku? –  it sho uld be aro und…

Dłu gie mo men ty ci szy, sły chać tyl ko od gło sy apa ra tu ry i trza ska nie re por ter skich fle -
szy, od cza su do cza su głos z sa li obok: wszyst ko jest dla nas ja sne…

Le karz ob ser wu ją cy ope ra cję w sa li mó wi re por te rom: uwa żaj cie, to bę dzie te raz. Za -
kła da ne są szwy, za po mo cą któ rych łą kot ka bę dzie wcią ga na do sta wu. 

Pa trzy my. Łą kot ka to włók ni sta chrząst ka w kształ cie pół księ ży ca. Trwa jej mo co wa nie
we wnątrz sta wu.

– po wo lut ku… te raz po trze bu je my tro chę szczę ścia… – it has to be on this si de… – ro bisz
de kom pre sję wią za dła? – mo że my do kład niej zo ba czyć ka nał ACL -a? Ustaw cie nam ka me -

rę… – mo że cie użyć do stę -
pu tyl no -przy środ ko we -
go? – my śmy to roz wa ża li,
ale wi docz ność nie jest do -
bra.

Trans plan ta cja koń czy
się przed 1300. Na sa li
kon fe ren cyj nej – okla ski.
Przez chwi lę mam wra że -
nie, jak by śmy bez piecz nie
gdzieś wy lą do wa li.
Po krót kiej prze rwie jesz -
cze raz omó wie nie za -
bie gu i wy kła dy: dr Pe ter
Ver donk „Options for me -
ni scus sub sti tu tion”, dr
n. med. An drzej Mio du -
szew ski przed sta wia opi -
sy przy pad ków al lo ge nicz -
nych prze szcze pów łą -
kot ki w sied mio let nim
okre sie ob ser wa cji. Dys ku -
sja o sa mej ope ra cji: czy
tu nel 4,5 mi li me tra jest

Pierwszy przeszczep allogenicznej łąkotki

Od lewej: dr Marek Jędrysik, dr Peter Verdonk, dr Julisz Dec

Łąkotka przygotowana do przeszczepu
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ją róż ne roz mia ry i trze ba sta ran nie do brać
je do po trzeb bior cy. Część po bie rań nad -
zo ro wa łem, tu chciał bym zło żyć ukłon
w stro nę pa to mor fo lo gów. Dzi siej sze ope -
ra cje by ły pro ste tech nicz nie, ale żmud ne.
Wy ma ga ją pre cy zji i do bre go za pla no wa nia.
Kie dy po trzeb ny był nam mo ment szczę ścia?
Dość kło po tli we jest wpro wa dza nie pro wad -
ni cy do wy wier co ne go w ko ści bar dzo cien -
kie go, na 4,5 mi li me tra otwo ru. Ale uda ło
się od ra zu. 

Dr hab. n. med Je rzy Wi du chow ski ze
Szpi ta la Chi rur gii Ura zo wej w Pie ka rach Ślą -
skich, był jed nym z kil ku dzie się ciu chi rur gów,
ob ser wu ją cych prze bieg obu ope ra cji.

– Ko le dzy za pre zen to wa li jed ną z naj -
now szych me tod za stę po wa nia łą kot ki prze -
szcze pem, ten al lo ge nicz ny typ to je den
z moż li wych, oprócz sca fol dów czy ko la ge -
no wych. Tech ni ka ope ra cyj na re kon struk cji
jest nam, chi rur gom, zna na, in te re su ją cy był
spo sób przy go to wa nia do prze szcze pu i je -
go tech nicz ne umo co wa nie.

Dzien ni ka rze nie od stę pu ją le ka rzy.
Skrzęt nie no tu ją: „prze szcze pio na łą kot ka
w okre sie po cząt ko wym sta no wi ele ment
pod pór czy i se pa ru ją cy kość udo wą i pisz -
cze lo wą oraz do peł nia za głę bie nie po -
wierzch ni sta wo wej pisz cze lo wej”. Kie dy dr
Dec mó wi, że uszko dze nia łą kot ki wy stę pu -
ją w aż dwóch trze cich przy pad ków ura zów
ko la na, któ ryś py ta prze ję ty: jak so bie tę łą -
kot kę uszko dzę, prze szcze pi cie mi no wą?

To jed nak nie bę dzie ta kie pro ste.
Na ta ki prze szczep mo że li czyć na ra zie tyl -
ko nie wie lu mło dych pa cjen tów.

Gra ży na Ogro dow ska

Skrócona wersja reportażu ukaże się 

w 12 nr „Gazety Lekarskiej”

wy star cza ją cy, ko twi cze nie tech ni -
ką „jak w He idel ber gu”, ta wy bra -
na tech ni ka wy da ła się ze spo ło wi
naj bar dziej przy ja zna dla chi rur -
ga. Py ta nia o za gro że nie in fek cją:
zda rza ją się nie zwy kle rzad ko, to
mniej, niż 1%, wy ja śnia dr 
Ver donk.

PRZE ŁOM

Obie ope ra cje wy ko na no
u mło dych pa cjen tów, któ rym
w wy ni ku ura zu usu nię to łą kot kę.
To dla nich je dy na szan sa na unik -
nię cie wcze snej cho ro by zwy rod -
nie nio wej.

– Pro ces zwy rod nie nio wy roz -
po czy na się w mo men cie usu nię cia łą kot ki i prze bie ga wol no, na po cząt ku bez ob ja wo wo,
w cią gu kil ku na stu lat zmia ny zwy rod nie nio we są jed nak wy raź nie wi docz ne. Pro ces szcze -
gól nie szyb ko prze bie ga po usu nię ciu łą kot ki bocz nej, gdzie dwie współ pra cu ją ce ze so bą
po wierzch nie ma ją kształt wy pu kły, co szcze gól nie pre dys po nu je do ście ra nia się chrząst -
ki. Je śli u 20-lat ka ko niecz ne by ło usu nię cie łą kot ki, to za 15-20 lat ob ser wu je my za awan -
so wa ne zmia ny de struk cji chrząst ki sta wo wej i znacz na część pa cjen tów wy ma ga ope ra cji
en do pro te zo pla sty ki – mó wi dr Hen ryk No ga.

Dr Ma rek Ję dry sik, le karz na czel ny Kli ni ki Chi rur gii En do sko po wej pod kre śla, że by ły
to prze ło mo we ope ra cje, bo choć sa mych za bie gów re kon struk cyj nych ta kich jak te, prze -
pro wa dza się w Kli ni ce ok. 700- 800 rocz nie, to łą kot ki od zmar łe go daw cy za sto so wa no
dziś prze cież po raz pierw szy. „Trze ba uświa da miać, że wy cię cie łą kot ki, to po czą tek koń -
ca ko la na”.

Prze szcze py przy go to wał dzię ki zmar łym daw com bank tka nek „Ho mo graft”. To spół -
ka, któ ra na le ży do Fun da cji Roz wo ju Kar dio chi rur gii w Za brzu, za ło żo nej przez prof. Zbi -
gnie wa Re li gę. W ra mach pro gra mu me dy cy ny trans plan ta cyj nej Po lgraft na przy go to wa nie
łą ko tek do prze szcze pu, z któ re go sko rzy sta ły już ban ki tka nek w Za brzu, War sza wie i Kiel -
cach, uzy ska no grant z Mi ni ster stwa Zdro wia.

Dr n. med. Ju liusz Dec po świę cił wie le cza su, przy go to wu jąc się do tych trans plan ta cji.
– Cze ka li śmy na to dłu go. Naj pierw by ło przy go to wa nie tech no lo gii al lo ge nicz nych prze -

szcze pów wię za dło wych ho dow li cho no dro cy tów, po tem współ pra ca z ban kiem tka nek „Ho -
mo graf”. Ja sam je stem za pa leń cem, ale to by ła pra ca bar dzo wie lu osób. Pra co wa li śmy ra -
zem nad tech ni ką prze cho wy wa nia, po bie ra nia. Przy go to wa nie łą ko tek do prze szcze pu to
skom pli ko wa na pro ce du ra, od by wa ją ca się w bar dzo ści słym re żi mie sa ni tar nym. Łą kot ki ma -

GRUDZIEŃ 2010 PRO MEDICO 13
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TRANSPLANTOLOGIA

Sukcesy śląskiej transplantologii
● W LISTOPADZIE BR. MINĘŁA 25 ROCZNICA PIERWSZEGO W POLSCE UDANEGO PRZESZCZEPU SERCA

Ale ślą skie szpi ta le spe cja li zu ją się nie tyl ko w prze szcze pach na rzą dów.
  Do ko nu je się tu też wie lu za bie gów wcho dzą cych w za kres tzw. ma łej me dy cy ny trans -

plan ta cyj nej. Prze szcze py za sta wek i na czyń krwio no śnych, skó ry, ko mó rek chrzęst nych i ko -
ści, czy tka nek oka, nie są dzia ła nia mi tak spek ta ku lar ny mi, jak ma to miej sce w przy pad -
ku ca łych or ga nów, ale zna czą co wpły wa ją na po pra wę ja ko ści by tu cho re go, de cy du ją o je -
go spraw no ści, a cza sem i ży ciu. 

Szpi ta le na sze go re gio nu sły ną też w kra ju z do ko ny wa nych tu za bie gów oku li stycz nych
Ka te dra i Kli ni ka Oku li sty ki SUM w Szpi ta lu Kli nicz nym nr 5 w Ka to wi cach jest jed nym z trzech
w wo je wódz twie, gdzie do ko nu je się prze szcze pów ro gów ki. W tym ro ku już po nad 100
ra zy do ko na no tu te go za bie gu, po dob na licz ba prze szcze pów mia ła miej sce w Wo je wódz -
kim Szpi ta lu Spe cja li stycz nym im św. Bar ba ry w So snow cu. W tym cza sie w Okrę go wym
Szpi ta lu Ko le jo wym w Ka to wi cach wcze pio no po nad 150 ro gó wek. Wy ko nu je się w nim naj -
wię cej trans plan ta cji ro gów ki w Pol sce (200 do 210). To tu taj zo sta ła za po cząt ko wa na no -
wa era trans plan ta cji ro gów ki w na szym kra ju do ty czą ca chi rur gii war stwo wej, któ ra obec -
nie wy pie ra tra dy cyj ną ke ra to pla sty ke drą żą cą. 

W więk szo ści tkan ki uży wa ne do trans plan ta cji do ko ny wa nych w oku li sty ce po cho dzą
od zmar łych daw ców. Pierw szą w Pol sce ope ra cję prze szcze pu rąb ka ro gów ki od ży ją ce -
go, spo krew nio ne go daw cy prze pro wa dził w 2000 ro ku, ma ją cy wów czas sto pień dok to -
ra, prof. Edward Wy lę ga ła, or dy na tor od dzia łu oku li sty ki Okrę go we go Szpi ta la Ko le jo we -
go w Ka to wi cach. Za bieg trwał 4 go dzi ny, a już w ty dzień póź niej pa cjent, ze zmęt nia ły -

mi w wy ni ku wy pad ku ro gów ka mi, co skut ko wa ło prak tycz nie cał ko wi tą utra tą wzro ku, mógł
sa mo dziel nie czy tać ga ze tę. 

W dzie sięć lat póź niej, w mar cu te go ro ku pro fe sor Wy lę ga ła prze pro wa dził ko lej ny pio -
nier ski za bieg. Ze spół pod je go kie row nic twem, do ko nał wsz cze pie nia pro tez ro gów ki. Zbu -
do wa ne z plek si gla su i ty ta nu pro te zy osa dzo ne w ro gów kach zmar łych daw ców prze szcze -

Hi sto ria trans plan to lo gii w Pol sce za czę -
ła się rów no czter dzie ści pięć lat te mu w ro -
ku 1965, gdy prof. Wik tor Bross pod ją się
pierw szej pró by prze szcze pu ner ki. 

Ope ra cja nie po wio dła się, ale już
w ko lej nym ro ku suk ce sem za koń -
czył się po dob ny za bieg prze pro -

wa dzo ny przez pro fe so rów Ja na Nie lu bo wi -
cza i Ta de usza Or łow skie go. 

Ko lej nym kro kiem mi lo wym by ło do ko -
na nie prze szcze pu ser ca przez ze spół le ka -
rzy pod kie run kiem prof. Zbi gnie wa Re li gi.
Wy da rze nie to mia ło miej sce 5 li sto pa -
da 1985 ro ku w Wo je wódz kim Ośrod ku Kar -
dio lo gii w Za brzu – dzi siej szym Ślą skim Cen -
trum Cho rób Ser ca (ŚCCS). Cho ciaż prze -
szcze pio ny na rząd spra wo wał się do brze
to 62-let ni rol nik z Krze pic, prze żył z no -
wym ser cem za le d wie dwa mie sią ce. W tym
cza sie w je go or ga ni zmie
roz wi nę ła się sep sa, któ -
ra sta ła się bez po śred nią
przy czy ną śmier ci. 

Tę prze pro wa dzo na
dwa dzie ścia pięć lat te mu
ope ra cję moż na uznać
za po czą tek zna czą cych
do ko nań ślą skiej me dy -
cy ny trans plan ta cyj nej. Ko -
lej ne suk ce sy od no si li za -
brzań scy kar dio chi rur dzy
ze ŚCCS pod kie run kiem
prof. Ma ria na Ze mba li do -
ko nu jąc pio nier skich w na -
szym kra ju uda nych prze -
szcze pów: jed no cze sne go
prze szcze pie nia płuc i ser -
ca (2001), jed no cze snej
trans plan ta cji ner ki i ser -
ca (2002), prze szcze pu
płu ca (2003), prze szcze -
pu obu płuc (2005). 

107 prze szcze pów
do ko na li w tym ro ku le ka rze
z Kli ni ki Chi rur gii Ogól nej, Na czy nio wej
i Trans plan ta cyj nej w Szpi ta lu im. Mie lęc kie -
go w Ka to wi cach, w tym sześć jed no cze snych
prze szcze pów ner ki i trzu ski (kie row nik
Kli ni ki prof. Lech Cierp ka). 

Prof. Edward Wylęgała w trakcie wykonywania pierwszego w Polsce przeszczepu za pomocą laseru femtosekundowego
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OGŁOSZENIE

pio no pię ciu pa cjen tom, u któ rych „zwy kły” prze szczep z róż nych po wo dów nie mógł być
wy ko na ny. 

W li sto pa dzie 2010 ko lej ny suk ces. W Szpi ta lu Spe cja li stycz nym nr 5 w So snow cu dr
Da riusz Do bro wol ski wspól nie z prof. Wy lę ga łą do ko na li pierw sze go w Pol sce za bie gu prze -
szcze pu ro gów ki przy uży ciu su per no wo cze sne go la se ra fem to se kun do we go. W trak cie
do kład nie za pla no wa nej przez spe cja li stów ope ra cji i pod ich kon tro lą sam la ser, sprzę żo -
ny z po tęż nym kom pu te rem, do ko nał nie zbęd nych cieć. Dzię ki tej no wa tor skiej tech no lo -
gii, któ ra eli mi nu je rę kę chi rur ga cię cia są ide al nie rów ne, co uła twia go je nie się ra ny, mi -
ni ma li zu je bli zny i tym sa mym zwięk sza szan se do bre go wi dze nia po prze szcze pie.

Na sze wo je wódz two przo du je, je śli cho dzi o jed no cze sne
prze szcze py ne rek i trzust ki, któ rych licz ba sta no wi 30%

w ska li kra ju. Śląsk jest tak że nie kwe stio no wa nym li de rem
w prze szcze pach ser ca – w ubie głym ro ku wy ko na no ich 15,

co sy tu uje na sze wo je wódz two na 1 miej scu w Pol sce.

Wostat nich la tach licz ba prze szcze pów na rzą dów w Pol sce utrzy mu je się na po zio -
mie oko ło 1100 rocz nie. Z da nych opu bli ko wa nych w mar co wym Biu le ty nie Po -
ltran splan tu za 2009 rok wy ni ka, że w wo je wódz twie ślą skim do ko nu je się oko ło 10%

wszyst kich prze pro wa dza nych w kra ju prze szcze pów ne rek i wą tro by. 

Licz ba pa cjen tów ocze ku ją cych na prze -
szczep sta le wzra sta. Ope ra cji mo gło by być
wię cej, ale bra ku je daw ców or ga nów i tka -
nek, pro ble mem są też nie wy star cza ją ce
środ ki fi nan so we. Być mo że przy ję cie przez
rząd w paź dzier ni ku te go ro ku Na ro do we -
go Pro gra mu Roz wo ju Me dy cy ny Trans plan -
ta cyj nej na la ta 2011-2020 zmie ni coś w tej
ma te rii. Z je go za ło żeń wy ni ka bo wiem, że
rocz nie na roz wój pol skiej trans plan to lo gii
ma być prze zna cza ne 45 mln. zł. 

W wy po wie dzi dla PAP -u, prof. Woj ciech
Ro wiń ski, kra jo wy kon sul tant w dzie dzi nie
trans plan to lo gii kli nicz nej dał wy raz swe go za -
do wo le nia mó wiąc „Pro gram nie jest po to,
że by by ło 30 prze szcze pów ne rek w cią gu ro -
ku wię cej, bo na to są pie nią dze z NFZ. Jest
to pro gram roz wo ju, któ ry gwa ran tu je pew -
ną rów no wa gę po mię dzy wszyst ki mi be ne fi -
cjen ta mi w za kre sie trans plan to lo gii”

An na Za do ra – Świ de rek
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i le ka rza den ty sty (w tym miej scu na le ży do dać, że obec nie upo waż nie nie to znaj du je się
w usta wie o pra wach pa cjen ta i Rzecz ni ku Praw Pa cjen ta. 

Prze pi sy usta wy o za kła dach opie ki zdro wot nej (a obec nie usta wy o pra wach pa cjen ta
i Rzecz ni ku Praw Pa cjen ta) sta no wią, że pod miot udzie la ją cy świad czeń zdro wot nych zo -
bo wią za ny jest pro wa dzić do ku men ta cję me dycz ną osób ko rzy sta ją cych ze świad czeń z za -
pew nie niem ochro ny da nych za war tych w tej do ku men ta cji. Ewen tu al ne wąt pli wo ści do ty -
czą ce te go czy prze pi sy te upraw nia ją do prze twa rza nia da nych osób, któ re prze sta ły być
pa cjen ta mi za kła du opie ki zdro wot nej, Na czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny roz strzy gnął w ten
spo sób, że uznał pra wo pod mio tu zdro wot ne go do prze cho wy wa nia do ku men ta cji tak że
pa cjen tów, któ rzy za koń czy li już le cze nie w da nej pla ców ce. Na czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj -
ny uznał za nie zbęd ne od wo ła nie się do wy kład ni ce lo wo ścio wej prze pi sów – przy po mniał,
że pod miot udzie la ją cy świad czeń zdro wot nych mu si udo stęp niać do ku men ta cje pa cjen -
tów wła ści wym or ga nom pań stwo wym w za kre sie nie zbęd nym do wy ko ny wa nia kon tro li i nad -
zo ru, a tak że mi ni stro wi zdro wia, są dom i pro ku ra to rom w związ ku z pro wa dzo nym po -
stę po wa niem, a tak że rzecz ni kom od po wie dzial no ści za wo do wej. Gdy by po dzie lić sta no -
wi sko pa cjen ta, że mo że on żą dać usu nię cia swo jej do ku men ta cji me dycz nej, unie moż li -
wia ło by to kon tro lę nad dzia łal no ścią lecz ni czą, utrud nia ło pro ce sy są do we, czy po stę po -
wa nia pro ku ra tor skie. 

Na czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny kon klu du je: oso ba, któ rej da ne do ty czą, nie jest wy łącz -
nym dys po nen tem swo ich da nych o sta nie zdro wia. Pra wo do ochro ny tych da nych nie jest
ab so lut ne, prze pi sy usta wy, jak i ustaw szcze gól nych wy zna cza ją, bo wiem ra my praw ne dla
le gal ne go prze twa rza nia ta kich da nych.

W mo jej oce nie, sta no wi sko Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go za słu gu je na peł ną
apro ba tę. 

Z ca ła pew no ścią pa cjent ma ra cję, że da ne za war te w do ku men ta cji me dycz nej są da -
ny mi szcze gól nie wraż li wy mi i po win ny być ob ję te wzmo żo ną ochro ną. Nie moż na się jed -
nak zgo dzić z tym, że po za koń cze niu le cze nia pa cjent ma pra wo żą dać, aby usu nię to do -
ty czą cą go do ku men ta cję me dycz ną z za so bów za kła du le czą ce go. Ist nie je sze reg po wo -
dów, dla któ rych prze cho wy wa nie do ku men ta cji me dycz nej pa cjen ta, któ ry za koń czył le -
cze nie jest ce lo we i nie zbęd ne. 

Po pierw sze, w ra zie zgło sze nia przez pa cjen ta rosz cze nia o za pła tę od szko do wa nia
za błąd me dycz ny, szpi tal mu si mieć moż li wość wglą du do do ku men ta cji do ty czą cej le cze -
nia da nej oso by. Bez tej moż li wo ści szpi tal był by po zba wio ny moż li wo ści obro ny swych praw
przed są dem. 

Po wtó re, szpi tal mu si dys po no wać do ku men ta cją me dycz ną w ra zie kon tro li pra wi dło -
wo ści udzie la nia świad czeń i ich roz li cza nia pro wa dzo nej przez Na ro do wy Fun dusz Zdro -
wia, czy in ne upraw nio ne or ga ny (przy kła do wo: w ra zie wy co fa nia z ob ro tu pew ne go le ku
nie bez piecz ne go dla zdro wia istot ne jest aby w pla ców kach me dycz nych by ła do ku men ta -
cja po twier dza ją ca ko mu ten lek po da no przed je go wy co fa niem z ob ro tu).

Po trze cie, w ra zie po dej rze nia po peł nie nia prze stęp stwa w związ ku z udzie la niem świad -
czeń zdro wot nych, wła ści we or ga ny po li cji czy pro ku ra tu ry mu szą mieć moż li wość za po -
zna nia się z pro wa dzo ną przez pod miot me dycz ny do ku men ta cja me dycz ną. Miej scem gwa -
ran tu ją cym od po wied nie, wie lo let nie prze cho wy wa nie tej do ku men ta cji jest zaś pod miot udzie -
la ją cy świad cze nia zdro wot ne go, a nie pa cjent, czy je go ro dzi na. 

Po czwar te trze ba za uwa żyć, że obec nie obo wią zu ją cy art. 24 usta wy o pra wach pa -
cjen ta i Rzecz ni ku Praw Pa cjen ta dość ja sno w tej kwe stii stwier dza, że: „pod miot udzie -
la ją cy świad czeń zdro wot nych jest obo wią za ny pro wa dzić, prze cho wy wać i udo stęp niać do -
ku men ta cję me dycz ną w spo sób okre ślo ny w ni niej szym roz dzia le oraz za pew nić ochro nę

Ce lem ar ty ku łu jest przed sta wie nie po -
glą du na za gad nie nie do ty czą ce te go czy pa -
cjent, któ ry za koń czył le cze nie w da nej pla -
ców ce lecz ni czej (pry wat na prak ty ka le kar -
ska, NZOZ, SPZOZ) mo że żą dać od tej pla -
ców ki, aby usu nę ła je go do ku men ta cję me -
dycz ną. In spi ra cją do na pi sa nia te go ar ty ku -
łu był wy rok Na czel ne go Są du Ad mi ni stra -
cyj ne go z dnia 29 czerw ca 2007 r. sygn.
akt II OSK 1098/2006. 

Wy rok Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj -
ne go zo stał wy da ny w na stę pu ją cych oko licz -
no ściach: pe wien pa cjent za żą dał, aby
NZOZ, w któ rym się kie dyś le czył usu nął
z ba zy da nych je go do ku men ta cję me dycz -
ną. Pa cjent uza sad niał, że po za koń cze niu
ko rzy sta nia z usług te go za kła du wy stą pił
o wy da nie mu do ku men ta cji me dycz nej, gdyż
za kład nie mo że prze cho wy wać tej do ku men -
ta cji, a bę dzie ona po trzeb na wy łącz nie je -
mu i je go ro dzi nie. Pa cjent uwa żał, że prze -
pi sy pra wa (w tym usta wy o za kła dach
opie ki zdro wot nej), nie upo waż nia ją do prze -
twa rza nia da nych oso bo wych osób, któ re 
pa cjen ta mi za kła du opie ki zdro wot nej już 
nie są.

Sąd wy dał orze cze nie, opie ra jąc się
na art. 27 ust. 2 usta wy o ochro nie da nych
oso bo wych, któ ry do ty czy prze twa rza nia da -
nych oso bo wych wraż li wych tj da nych do -
ty czą cych przy na leż no ści wy zna nio wej, par -
tyj nej, da nych o sta nie zdro wia, ko dzie ge -
ne tycz nym, na ło gach lub ży ciu sek su al nym
oraz da nych do ty czą cych ka ral no ści. 

Po wo ła ny art. 27 ust. 2 usta wy o ochro -
nie da nych oso bo wych sta no wi, że do pusz -
czal ne jest prze twa rza nie da nych o sta nie
zdro wia, je śli prze pis szcze gól ny in nej usta -
wy ze zwa la na to prze twa rza nie bez zgo dy
oso by, któ rej da ne do ty czą i stwa rza peł ne
gwa ran cje ich ochro ny. 

W oce nie Na czel ne go Są du Ad mi ni stra -
cyj ne go usta wo we upo waż nie nie do prze cho -
wy wa nia da nych oso bo wych pa cjen ta za war -
te by ło w usta wie z 30 sierp nia 1991 r. o za -
kła dach opie ki zdro wot nej i usta wie z dnia
5 grud nia 1996 r. o za wo dach le ka rza 

Czy pa cjent mo że żą dać, aby pod miot me dycz ny 
nie prze cho wy wał je go do ku men ta cji 

po za koń cze niu le cze nia
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men ta cję me dycz ną by łe go pa cjen ta, na wet
je śli pa cjent ten żą da usu nię cia je go da nych
ze sto so wa nych ar chi wów. 

Mi chał Ko zik 

rad ca praw ny

da nych za war tych w tej do ku men ta cji”. Obo wiąz kiem pod mio tu udzie la ją ce go świad czeń
zdro wot nych jest nie tyl ko pra wi dło we pro wa dze nie do ku men ta cji, ale tak że jej prze cho -
wy wa nie przez okres usta lo ny w usta wie tj. zwy kle przez 20 lat. 

Wnio sek:
W obec nym sta nie praw nym nie po win no bu dzić wąt pli wo ści, że pod miot udzie la ją cy

świad czeń zdro wot nych nie tyl ko mo że, ale wręcz jest zo bo wią za ny, prze cho wy wać do ku -

TOWARZYSTWA NAUKOWE

Medal Gloria Medicinae
● UROCZYSTY DZIEŃ POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO

Obec ni by li: przed sta wi cie le Na czel nej Ra dy Le kar skiej z pre -
ze sem Ma cie jem Ha man kie wi czem, pre zes Pol skiej Aka de mii
Na uk pro fe sor Mi chał Kle iber oraz wie lu wy bit nych za pro szo -
nych go ści.

Uro czy stość od by ła się w prze pięk nej Sa li Ba lo wej i pro -
wa dził ją Piotr Fron czew ski. 

A uświet nio no ją wy stę pa mi chó ru OIL w War sza wie oraz
wspa nia łą in ter pre ta cją po lo ne za As -dur opus 53 w wy ko na -
niu mło de go pia ni sty Da wi da Za rzyc kie go.

dr n. med. Bog dan Ko le bacz

5 li sto pa da br. na Zam ku Kró lew skim
w War sza wie od by ło się uro czy ste wrę cze -
nie Me da lu Glo ria Me di ci nae je de na stu
wy bit nym le ka rzom.

Ze Ślą ska to wy jąt ko we od zna cze nie
otrzy ma li: pro fe sor Ma rian Ze mba la oraz
pro fe sor An drzej Łęp kow ski.

De ko ra cji Me da lem do ko na li: Kanc lerz
ka pi tu ły Pol skie go To wa rzy stwa Le kar skie go
pro fe sor Woj ciech Nosz czyk, se kre tarz ka -
pi tu ły pro fe sor Ta de usz Toł tocz ko oraz pre -
zes PTL pro fe sor Je rzy Woy -Woj cie chow ski.

Rewers Medalu 
Gloria Medicinae

Konferencja w Łodzi

le ka rza z daw nym pierw szym stop niem
spe cja li za cji i su ge ru je jak by w pod tek ście po -
sia da nie przez ta kie go „ko goś” jak by niż -
szych kwa li fi ka cji.)

Ostat nim punk tem by ło przed sta wie nie
no wych pro jek tów le gi sla cyj nych tj. m.in.
nad pro jek tem usta wy o kie ru ją cych po jaz -
da mi, usta wy o za wo dzie le ka rza i le ka rza
den ty sty, usta wy o do dat ko wych ubez pie cze -
niach zdro wot nych – w aspek cie spe cja li za -
cji z me dy cy ny pra cy. 

Jak co ro ku Za rząd Głów ny Pol skie go To wa rzy stwa Me dy cy ny Pra cy, In sty -
tut Me dy cy ny Pra cy w Ło dzi oraz kon sul tant kra jo wy z dzie dzi ny me dy cy ny pra -
cy zor ga ni zo wa li kon fe ren cję z udzia łem człon ków Za rzą du Głów ne go PTMP,
prze wod ni czą cych od dzia łów to wa rzy stwa, kon sul tan tów wo je wódz kich oraz dy -
rek to rów Wo je wódz kich Ośrod ków Me dy cy ny Pra cy. 

Z na sze go te re nu udział wzię li dr Kry sty na Ko sty ra – dy rek tor WOMP, dr
hab. n. med. Re na ta Złot kow ska – kon sul tant wo je wódz ki oraz dr n. med. Ry -
szard Szoz da ja ko prze wod ni czą cy Od dzia łu Ślą skie go i czło nek Za rzą du Głów -
ne go PTMP. 

Te ma ty ka dwu dnio wej kon fe ren cji by ła bar dzo bo ga ta. W pierw szym dniu
uczest ni cy wy słu cha li pro jek tu sta no wi ska, z któ rym na le ży zwró cić się do mi ni -
stra zdro wia – w spra wie za ini cjo wa nia prac nad sfor mu ło wa niem spój nej kra jo wej stra te -
gii ochro ny i umac nia nia zdro wia pra cu ją cych, ze szcze gól ną ko niecz no ścią upo rząd ko wa -
nia wie lu prze pi sów praw nych. 

Na le ży pod kre ślić, że obec ny sys tem praw ny z róż nych wzglę dów nie za spo ka ja sze -
ro ko ro zu mia nych po trzeb, tak re ali zu ją cych za da nia, jak też be ne fi cjen tów. 

Ko lej nym te ma tem by ła współ pra ca psy cho lo ga z le ka rzem spra wu ją cym pro fi lak tycz -
ną opie kę zdro wot ną nad pra cow ni ka mi. Pod kre ślo no co raz więk szą ro lę, któ rą wi nien i bę -
dzie od gry wał psy cho log w dzia ła niach służ by me dy cy ny pra cy oraz ko niecz ność dal sze -
go za cie śnia nia współ pra cy psy cho lo ga z le ka rzem oraz oczy wi ście po rząd ko wa nia spraw
le gi sla cyj nych. (Na le ży zwró cić uwa gę, że w wie lu wy daw nic twach, wy po wie dziach, a na -
wet ak tach praw nych uży wa się skró tu my ślo we go: „le karz me dy cy ny pra cy”, co ozna cza

Od le wej: dr hab. Re na ta Złot kow ska, dr n. med. Ry szard Szoz da
i dr Kry sty na Ko sty ra



W dru gim dniu pro wa dzo na by ła dys ku -
sja nad pro jek tem roz po rzą dze nia mi ni stra
zdro wia w spra wie prze pro wa dza nia ba dań
le kar skich pra cow ni ków, za kre su pro fi lak tycz -
nej opie ki zdro wot nej oraz orze czeń le kar -
skich wy da wa nych dla po trzeb ko dek su
pra cy oraz za łącz ni kiem, sta no wią cym wska -
zów ki me to do lo gicz ne dla le ka rzy wy ko nu -
ją cych ba da nia pro fi lak tycz ne. 

Dys ku sja by ła bar dzo ży wa i burz li wa,
a jej pod su mo wa niem by ły pro po zy cje po -
pra wek, któ re zda niem ob ra du ją ce go gre -
mium, win ny być wpro wa dzo ne do tek stu

TOWARZYSTWA NAUKOWE

oma wia ne go ak tu praw ne go. Oczy wi ście – zmia ny nie bę dą „re wo lu cyj ne” acz kol wiek po -
win ny upo rząd ko wać wie le pro ble mów w dzie dzi nie me dy cy ny pra cy i stać się kan wą do upo -
rząd ko wa nia in nych prze pi sów, w tym z dzie dzi ny bhp oraz „orzecz nic twa ren to we go” i do -
ty czą ce go nie peł no spraw no ści – tu bo wiem ist nie ją ra żą ce róż ni ce za pi sów w sto sow nych
ak tach praw nych

Bio rąc pod uwa gę ko niecz ność prze ka za nia in for ma cji na te mat no wych oraz pro po -
no wa nych zmian le gi sla cyj nych w za kre sie me dy cy ny pra cy istot nych dla le ka rzy spra wu ją -
cych pro fi lak tycz ną opie kę zdro wot ną nad pra cow ni ka mi, le ka rzy za trud nio nych w WOMP,
le ka rzy orzecz ni ków ZUS oraz bie głych są do wych Od dział Ślą ski PTMP, Ze spół do spraw
orze ka nia i opi nio wa nia są do wo – le kar skie go na szej izby, dy rek tor WOMP, kon sul tant wo -
je wódz ki przy współ udzia le ZUS, zor ga ni zu ją w lu tym 2011 r. wspól ne ze bra nie dla przed -
sta wie nia w/w pro ble ma ty ki.

Ry szard Szoz da 

zły miej sce w czte -
ro kon dy gna cyj nym
bu dyn ku usy tu owa -
nym nie opo dal
głów ne go gma chu
szpi ta la. 

No wy bu dy nek
po wstał z my ślą
o le cze niu pa cjen -
tów z cho ro ba mi
ukła du mo czo we -
go. Zna la zły w nim
miej sce: 16-łóż ko -
wy od dział ne fro lo -
gicz ny i 18-sta no wi -
sko wa sta cja dia liz. In we sty cja ta zo sta ła sfi nan so wa na ze środ ków pry wat nej fir my w ra mach
rzad ko w Pol sce sto so wa ne go, part ner stwa pu blicz no – pry wat ne go. (PPP)

– W Ja worz nie jest oko ło 50 osób dia li zo wa nych, uzna li śmy więc, że ist nie je po trze ba otwar -
cia ta kiej jed nost ki. W związ ku z tym prze ana li zo wa li śmy róż ne for my sfi nan so wa nia ta kie go przed -
się wzię cia i zde cy do wa li śmy, że part ner stwo pu blicz no -pry wat ne jest naj ko rzyst niej sze. – mó wi dy -
rek tor Ku rek – Trze ba jed nak pod kre ślić, że był to pierw szyw Pol sce pro jekt PPP w ochro nie zdro -
wia – prze cie ra my więc szla ki. W cza sie je go re ali za cji spo ty ka li śmy się z pro ble ma mi, za któ rych
roz wią zy wa nie szcze gól ne po dzię ko wa nia na le żą się służ bom praw nym szpi ta la.

Zgod nie z za war tym po ro zu mie niem po 15 la tach sta cja zo sta nie w ca ło ści prze ka za -
na szpi ta lo wi. Do te go cza su więk szość zy sków, ja kie przy nie sie dia li zo wa nie pa cjen tów, tak -
że w ra mach kon trak tu z NFZ na le żeć bę dzie do fir my.

W uro czy stym otwar ciu no we go bu dyn ku uczest ni czy li m.in. Bo gu sław Śmi giel ski – mar -
sza łek wo je wódz twa ślą skie go, przed sta wi ciel wo je wo dy – Ire ne usz Rysz kiel, pre zy dent mia -
sta Ja worz na – Pa weł Sil bert, z -ca pre zy den ta mia sta Ja worz na – Da riusz Sta rzyc ki, dy rek -
tor ŚO NFZ Zyg munt Klo sa i Ja cek Ko za kie wicz pre zes ORL. Po świę ce nia no we go gma -
chu i bło go sła wień stwa pa cjen tom udzie lił bi skup die ce zji so sno wiec kiej Grze gorz Ka szak. 

Anna Zadora -Świderek

SP ZOZ Szpi tal Wie lo spe cja li stycz ny
w Ja worz nie szczyci się poziomem wy -
kształ ce nia i pro fe sjo na li zmu za trud nio ne -
go w nim per so ne lu. Aby uła twić le ka rzom
i pie lę gniar kom dro gę do zdo by cia no wych
kwa li fi ka cji od 2005 ro ku w pla ców ce dzia -
ła Ośro dek Do sko na le nia Za wo do we go
Per so ne lu Me dycz ne go. 

– Od po cząt ku je go ist nie nia uda ło się prze -
pro wa dzić w su mie 40 szko leń o łącz nej war -
to ści 200 punk tów edu ka cyj nych, w tym 8 kur -
sów z za kre su za awan so wa nych tech nik chi rur -
gicz nych, z któ rych je stem szcze gól nie dum -
ny – mó wi dy rek tor dr Jó zef Ku rek. 

W li sto pa dzie te go ro ku ośro dek do cze -
kał się no wo cze snej sie dzi by. Ob szer na sa -
la kon fe ren cyj na, mo gą ca po mie ścić set kę słu -
cha czy oraz dwie sa le ćwi cze nio we, zna la -

SZPITALE

W partnerstwie publiczno-prywatnym
● NOWY GMACH DLA SZPITALA W JAWORZNIE

Uroczyste otwarcie, na pierwszym planie dyrektor Józef Kurek

Stacja dializ
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Nie wi du je my się przez wie le lat, ale je ste śmy so bie za wsze bli scy. Szcze rze cie szy my
się suk ce sa mi każ de go z nas, moc no prze ży wa my nie szczę ścia. Po czu cie wspól no ty i so -
li dar no ści, po czu cie przy na leż no ści do uczel ni ma moc ne pod sta wy.

Czwar te go paź dzier ni ka br. mi nę ła rocz ni ca od no wy dy plo mu po 50-ciu la tach. Wszy -
scy by li śmy za do wo le ni z uro czy sto ści i z pięk nej in au gu ra cji ro ku aka de mic kie go 2010/2011,
a do dat ko wo obec ność Mar ka Paw li kow skie go, na sze go ab sol wen ta z 1957 r., rek to ra dwóch
ka den cji Łódz kie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go, dok to ra ho no ris cau sa na szej uczel ni, pre -
ze sa Li te ra tów Pol skich Le ka rzy oraz pre ze sa Ślą skiej Izby Le kar skiej Jac ka Ko za kie wi cza pod -
nio sła ran gę Wa sze go spo tka nia. Na su wa się myśl po ety: „Trwaj chwi lo by łaś pięk na… ja -
kiś za pach mło do ści, ja kaś sta ra pio sen ka, a ser ce głu pie za raz z ża lu pę ka”. Nie przy je cha -
li śmy prze cież dla po głę bie nia wie dzy, za ła twie nia spraw oso bi stych, ale z po trze by ser ca. 

W tym gro nie mo że my bez że na dy przy znać się, że od czu wa my pra gnie nie po wro tu do pięk -
ne go świa ta lat stu denc -
kich. Wiel kie to szczę -
ście mieć ta ki świat. Nie
wi du je my się przez wie -
le lat, ale je ste śmy so bie
za wsze bli scy. Szcze rze
cie szy my się suk ce sa mi
każ de go z nas, moc no
prze ży wa my nie szczę -
ścia. Po czu cie wspól no -
ty i so li dar no ści, po -
czu cie przy na leż no ści
do uczel ni ma moc ne
pod sta wy. 

Na sza uko cha na Al -
ma Ma ter Si le sien sis

stwo rzy ła kli mat, któ ry na ka zu je wra cać do gniaz da, do ko rze ni.

ZJAZDY, JUBILEUSZE, SPOTKANIA

Wielkie to szczęście mieć taki świat
● UROCZYSTOŚCI 50-LECIA UZYSKANIA DYPLOMU

By li ście do sko na ły mi am ba sa do ra mi
na szej uczel ni w kra ju i za gra ni cą. Nie by -
ło wśród Was le ka rzy prze cięt nych. Peł ni li -
ście waż ne sta no wi ska, nie tyl ko w na szej
służ bie zdro wia, ale i w Eu ro pie, na świe cie. 

Z Wa szych sze re gów wy szło gro no
zna nych na ukow ców, część już nie ży ją cych
jak: An drzej Be kier prof. med. nu kle ar -
nej – Szwaj ca ria, An to ni Ka ra siń ski prof. pro -
te ty ki, Bru non Kru pa prof. gi ne ko lo gii, Ja dwi -
ga Ku ska prof. ne fro lo gii, Ja cek Rzem po łuch
prof. gi ne ko lo gii. Wśród ży ją cych: prof.
prof. Ewa Ot to-Bucz kow ska, pe dia tra, en -
do kry no log, Ma rian Dróżdż, bio che mik, Jan
Dut kie wicz, gi ne ko log, An drzej Mar kie -
wicz in ter ni sta, Ry szard Mrów ka neu ro chi -
rurg, Ste fan Poj da oku li sta, Do mi nik Sa mek,
fi zjo log, Ze non Stę plew ski, hi sto log – USA,
nie wie my jak za koń czy ła się ka rie ra na uko -
wa Ja na Ką ko lew skie go w Sta nach Zjed no -
czo nych. 

Ty lu na ukow ców z Wa sze go ro ku stu -
diów czy ni Was czo łów ką pięk nej hi sto rii na -
szej Al ma Ma ter.

Cie szę się i wszyst kim Wam gra tu lu ję!

Zy ga Waw rzy nek

Pre zes Sto wa rzy sze nia Wy cho wan ków

Śl.A.M.

Odnowienie przysięgi Hipokratesa; od lewej: dr Jolanta Karska, dr Jerzy Przudzik,
rektor Ewa Małecka-Tendera i dziekan Wojciech Król

PIERW SZE SPO TKA NIE KO LE ŻEŃ SKIE

W ro ku 1995 gru pa za pa leń ców: Ewa
Grze siak-Ku bi ca, An drzej Wci sło, Le szek
Blasz ke, Gra ży na Miś-Ko wal ska, Ry szard Go -
du la, Ma rek Wy dra, Ma rek Kra wiec i pi szą -
cy te sło wa, po sta no wi li zor ga ni zo wać spo -
tka nie ko le żeń skie po 20 la tach od za koń -
cze nia stu diów. Przy go to wa nia trwa ły po -
nad 6 mie się cy. Pra ca by ła wy jąt ko wo ab sor -
bu ją ca. Wy da li śmy (ja ko je dy ni chy ba) al bum
za wie ra ją cy da ne o na szych ko le gach ze stu -
diów, z krót ki mi not ka mi za wie ra ją cy mi ak -
tu al ne ad re sy i miej sca pra cy (bar dzo przy -

Ma my wła sną gwiaz dę, lo go, hymn, fo rum dys ku syj ne na stro nie www, od lat spo ty ka -
my się z po trze by ser ca i chę ci od no wie nia sta rych przy jaź ni.

NA KON STE LA CJI PÓŁ NOC NE GO NIE BA

Gwiaz do zbiór Wo la rza (Bo otes -Boo) to do brze wi docz na kon ste la cja nie ba pół noc ne -
go. Przed sta wia sy na Jo wi sza i Cal li sto. Znaj du je my do niej od no śni ki w „Ody sei” Ho me -
ra, czę sto by ła okre śla na mia nem „kie ru ją ce go niedź wie dzia mi”, ze wzglę du na bli skość Wiel -
kiej i Ma łej Niedź wie dzi cy. Wg mi to lo gii grec kiej wi dzia no tu  tak że wil ka Li ka ona. To gwiaz -
do zbiór pe łen cie ka wych gwiazd, po dwój nych i po je dyn czych.  Wśród nich, jed na jest szcze -
gól na, to gwiaz da „Ab sol wen tów Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej *75* „. Na zwę swo ją otrzy -
ma ła i zo sta ła wpi sa na do „In ter na tio nal Star Re gi stry” 30 wrze śnia 1995 ro ku, a lo ka li -
zo wa na jest w Bo otes RA 14h19m47,5sd13°17’19.032””

Wła ści cie la mi na zwy tej gwiaz dy są wszy scy ab sol wen ci na szej Aka de mii – rocz nik 1975.

Rocznik, nad którym czuwa dobra Gwiazda
● ABSOLWENCI, ROCZNIK 75



KONGRES

Polskie ślady na kongresie ISPAD w Argentynie
ISPAD JA KO OR GA NI ZA CJA DIA BE TO LO GÓW

ISPAD jest pro mo to rem wie lu mię dzy na ro do wych pro gra mów ba daw czych do ty czą cych
dia be to lo gii wie ku roz wo jo we go, a tak że or ga ni za to rem czy współ or ga ni za to rem pro gra mów
edu ka cyj nych dla per so ne lu me dycz ne go, mło do cia nych cho rych oraz ich opie ku nów, zwłasz -
cza w kra jach roz wi ja ją cych się. Na każ dym z co rocz nych spo tkań człon ków ISPAD -u, obok
se sji na uko wych od by wa ją się rów nież spe cjal ne se sje po świę co ne edu ka cji, a tak że or ga ni -
zo wa ne są warsz ta ty dla edu ka to rów z ca łe go świa ta. 

Wy ra zem tej tro ski jest rów nież za pis w De kla ra cji z Kos przy ję tej w ro ku 1993 (ISPAD
Dec la ra tion of Kos), do ty czą cy opty ma li za cji opie ki nad po pu la cją wie ku roz wo jo we go. De -
kla ra cje tę uznać moż na za aneks do opra co wa nej w ro ku 1989 de kla ra cji z Sa int Vin cent,

Wy bór prof. Prze my sła wy Ja rosz -Cho -
bot na człon ka AC ISPAD, trak tu je my ja ko
wy raz uzna nia śro do wi ska mię dzy na ro do we -
go dla ca łe go śro do wi ska pol skich dia be to -
lo gów dzie cię cych.

W dniach 27 – 30 paź dzier ni ka br. od -
był się w Ar gen ty nie, w Bu enos Aires, 36th
An nu al Me eting of the In ter na tio nal So cie -
ty for Pe dia tric and Ado le scent Dia be tes. 

ZJAZDY, JUBILEUSZE, SPOTKANIA

ją cy w in sty tu tach na uko wych w Pol sce i za gra ni cą oraz le ka rze wszyst kich szcze bli opie ki
zdro wot nej. Pod czas uro czy stej ko la cji, z ini cja ty wy na szej ko le żan ki Ró ży Ci chy, zbie ra li śmy
pie nią dze dla le ka rzy, któ rzy ucier pie li wsku tek po wo dzi. Prze ka za li śmy na ten cel po nad 2000
zło tych. Ró ża po dzię ko wa ła or ga ni za to rom spo tka nia, wrę cza jąc im kwia ty i upo min ki, zaś wszy -
scy jed no gło śnie oświad czy li, że na le ży się spo ty kać na dal, py ta nie tyl ko – czy nie czę ściej?

B ę  d z i e  m y
wspo mi nać na sze
wie lo go dzin ne roz -
mo wy, czas spę -
dzo ny w daw nych
gru pach, spa ce ry,
dys ku sje po świt,
tań ce, tra dy cyj nie
już w rytm me lo dii
z lat 70-80 i wy -
stę py ślą skie go ka -
ba re tu, któ ry roz -
ba wił nas do te go
stop nia, że nie któ -
rzy z nas wzię li
czyn ny udział
w wy stę pie za wo -
dow ców, pre zen tu -
jąc się wca le nie go rzej …

Z ini cja ty wy na szej ko le żan ki Ró ży Ci chy, 
zbie ra li śmy pie nią dze dla le ka rzy, któ rzy ucier pie li wsku tek

po wo dzi. Prze ka za li śmy na ten cel po nad 2000 zło tych.

Roz sta wa li śmy się w zna ko mi tych na stro jach i uma wia jąc się na ko lej ne spo tka nie. Mo -
że war to też do dać, że ma my swo ją stro nę in ter ne to wą (www.ab sol wen ci-slam75.pl), któ -
ra mia ła w za my śle uła twić kon tak ty przed zjaz dem. Dzi siaj oka za ło się, że sta ła się fo rum
na sze go rocz ni ka, gdzie moż na zna leźć nie tyl ko na sze zdję cia i fil my ale i licz ne do dat -
ko we in for ma cje i wia do mo ści o każ dym z nas.

Ta ki to już rocz nik, nad któ rym czu wa je go Gwiaz da.

Ste fan Ko pocz

dat ne). Mamy własne logo, któ re go au to rem
jest prof. Aka de mii Sztuk Pięk nych Ta de usz
Gra bow ski, a An na Gra bow ska, żo na le ka -
rza, na pi sa ła pieśń na sze go rocz ni ka, za czy -
na ją cą się do słów: 

„Wiel ki czar ny bez kres nie ba
Jed na gwiaz da ja śniej świe ci,
któż po my ślał by z was, dzie ci,
że w ar chi wach na wet NA SA
Gwiaz da ta jest wła śnie na sza.”

No i sta li śmy się wła ści cie la mi na zwy
gwiaz dy, na co po sia da my od po wied nie
po świad cze nia. W 1995 ro ku, 20 lat po stu -
diach, przy je cha ło nas do By strej ko ło Biel -
ska oko ło 180 osób, po tem za czę li śmy się
spo ty kać w Ustro niu.

USTROŃ 2010
Tym ra zem, w pięk ny paź dzier ni ko wy

week end przy je cha ło nas tyl ko (lub aż) 
pra wie sto osób, ko le ża nek i ko le gów z ca -
łej Pol ski i z za gra ni cy, z po trze by ser ca i chę -
ci od no wie nia sta rych przy jaź ni.

Mi ło by ło spo tkać ko le gów, któ rzy da lej
pra cu ją za wo do wo na róż nych sta no wi skach
oraz tych, któ rzy już prze sta li czyn nie upra -
wiać za wód le ka rza. Wspo mi na li śmy też
tych, któ rzy ode szli na „wiecz ny dy żur”,
a jesz cze tak nie daw no by li wśród nas. Je ste -
śmy po pro stu ko le ga mi ze stu diów, któ rzy lu -
bią się ze so bą spo ty kać, chęt nie prze by wa -
ją w swo im to wa rzy stwie i za wsze ma ją so -
bie coś cie ka we go do po wie dze nia. Są wśród
nas pro fe so ro wie i kie row ni cy kli nik, or dy na -
to rzy i dy rek to rzy szpi ta li, są ko le dzy pra cu -
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któ ra sta no wi plan dzia ła nia ma ją cy na ce lu po pra wę sy tu acji cho re go na cu krzy cę. Opra -
co wa ne zo sta ły pro gra my ma ją ce na ce lu za pew nie nie wszyst kim dzie ciom do stę pu do in -
su li ny, co cią gle jesz cze jest bar dzo po waż nym pro ble mem w wie lu naj uboż szych kra jach.
ISPAD jest or ga ni za to rem licz nych kur sów edu ka cyj nych dla le ka rzy i per so ne lu po moc ni -
cze go, od by wa ją cych się w róż nych kra jach na róż nych kon ty nen tach. 

W ra mach pro gra mu edu ka cyj ne go opra co wa ny zo stał rów nież ISPAD Con sen sus Gu -
ide li nes, któ re go naj now sza wer sja zo sta ła wła śnie ukoń czo na. W ro ku 2011 pla no wa ne
jest wy da nie w kil ku ję zy kach opra co wa nia „Glo bal IDF/ISPAD gu ide li ne for dia be tes in chil -
dho od”. ISPAD jest rów nież wy daw cą cza so pi sma „Pe dia tric Dia be tes”. 

Spo tka nia człon ków ISPAD od by wa ją się co rocz nie na róż nych kon ty nen tach. Or ga ni -
za to rem jed ne go z ta kich spo tkań (31th An nu al Me eting of the In ter na tio nal So cie ty for
Pe dia tric and Ado le scent Dia be tes), któ re od by ło sie w Kra ko wie w ro ku 2005, by ła prof.
Prze my sła wa Ja rosz -Cho bot. W pra cach ISPAD -u od 1989r ak tyw ny udział bio rą rów nież
pol scy dia be to lo dzy dzie cię cy.  W ostat nim spo tka niu udział wzię ło 12 pol skich dia be to -
lo gów (z te go czte rech ze Ślą ska). Za pre zen to wa ne zo sta ły wy ni ki pro wa dzo nych w Pol -
sce wie lo ośrod ko wych ba dań w po sta ci jed ne go wy kła du, czte rech pre zen ta cji ust nych oraz
pię ciu po ste rów. 

PRO GRAM NA UKO WY

W pro gra mie na uko wym te go spo tka nia wie le uwa gi po świę co no oma wia niu no wych tech -
nik cią głe go mo ni to ro wa nia gli ke mii oraz po da wa nia in su li ny. Wy da je się, że bu do wa „pę -
tli za mknię tej”, a więc po łą cze nia pom py in su li no wej z cią głym mo ni to ro wa niem gli ke mii
jest dość re al na w cią gu naj bliż szych kil ku lat. Obec nie ta kie ukła dy są już opra co wa ne, pro -
blem jed nak po le ga na opra co wa niu pro gra mów, któ re umoż li wia łyby bar dzo szyb kie prze -
ka zy wa nie sy gna łów po mię dzy pom pą, a ukła dem mo ni to ru ją cym gli ke mię. 

Oma wia no rów nież per spek ty wy le cze nia cu krzy cy ty pu 1 oraz za po bie ga nia jej wy stę -
po wa niu. Nie ste ty w tej dzie dzi nie po zo sta je do roz wią za nia jesz cze bar dzo wie le pro ble -
mów. Sto so wa ne me to dy po kil ku let niej ob ser wa cji oka zu ją się al bo nie sku tecz ne i trze ba
z nich zre zy gno wać, al bo też nio są ze so bą za gro że nie wy stę po wa nia po waż nych dzia łań
ubocz nych. Isto ta pro ble mu tkwi w tym, że cią gle jesz cze nie zna my me cha ni zmów uru -
cha mia ją cych pro ce sy au to im mu ni za cji, któ re w kon se kwen cji pro wa dzą do de struk cji ko -
mó rek. Te wszyst kie pra so we do nie sie nia o moż li wo ściach wy le cze nia cu krzy cy ty pu 1 na -
le ży trak to wać z du żym scep ty cy zmem. „To jesz cze nie te raz!” Dla te go też ca łą uwa gę sku -
pić na le ży na mak sy mal nym wy ko rzy sta niu co raz lep szych me tod in su li no te ra pii, aby nie do -
pu ścić do roz wo ju po wi kłań prze wle kłych. Spra wa mak sy mal nie do bre go me ta bo licz ne go
wy rów na nia cu krzy cy uwa ża na jest w chwi li obec nej za naj waż niej szą.

Wie le uwa gi w cza sie ob rad po świę co no wy stę po wa niu u mło do cia nych cho rych, in -
nych niż cu krzy ca ty pu 1 po sta ci cu krzy cy. Do ty czy to głów nie cu krzyc mo no ge no wych.
W za kre sie tych ba dań przo du ją ce miej sce zaj mu je ośro dek łódz ki kie ro wa ny przez prof.
dr hab. med. Woj cie cha Mły nar skie go. Pro wa dzo ne tam ba da nia ma ją cha rak ter ba dań wie -
lo ośrod ko wych, w któ rych uczest ni czy rów nież, kie ro wa ny przez prof. Prze my sła wę Ja rosz -
-Cho bot ośro dek ślą ski. W cza sie te go spo tka nia od by ło się ze bra n ie człon ków ISPAD -u oraz
czę ścio we wy bo ry za rzą du (Ste ering Com mit tee) oraz ko mi te tu do rad cze go (Ad vi so ry Co -
un cil). Prze wod ni czą cą zo sta ła prof. Lyn da Fi sher z Los An ge les, USA. Człon kiem AC wy -
bra na zo sta ła prof. dr hab. med. Prze my sła wa Ja rosz -Cho bot z Ka te dry i Kli ni ki Pe dia trii,
En do kry no lo gii i Dia be to lo gii Dzie cię cej SUM w Ka to wi cach. Po przed nio ta ką funk cję peł -
ni ła już w la tach 1998 – 2001.

Na stęp ne spo tka nie  ma od być się w Mia mi, USA.

KONGRES

ISPAD jest to eli tar na or ga ni za cja dia be to lo gów dzie cię cych z ca łe go świa ta, li czą -
ca obec nie oko ło 800 człon ków z 78 kra jów. Za ło żo na zo sta ła w Pa ry żu w ro ku 1974
pod na zwą ISGD (In ter na tio nal Stu dy Gro up of Dia be tes in Chil dren and Ado le scents)
zmie nio ną na kon gre sie w ro ku 1993 na ISPAD. Jej współ za ło ży cie lem był zna ny dia be -
to log fran cu ski prof. Hen ri Le stra det. 

GRUDZIEŃ 2010 PRO MEDICO 21

Profesor dr hab. n. med. Przemysława
Ja rosz -Cho bot jest jed nym z bar dziej
zna nych na fo rum mię dzy na ro do wym
pol skich dia be to lo gów dzie cię cych. 

Uro dzo na w ro ku 1957, sto pień dok -
to ra ha bi li to wa ne go uzy ska ła w 2002,
a w ro ku 2007, przez Pre zy den ta RP mia -
no wa na zo sta ła pro fe so rem. Jest spe cja li -
stą w za kre sie pe dia trii i dia be to lo gii. Kon -
sul tan tem wo je wódz kim ds. dia be to lo gii.
Kie row ni kiem wie lu spe cja li za cji w za kre -
sie dia be to lo gii. Pro mo to rem wie lu prze -
wo dów dok tor skich. 

Po sia da bar dzo bo ga ty do ro bek na uko -
wy (oko ło czte ry stu pu bli ka cji, wie le z nich
pu bli ko wa nych w re no mo wa nych cza so pi -
smach za gra nicz nych, a tak że kil ku na stu
roz dzia łów w pod ręcz ni kach z za kre su pe -
dia trii i dia be to lo gii). Jest współ au to rem pol -
skich (Za le ce nia kli nicz ne do ty czą ce po -
stę po wa nia u cho rych na cu krzy cę. Sta no -
wi sko PTD) i mię dzy na ro do wych (ISPAD
Con sen sus Gu ide li nes) wy tycz nych dla
le cze nia cu krzy cy u mło do cia nych cho rych.
Prof. P. Ja rosz -Cho bot, wraz ze swo im ze -
spo łem, bie rze udział w wie lu wie lo -
ośrod ko wych pro gra mach ba daw czych
w Kra ju i za gra ni cą. 

Prof. Ja rosz -Cho bot jest z -cą re dak -
to ra na czel ne go cza so pi sma Pe dia tric
En do cri no lo gy, Dia be tes and Me ta bo lizm,
oraz człon kiem ko mi te tów re dak cyj nych
kil ku in nych cza so pism na uko wych. Tak -
że od wie lu lat jest człon kiem za rzą du Pol -
skie go To wa rzy stwa Dia be to lo gicz ne go,
peł ni funk cje skarb ni ka. Jest człon kiem mię -
dzy na ro do wych to wa rzystw na uko wych
(EASD, ADA, ISPAD). Jej wy bór na człon -
ka AC ISPAD trak tu je my ja ko wy raz
uzna nia śro do wi ska mię dzy na ro do we go dla
ca łe go śro do wi ska pol skich dia be to lo -
gów dzie cię cych. 

prof. dr hab. med. 

Ewa Ot to -Bucz kow ska
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Utarg dzienny
● Z BOKU

O tym, jak pio nier ską ro lę speł nia my, prze ko na łam się, gdy pa ni w urzę dzie pod czas
re je stra cji po wie dzia ła:

– Ru bry ka pią ta. Pro szę po dać swój utarg dzien ny. 
?????? Ja ki utarg mo że mieć au tor ukoń czo ne go wła śnie fil mu do ku men tal ne go? Ho no -

ra rium za pła cą po ko lau da cji, jak film bę dzie do bry, pod wyż szą…
– Nie mam utar gu – mu sia łam przy znać ze wsty dem. To był czas, gdy wła śnie mod ne

sta wa ło się ha sło: „re struk tu ry za cja”. W pew nej sta cji te le wi zyj nej wy ko na no na jej cześć
pierw szy ruch: pro gra my usta wio no rzę dem, wg mi nut.

Za miast „wy wia du z pro fe so rem” mó wi ło się: „pięt na cha”. Bo ty le trwał na an te nie. By -
ły też „dzie sio ny”, „trzy dzie chy” i tak da lej.

Stan da ry za cja wszyst kich czyn no ści bar dzo uła twia pra cę
po pierw sze urzęd ni kom, po dru gie tym, któ rzy za rzą dza ją,

a nie bar dzo wie dzą, czym.

Każ da mia ła wy ce nę. Rów ną, pod rzą dek. A po tem twór com pod li czo no wy daj ność: 
„oso bo -mi nu to -dzień”. Naj le piej wy pa da li spor tow cy, ile me cze trwa ją, każ dy wie. Do li cza -

  Od wie lu lat z pie ty zmem prze cho wu -
ję pi smo dy rek to ra, w któ rym ra dzi za po znać
się z re we la cyj ną wy daj no ścią fir my, wła śnie
zdo by wa ją cej pol ski ry nek. Nie mo gę na pi -
sać jej na zwy, dla uła twie nia: za sły nę ła
szyb kim po da wa niem wo ło wych ko tle tów.

Być pio nie rem re struk tu ry za cji. To brzmi
dum nie, na wet je śli tyl ko jej przed mio tem.

Na sa mym po cząt ku lat 90-tych, za czę -
to „twór com ob ra zu, dźwię ku i sło wa”
ma so wo za mie niać eta ty na tzw. sa mo za trud -
nie nie w jed no oso bo wych, pry wat nych fir -
mach. Swo ich wła snych, oczy wi ście. Nikt
wte dy nie wie dział, jak ma to wy glą dać, na -
wet urzęd ni cy.

W „Ką ci ku Hu mo ru” pre zen tu je my usły -
sza ne pod czas wy wia du le kar skie go au ten -
tycz ne, nic nie zmie nio ne wy po wie dzi pa cjen -
tów. Tek sty wy brał i spi sał w cią gu 53 lat pra -
cy w po rad niach chi rur gii ogól nej i na czyń
dr Wło dzi mierz Wa lew ski.

1. Zo sta łem
ude rzo ny
przez sa -
m o  c h ó d
mar ki Po -
l o  n e z
w tyl ne
koń czy ny
nóg. (opis
wy pad ku
dla PZU)

2. Wszyst ko mi się ro bi ze sa mo ści – i to
na ple cach, i to na brzu chu. (bez wy -
raź nej przy czy ny) 

3. Mam no gi bar dzo le ci we.
4. Mam stan pod go rącz ko wa ny.
5. Mam igło wa nie w pal cach.
6. Mam ból przy cho dze niu w ud kach.
7. Upa dłem na ple cy i mam ból w krzy żu

lę dź wio wym.

8. Ostat nio bra łam za strzy ki wi ta mi ni zo wa ne.
9. Po ope ra cji nie mam już ta kich na lo tów mar sko ści do ko la na. (Cho ry okre ślił tak po -

przed ni ból i drę twie nie pod udzia)
10. Sto so wa li mi na no gi wan nę mi ne ral ną. (cho dzi o ką pie le mi ne ral ne) 
11. Czwar ty dysk od do łu uwie ra mi na nerw kul szo wy i mam na to do ku men ty.
12. Mam wsz cze pio ną an ty pro te zę w bio dro.
13. Cho ru je mi za pa le nie rwy kul szo wej.
14. Mam ucisk krę go słu pa na rwę kul szo wą.
15. Pa nie dok to rze, te ta blet ki, co do sta łam, czy nie są ujem ne? (Cho ra mia ła oba wy, czy

nie za szko dzą jej le ki)
16. Pa nie dok to rze, czy mam tyl ko jed ną no gę przy spo so bić? (przy go to wać do ba da nia) 
17. Le karz stwier dził zła ma nie śród sto pia pal ca trze cie go pra wej no gi.
18. Nie pa lę, nie pi ję, żad nych użyt ków nie bio rę. 
19. Czu ję przy pływ ro py i ude rze nia jej pod zę by.
20. Jak te cza sy ta kie ma chloj skie, tak i ta no ga mnie bo li. (Pa cjent miał na my śli zmien ną

po go dę)
21. Bo lą mnie sto py jak idzie zniż.
22. Nie mo gę brać le ków do żo łąd ko wych, tyl ko ma ści.
23. Cho le ste rol mam już zbi ty.
24. An ty bio tyk mi za dzia łał ubocz nie i mia łem uczu le nie.
25. Pra wą no gę mia łam po ope ra cji zmar twio ną.
26. Kie dyś pa li łem, ale pan dok tor mi za prze czył pa lić.
27. Sto pa mi na pu cha jak po cho dze.
28. Te bi li ru bi ny mia łem wy so kie. 
29. Na ko ściach pię to wych nie mam ostro bo ków.
30. Jak mi no gę chcia no am pu to wać, wzdry gną łem się i za czą łem spro wa dzać le ki za gra -

nicz ne.

LEKARZU, UŚMIECHNIJ SIĘ

„Kącik humoru” - cz.II

Włodzimierz Walewski
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LISTY 

2) Wy li czyć ry czał ty, w jed nost kach
DCG: dniów ko -cen ty me tro -gra my

3) Usta lić, po przez Gru pę Spe cjal ną ds.
Za so bów, wy ce nę za każ dą jed nost kę DCG.

3) Po wo łać Ko mi sję ds. SCPP (Stan da -
ry za cji Czyn no ści Pod czas Po ło wu)

4) Roz bu do wać no wo pow sta łą Dy rek -
cję ds. Pro duk cji Ple ne ro wej (czy ry by się ło -
wi w ple ne rze – uprzed nio spraw dzić!) 

5) Stwo rzyć kam pa nię me dial ną Cen tra -
li, w ro li Mo by Dic ka za mien nie Edy ta
Her buś i Krzysz tof Ibisz.

6) Ja ko dy rek to rów za trud nić: ko le gę,
któ ry pod po wia dał na ma tu rze i cór kę po -
sła Par tii Przy ja ciół Ryb.

Na koń cu: zwol nić 45 % ry ba ków,
zwięk szyć za so by ludz kie w ad mi ni stra cji
o 50%, wy słać ra port o suk ce sach do War -
sza wy.

Zo stać mi ni strem. 
Cze go i Pań stwu ży czę.

Gra ży na Ogro dow ska

no im też prze rwy, pod czas któ rych ro bi li wy wia dy: „jak się pan czuł, kie dy na past nik wje -
chał pa nu w łą kot kę”... Do brze się mie li Mu zycz ni, do śred niej do li cza no im ca łe kon cer -
ty. Z bi sa mi. Ko le żan ka od wy wia dów z Pro fe so rem wy pa da ła na tym tle bla do. Jej „pięt -
na chy” po wsta wa ły za wol no, ni by mu sia ła się do nich przy go to wy wać, coś czy tać… Zna -
czy, sła ba. 

Do dziś z pie ty zmem prze cho wu ję pi smo od dy rek to ra, w któ rym ra dzi za po znać się
z re we la cyj ną wy daj no ścią fir my, któ ra wła śnie
za wi ta ła do Pol ski. Ja ko przy kład dla me diów.
Nie mo gę na pi sać jej na zwy, dla uła twie nia: za -
sły nę ła szyb kim po da wa niem wo ło wych ko tle -
tów. Wte dy są dzi li śmy na iw nie, że to chwi lo -
wa ab be ra cja. 

Ale już wkrót ce, me to da zo sta ła wdro żo -
na wszę dzie i udo sko na la na jest do dziś, wspo -
ma ga na przez pro gra my kom pu te ro we o naj -
dziw niej szych na zwach.

Po wiedz my so bie szcze rze: stan da ry za cja
wszyst kich czyn no ści bar dzo uła twia pra cę
po pierw sze urzęd ni kom, po dru gie tym, któ rzy za rzą dza ją, a nie bar dzo wie dzą, czym.

Gdy bym wresz cie, na co li czę od lat, zo sta ła dy rek to rem Cen tra li Ry bo łów stwa Słod -
ko i Sło no Wod ne go, zro bi ła bym od ra zu to sa mo. To jest bar dzo pro ste i pro jekt mam już
go to wy.

1) Wdro żyć pro gram kom pu te ro wy RMW w PN1P (ry bo -mi la wod na w prze li cze niu
na jed ne go pra cow ni ka)

Czy ryby łowi się w plenerze?

Ja kie stąd wnio ski?
1) Każ dy le karz, chcąc sko rzy stać z pla ców -

ki ochro ny zdro wia, wi nien się przed sta -
wić od ra zu, a nie li czyć na...

2) Spo sób od no sze nia się do dru giej oso -
by nie jest waż ny – li czy się efekt koń co -
wy – a ten był dla mnie w su mie do -
bry – a że ucier pia ło mo je ego (?) (nie pi -
szę, jak się po czu łem) – nie ma to za pew -
ne istot ne go zna cze nia (?).

3) współ czu ję każ dej oso bie, któ ra le ka rzem
nie jest, a spo tka ją po dob ne zda rze nie.
I na ko niec – nie opi su ję spra wy su per

do kład nie, bo wiem nie ma to zna cze nia, acz -
kol wiek za sta na wiam się, jak to jest i o co
cho dzi. Ro zu miem, że ta ki spo sób po stę po -
wa nia jest prze ka zy wa ny stu den tom
itp. I na ko niec – za czy nam ro zu mieć, skąd
się bie rze ty le skarg. 

Po dej rze wam – i mam na dzie ję, że le -
karz, któ ry mnie „za ła twiał”, prze czy ta ni -
niej sze uwa gi.

Ry szard Szoz da

Sza now na Re dak cjo! 

Z wiel ką uwa gą prze czy ta łem ar ty kuł „Le karz so bie po ra dzi” w nr 11/2010 „Pro Me -
di co” i po sta no wi łem na pi sać. Mia łem pe cha – zo sta łem ugry zio ny przez mysz lub szczu -
ra – naj pew niej szczu ra. Kon ster na cja – mnie, le ka rza,” ta kie coś”. I re flek sja – za wód nie
ochro ni mnie przed kon se kwen cja mi. Był wie czór. Uda łem się na izbę przy jęć. Mój po gry -
zio ny pa lec obej rzał chi rurg – spy tał: „I co mam z Pa nem zro bić?”. Po wy ja śnie niu, że je -
stem le ka rzem (nie zo sta łem wcze śniej przez nie go roz po zna ny) za le cił sto sow ne po stę -
po wa nie oraz wy dał skie ro wa nie do po rad ni cho rób za kaź nych. Na dru gi dzień uda łem się
tam że. Zo sta łem roz po zna ny (ja ko le karz) i by łem za ła twio ny szyb ko, spraw nie i po za ko -
lej no ścią. Nie ste ty – by łem zmu szo ny do pod da nia się szcze pie niu prze ciw ko wście kliź nie.
Z uwa gi na fakt, że dru ga in jek cja przy pa da ła na dzień wol ny od pra cy – mia łem ją otrzy -
mać w in nym wska za nym miej scu (za le co no mi kon kret ne miej sce, w któ rym mia no mi do -
ko nać dru giej in jek cji). Oczy wi ście ja ko zdy scy pli no wa ny pa cjent (w swo im wła snym in te -
re sie) uda łem się tam że. Nie przed sta wi łem się, że je stem le ka rzem (błąd!?!) i nie zo sta -
łem roz po zna ny. Ja ko, iż nie by ła to pierw sza in jek cja, pie lę gniar ka po pro si ła le ka rza. Ten
wy tłu ma czył mi, jak nie sto sow nie po stą pił le karz z po rad ni w Gli wi cach za le ca jąc mi uda -
nie się do in ne go mia sta (po zwo lę so bie nie wy mie nić je go na zwy) i to On (le karz) po wi -
nien się orien to wać, że to spy cha nie... (nie przy to czę da lej), a po za tym NFZ... i nie wie,
co te raz. Na to, wie dząc, że ja ko „zwy kły pa cjent” zo sta nę ode sła ny, przed sta wi łem się (a na -
wet wy le gi ty mo wa łem – chwa ła tym, któ rzy do pro wa dzi li do te go, że po sia da my sto sow -
ny do ku ment pod po sta cią le gi ty ma cji), iż je stem le ka rzem. Usły sza łem, że „to nie ma nic
do rze czy”, ale jed nak po skut ko wa ło, bo wiem le karz ten spo rzą dził so bie sto sow ne no tat -
ki (w mil cze niu, z wy raź nie po gor szo nym sa mo po czu ciem) i na ka zał pie lę gniar ce po da nie
mi in jek cji. „Po czu łem się szczę śli wy” – fakt bo wiem, że je stem le ka rzem po mógł mi w pra -
wi dło wym za ła twie niu mo jej wła snej spra wy, acz kol wiek nie wspo mnę o po czu ciu w za kre -
sie sfe ry psy chicz nej.
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Jak co ro ku w ostat nich dniach paź dzier -
ni ka od by ła się ogól no pol ska kon fe ren cja Ry -
tro 2010. Tym ra zem to wa rzy szy ło jej ha -
sło prze wod nie „Ko bie ta w ga bi ne cie sto ma -
to lo gicz nym”. 

Sło necz na je sien na po go da i pięk ne ko -
lo ro we li ście na drze wach stwo rzy ły pięk ną
opra wę szko le nia. Po nad 12 go dzin wy kła -
dów to nie ma łe wy zwa nie w ta kiej sy tu acji.
Część pierw sza kon fe ren cji po świę co na by -
ła ko bie cie ja ko pa cjen to wi. Ho li stycz ne po -
dej ście do pro ble mu le cze nia, to mo tyw prze -
wod ni tej se sji na uko wej. Wy kła dy pro wa dzo -
ne by ły za rów no przez sto ma to lo gów, jak i le -
ka rzy me dy cy ny: der ma to lo ga, ko sme to lo -
ga, gi ne ko lo ga i en do kry no lo ga. Roz pa try -
wa no tak że aspekt psy cho lo gicz ny i so cjo -
lo gicz ny za gad nie nia. Bar dzo mi łym ak cen -
tem by ła obec ność ko le gów ze Ślą skiej
Aka de mii Me dycz nej pod prze wod nic twem
dr hab. n. med. Mar ty Ta na sie wicz. 

Część dru ga spo tka nia po świę co na by -
ła jak zwy kle spra wom sa mo rzą do wym.
Omó wio no prze pi sy do ty czą ce wpro wa -

Jesień w barwach samorządowych
● KOMISJA STOMATOLOGICZNA NA KONFERENCJI W RYTRZE

dza nia do ga bi ne tów
kas fi skal nych, prze -
ana li zo wa no pro jek ty
no wych ustaw, w tym
usta wę o dzia łal no ści
lecz ni czej i wy ni ka ją -
cych z niej za gro że -
niach. 

 Ostat nim punk -
tem pro gra mu by ło
omó wie nie kon kur su
ofert 2011 w Ma ło -
pol sce. Jak za wsze
by ło kom pe tent nie
i rze czo wo. Punk tem
kul mi na cyj nym pro gra mu by ło wrę cze nie dr Je rze mu Ło pu cho wi z Dol no ślą skiej Izby Le -
kar skiej na gro dy im. An drze ja For tu ny za wie lo let nie za słu gi dla sa mo rzą du za wo do we go.
By ły bu kie ty kwia tów i gra tu la cje od ko le gów. A w ku lu arach - jak zwy kle nie koń czą ce się
Po la ków roz mo wy o tym, co jest te raz i co cze ka nas wkrót ce. 

Ze spraw bie żą cych za pra sza my na na sze mi ni tar gi sto ma to lo gicz ne, któ re od bę dą się
10 grud nia w piątek. Te go rocz ny te mat to „Profilaktyka onkologiczna w stomatologii”.
Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Zapraszamy do wzięcia udziału.
Szczegóły znajdują się na stronie www.izba-lekarska.org.pl

Alek san dra Som mer lik -Bier nat

Przedstawiciele Komisji Stomatologicznej ŚIL

Komitet Organizacyjny XVI Mistrzostw Polski Lekarzy w Halowej Piłce Nożnej Mielec 2010, niniejszym

informuje, że obecna edycja Mistrzostw odbędzie się w Mielcu w dniach 18 – 19 grudnia 2010 r.

Informacje na temat  Mistrzostw, formularz zgłoszenia oraz regulamin mistrzostw znajduje się na stronie

Pogotowia Ratunkowego  Mielec: www.pogotowie-mielec.pl.

Informacji telefonicznie udzielają:

Inż. Leszek Kołacz, Dyrektor Szpitala, tel. 504 196 732

Lek. med. Zbigniew Bober, Dyrektor Pogotowia, tel. 507 384 281

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. 

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 

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 

Sprostowanie.
W poprzednim numerze „Pro Medico” błędnie wydrukowaliśmy nazwisko Pani lek. med. Joanny Wilk-Tyl. Serdecznie przepraszamy.
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Zdol ną znieść kosz mar z uśmie chem
na ustach, ale wraż li wą jak dziec ko. Rów nież
Al fred Mo li na, gra ją cy mę ża Fri dy, wy padł
na ekra nie prze ko nu ją co. To mi łość do Die -
go by ła jed nym z do tkliw szych cier ni w ży -
ciu Fri dy. Za ra zem jed nak ta sa ma mi łość by -
ła źró dłem si ły, po zwa la ją cej jej czer pać na -
dzie ję na lep sze ju tro. 

Hi sto ria te go burz li we go związ ku osa -
dzo na zo sta ła na wy raź nie na kre ślo nym tle
hi sto rycz no -kul tu ro wym. Zo sta je my świad -
ka mi bu dze nia się ma rzeń o spo łecz nej spra -
wie dli wo ści, rów no ści – nie sio nych przez po -
wiew so cja li zmu, sztur mem zdo by wa ją ce go
śro do wi sko bo he my ar ty stycz nej Mek sy ku.
Ale te uto pij ne pra gnie nia ry chło zde rzy ły
się z hio bo wy mi wie ścia mi zza oce anu, o sza -
le ją cym ter ro rze Sta li na. Ta kro pla po li ty ki,
prze my co na na ekran, jest nie zbęd na – tłu -
ma czy pew ne fak ty z bio gra fii bo ha ter ki i na -
kre śla ich szer szy kon tekst (na przy kład ro -
man su, ja ki po łą czył ją z Lwem Troc kim). 

Film nie zwy kle pięk ny jest w war stwie pla -
stycz nej. Dzię ki kom pu te ro wym efek tom
„oży wia nia” ob ra zów do sta je my ma riaż ce -
lu lo idu i płót na. Na sy co ne ko lo ry har mo ni -
zu ją z de li kat no ścią mu zy ki skom po no wa nej
przez Gol den tha la, sty li zo wa nej na mek sy -
kań ski folk (na gro dzo nej zresz tą sta tu et ką
Osca ra). 

Je śli prze ko na łem Was, ko cha ni, że
war to po świę cić dwie go dzi ny na spo tka nie
z nie zwy kłą ko bie tą, o kon tro wer syj nej uro -
dzie, pro ble ma tycz nym cha rak te rze, ale
nie pod wa żal nej cha ry zmie – za pra szam 12
stycz nia. Na ekra nie „Fri da”, w re ży se rii Ju -
lie Tay mor. 

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.

De pre sja ota cza nas jak wiel ko miej ski smog. Zwy kle nie zau wa ża na; by wa, że ob ser wu -
je my ją apa tycz nie gdzieś za oknem. Lecz cza sem pod pły wa bli sko, dła wiąc i du sząc. Zja -
wi sko po wszech ne, wo bec któ re go zdą ży li śmy już, być mo że, zo bo jęt nieć. Nie słusz nie!

Udrę ka du szy za in spi ro wa ła po wsta nie nie jed ne go dzie ła sztu ki, sa ma sta ła się też bo -
ha ter ką wie lu utwo rów dra ma tycz nych – wy mie nię dla przy kła du IV część „Dzia dów” Mic -
kie wi cza, „Cier pie nia mło de go Wer te ra” Go ethe go, czy „No wą He lo izę” Ro us se au. Nie -
co mniej zna ne są fil my, po świę co ne de pre sji. Pro po nu je my Pań stwu stu dium przy pad ku:
Po ka że my opo wieść zre ali zo wa ną na pod sta wie bio gra fii Eli za beth Wurt zel, pod ty tu łem
„Po ko le nie P”. Nie znaj dzie my w niej po rad – ra czej prze stro gi. Bez mo ra li za tor skie go to -
nu; dys kret ne, nie na chal ne, choć trud no je na zwać sub tel ny mi. Jak za pa da się na de pre -
sję? „Stop nio wo, stop nio wo i... na gle” – tak okre śla to w pew nym mo men cie głów na bo -
ha ter ka, Liz zie. Przyj rzy my się owe mu „stop nio wo”. Spró bu je my roz po znać symp to my zbli -
ża ją cej się ka ta stro fy, po dob nie de li kat ne mu drże -
niu, zwia stu ją ce mu trzę sie nie zie mi. A po tem zo -
ba czy my wa lą ce się mo sty. Czy ta kwe ren da cze -
goś nas na uczy? Prze ko naj my się 8 grud nia!

CE LU LO ID JAK PŁÓT NO

Czło wiek ro zum ny szczy cić się mo że (wie rzę
w to głę bo ko) od wa gą nie ustan ne go ata ko wa nia pro -
ble mów. Na wet tych, któ re z ra cji swej na tu ry uzna -
my a prio ri nie roz wią zy wal ny mi… I na wet ta kich,
na któ rych „po ła ma li so bie zę by” naj więk si my śli -
cie le w hi sto rii cy wi li za cji. Pa ra dok sal nie bo wiem,
to nie kon klu zja, ale po szu ki wa nie ście żek wio dą -
cych do praw dy, ubo ga ca naj bar dziej. Tro chę po -
dob nie jest w spo rcie: Wszak nie bi cie re kor du rzeź bi syl wet kę olim pij czy ka, lecz wy trwa -
ły tre ning… 

Jed no z za gad nień, sta no wią cych od wiecz ną za gad kę fi lo zo fów i teo lo gów, sta no wi oś
bio gra ficz ne go fil mu po świę co ne go ma lar ce Fri dzie Kah lo: To py ta nie o sens cier pie nia. O to,
czy bar dziej ubo ga ca – czy wręcz prze ciw nie: de ge ne ru je i wy pa cza. A tak że o to, któ ry
ból jest do tkliw szy, trud niej szy do znie sie nia: fi zycz ny, czy du cho wy? Jak kol wiek spie rać się
mo że my w owych kwe stiach, jed no po zo sta je pew ne… Nie spo sób zro zu mieć twór czo ści
tej mek sy kań skiej sur re alist ki, nie zgłę biw szy wpierw udrę ki wpi sa nej w jej ży cio rys. Czy wol -
na od prze śla du ją cych ją zgry zot wy kre owa ła by rów nie przej mu ją ce ob ra zy? Te go nie do -
wie my się ni gdy. Ale czy ja kie kol wiek dzie ło (nie waż ne, ile war te na au kcjach) sta no wić mo -
że re kom pen sa tę chwil, któ re wbi ja ły szty let w to wiel kie ser ce? 

Me dy cy na bez względ nie wal czy z cier pie niem. Ane ste zja, anal ge zja, an ty de pre san ty – to
na sza świe tli sta broń. Ale wróg jest pod stęp ny i cier pli wy; ude rza znie nac ka i znów cho wa
się w cie niu. Cza sem nie po zo sta je nic in ne go, niż pró ba oswo je nia go.

Sal ma Hay ek, któ ra za fa scy no wa na po sta cią ma lar ki za bie ga ła o moż li wość wcie le nia
się w nią, zna ko mi cie po ra dzi ła so bie z uka za niem oso bo wo ści wy peł nio nej sprzecz no ścia -
mi. Ob ser wu je my isto tę kru chą (co rów nież w sen sie do słow nym bru tal nie udo wod nił los,
w chwi li tra gicz ne go wy pad ku ko mu ni ka cyj ne go) ale za ra zem pło ną cą we wnętrz nym ogniem.

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY ZAPRASZA

„Jeśli ból jest ludzki, nie jesteśmy ludźmi 
tylko by cierpieć”

● SPOTKANIE CZTERDZIESTE ÓSME

8 grudnia br. o godz. 1900 – „Pokolenie P” reż. Erij Skjoldbjaerg.
12 stycznia 2011 o godz. 1900 – „Frida” reż. Julie Taymor.

– Jorgos Seferis



PRO MEMORIA

15 li sto pa da 2010 r. już po raz szó sty
od był się w sa li au dy to ryj nej Ślą skiej Izby Le -
kar skiej w Ka to wi cach kon cert „Pro Me mo -
ria”, po świę co ny pa mię ci Le ka rzy, któ rzy
w tym ro ku ode szli na za wsze. By ło ich 44. 

Swo ją pra cą i po świę ce niem,
w myśl świę tej za sa dy Sa lus
aegro ti su pre ma lex es to za słu ży li

na wdzięcz ność, sza cu nek i za cho wa nie
w na szej pa mię ci. Ca ły kon cert od był się
wła śnie w tym na stro ju. Oni by li głów -
ny mi bo ha te ra mi. Pod czas ca łe go kon -
cer tu, po mię dzy wy stę pa mi po szcze gól -
nych wy ko naw ców, po da wa no krót kie in -
for ma cje do ty czą ce ko lej nych Ko le ża nek
i Ko le gów, pre zen tu jąc jed no cze śnie
na ekra nie Ich fo to gra fie.

Or ga ni za to rem kon cer tu by ła Ko mi -
sja d/s Kul tu ry ORL pod kie row nic twem
kol. Grze go rza Gó ra la, a wy ko naw ca mi

Ze spół Mu zy ku ją cych Le ka rzy. Bar dzo traf nie do -
bra ny re per tu ar stwo rzył na strój po wa gi i za du -
my, już od otwie ra ją ce go kon cert tra gicz ne go wier -
sza Ada ma Asny ka pt. „Bez i mien ne mu”.

W czę ści mu zycz nej wy stą pi li pia -
ni ści: kol. Nor bert Pru del wy ko nu ją cy
w spo sób per fek cyj ny peł ne me lan cho -
lii i wznio słe go na stro ju Sol feg gio C -mol
Ka ro la F. E. Ba cha, Me nu et L. v.
Beetho ve na i Po emat Z. Fi bi cha, kol.
Bo gu mi ła Żo łę dziow ska -Ga las za gra -
ła dwa utwo ry F. Cho pi na: Ma zu rek A -
-mol op. 17 nr 4 i Walc B -mol op. 64
nr 1, od da jąc me lo dy kę pierw sze go
oraz do sto jeń stwo i za du mę dru gie go
utwo ru, kol. Adam Wal ter w Ada gio
z So na ty Pa te tycz nej L. v. Beetho ve -
na prze ka zał ca łe bo gac two emo cji
i prze żyć kom po zy to ra.

W spo sób zna ko mi ty, w pro fe sjo nal -
nym sty lu za pre zen to wa li się wo ka li ści:
kol. Grze gorz Gó ral – nie zwy kle
wszech stron ny i wraż li wy mu zycz nie,

Fran ci szek Bar to szek – żył lat 65
Re na ta Bez eg – ży ła lat 77
Zyg munt Ci chy – żył lat 77
Zbi gniew Co fa ła – żył lat 60

Zbi gniew Da now ski -Zdzie bło – żył lat 61
Ol gierd Do mań ski – żył lat 72
Ju liusz Dzi de czek  - żył lat 84

Gra ży na Dzie dzic – ży ła lat 56
Zyg munt Ga jos – żył lat 63

Adam Gra jew ski   – żył lat 76
Kry sty na Gresz czuk -Bie niek  - ży ła lat 74

Kry sty na Grze siew ska – ży ła lat 86
An to ni Gwa ra – żył lat 79

Zbi gniew Her man – żył lat 75
An na Ho rzel ska -Ma ty ja   – ży ła lat 62

Ko ry na Ja wo rek – ży ła lat 50
Bar ba ra Ka lin ka -Woź niak – ży ła lat 80

Da mian Kisz ka – żył lat 47
An drzej Ki ta – żył lat 54

Bar ba ra Kło sow ska -Bro żek – ży ła lat 54
Fran ci szek Ko wa low ski – żył lat 67

Ar tur La so ta – żył lat 56
Bo gu mi ła Mar czyń ska – ży ła lat 56
Krzysz tof Ma rian kow ski – żył lat 54

Ewa Mącz ka – ży ła lat 48
Pau lin Mosz czyń ski – żył lat 31
Adam Niem kie wicz – żył lat 84

An na Osli slo – ży ła lat 54
Bar ba ra Pa ni czek -Po la now ska – ży ła lat 58

Ja cek Ple snar – żył lat 82
Ga brie la Ra fiń ska – ży ła lat 71

Krzysz tof Roznow ski – żył lat 52
Ur szu la Rącz ka -Astap czyk – ży ła lat 39

Bar ba ra Sa ne tra -Pusz – ży ła lat 60
Jan Skarysz – żył lat 78

Ma ria Sko rus – ży ła lat 78
Te re sa Ste fań czyk -Gór nic ka – ży ła lat 64

Bo le sław Sy piań ski – żył lat 91
Raj mund Wa cho wicz – żył lat 64

Te re sa Woj cie chow ska -Zgliń ska – ży ła lat 79
An na Wy cisk – ży ła lat 54

Ire na Wy soc ka – ży ła lat 78
Mi ro sław Za jąc – żył lat 46

Kry sty na Za ka rzec ka -Rzy ska – ży ła lat 57

Zasłużyli na naszą pamięć
● KONCERT KU CZCI TYCH, KTÓRZY ODESZLI

Prowadzący koncert: dr Jan S. Kłopotowski

Dr Norbert Prudel
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Dr Lidia Netczuk-Piech

Dr Krzysztof Jarczok
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daw no nie licz nych). Chór w spo sób do sko -
na ły w ukła dzie wie lo gło so wym, pew nie
pro wa dzo ny przez swo ją Pa nią Dy ry gent wy -
ko nał w ję zy kach ory gi nal nych jed ne z naj -
pięk niej szych kom po zy cji chó ral nych, po wsta -
łych w okre sie od XIII do XX wie ku i obec -
nie wy ko ny wa nych na ca łym świe cie przez
naj lep sze ze spo ły chó ral ne.

Usły sze li śmy: „Do na la Pa ce” – J. Ber -
thie ra, „Mi se re re mei, Deus” – A. Lot tie go,
„Al ta Tri nia Be ata”- nie zna ne go au to ra
z XVI w., „Si gno re del le ci me” – G. Ma rzie -
go, „Nie ście chwa łę mo ca rze”- M. Go mół -
ki do słów Ja na Ko cha now skie go oraz go -
spel – „O, Fre edom”.

Na kon cert przy by li nie któ rzy z za pro -
szo nych go ści, za słu że ni dla kor po ra cji le -
ka rze i in ni słu cha cze. Po zo sta ło jed nak wie -

le wol nych miejsc, a szko da, bo ca ły kon cert
był zna ko mi ty, na po zio mie pro fe sjo nal nym.

By ło by wiel ce po żą da ne, aże by śmy licz -
nie ho no ro wa li pa mięć Ko le ża nek i Ko le gów,
któ rzy „ode szli na wiecz ny dy żur”. Dał te mu
wy raz pre zes ORL kol. Ja cek Ko za kie wicz, dzię -
ku jąc wy ko naw com za uświet nie nie kon cer tu
po świę co ne go pa mię ci zmar łych Le ka rzy.
Jed no cze śnie wy ra ził ży cze nie, aby kon cert
„Pro Me mo ria” był or ga ni zo wa ny w Ślą skiej
Izbie Le kar skiej w sta łym ter mi nie. Jed no cze -
śnie wiel kim ża lem zwró cił uwa gę na rzu ca -
ją cą się w oczy więk szą przed wcze sną nad -
umie ral ność Ko le ża nek, co po win no stać się
przed mio tem po głę bio nej ana li zy. (W gru -
pie 44 le ka rzy zmar łych w 2010 r. – przed 60
ro kiem ży cia zmar ło 43% Ko le ża nek, a Ko le -
gów 32%, przed 65 ro kiem ży cia od po wied -
nio 57% Ko le ża nek, a 45% Ko le gów).

Jan S. Kło po tow ski

(Pro wa dzą cy kon cert)

kom po zy tor i au -
tor tek stów za -
pre zen to wał dwa
swo je utwo ry na -
pi sa ne w bie żą -
cym ro ku:
„Rok 2010”
i „Jed no sło wo”,
peł ne dra ma ty -
zmu i zmu sza ją ce
do re flek sji.
Akom pa nio wał
na for te pia nie
Roman Gizdoń.

Kol. Li dia Net czuk –Piech wy ko na ła dwa po wszech nie zna ne utwo ry: „Do Cie bie Ma -
mo” z re per tu aru V. Vil las oraz „Ma ły Ksią żę” z re per tu aru K. Sob czyk – jed nak no wa, wła -
sna in ter pre ta cja i spo sób wy ko na nia, przy do da ją cym dra ma ty zmu dźwię ku wio lon cze li Ire -
ne usza Wy pi cha by ły nie zwy kle wzru sza ją ce. Koleżanka Bi bia na Sob czyk -Ro siak okry ta sła -
wą po suk ce sie w te le wi zyj nej „Szan sie na suk ces” oraz ks. Cze sław Ra -
chel stwo rzy li nie zwy kły du et, nie zwy kły w swej har mo nii i me lo dy ce re -
flek syj nych tek sto wo utwo rów: „Rzecz o prze mi ja niu” J. Fryt ka, G. Ga -
weł ka oraz „Prze ogrom na Zie mio” nie zna ne go au to ra. W re per tu arze
ope ro wym kol. Elż bie ta Ja now ska –Drong swym do sko na le usta wio nym
so pra nem spin to – dra ma tycz nym cał ko wi cie opa no wa ła słu cha czy, wy -
ko nu jąc z głę bo kim uczu ciem „Ave Ma ry ja” G. Cac ci nie go oraz peł -
ną dra ma tur gii „Vis si d`Ar te” z ope ry „To sca” G. Puc ci nie go.

Go dzi się też pod kre ślić ro lę Pa na Ju liu sza Dron ga za pew nia ją ce -
go ar ty stom pod kład mu zycz ny z płyt, do sko na le brzmią cych or kiestr. 

Na stęp nie w na strój orzeź wia ją cej lecz re flek syj nej za du my wpro -
wa dził słu cha czy kol. Krzysz tof Jar czok wy ko nu jąc z fi ne zją na skrzyp -
cach dwie Arie J. S. Ba cha: pierw sza z Su ity D -dur i dru ga z „Pa sji
Św. Ma te usza”, któ re pięk nie za brzmia ły na tle for te pia nu przy któ -
rym to wa rzy szył wy ko naw cy nie za stą pio ny Ire ne usz Wy pich. 

Wy stą pi li też dwaj po eci, człon ko wie Unii Pol skich Pi sa rzy Le ka rzy, pre zen tu jąc głę bo -
ko po ru sza ją ce utwo ry au tor skie: kol. Eu ge niusz Dep ta – „Cmen tarz” i „Dzień ostat ni” oraz
kol. Woj ciech Bed nar ski – „Pa mię ci ofiar ka ta stro fy pod Smo leń skiem”.

W ostat niej czę ści kon cer tu wy stą pił Chór Ślą skiej Izby Le kar skiej pod dy rek cją Pa ni Do -
ro ty Dzie łak – Szcze pan. Chór wszyst kich słu cha czy mi le za sko czył nie tyl ko li czeb no ścią – 22
osób, ale przede wszyst kim zna ko mi tym wy ko naw stwem, świet ną har mo nią i fi ne zyj ną me -
lo dy ką czy stych gło sów opar tych na do brze brzmią cych gło sach mę skich (jesz cze nie tak

Dr Grzegorz Góral , przy fortepianie Roman Gizdoń

Od lewej: dr Eugeniusz Depta i dr Wojciech Bednarski

Chór Śląskiej Izby Lekarskiej
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 listopada 2010 roku 

w wieku 86 lat zmarła

lek. stomatolog Gabriela Łysakowska-Baran 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 12 listopada

na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach

Rodzina

W dniu 31 paź dzier ni ka 2010 ode szła od nas na gle i nie spo dzie wa nie, 

po zo sta wia jąc pust kę, któ rej nie da się wy peł nić 

śp. lek. Ur szu la Rącz ka -Astap czyk

Za stęp ca Or dy na to ra III Od dzia łu Cho rób We wnętrz nych i Pul mo no lo gii. 

Łą czy my się w bó lu z Ro dzi ną i Naj bliż szy mi.

Or dy na tor Od dzia łu III Cho rób We wnętrz nych i Pul mo no lo gii wraz z Ze spo łem 

oraz Ko le żan ki i Ko le dzy z Wo je wódz kie go Szpi ta la Spe cja li stycz ne go nr 4 w By to miu

ni cy. 7 grud nia 1954 ro ku otrzy mał dy plom ukoń cze nia stu diów le kar skich nr 284. 0d 1955
r. do 1997r. pra cował w Za kła dzie Ra dio lo gii Szpi ta la Miej skie go nr 1 w By to miu, ja ko asy -
stent, a na stęp nie kie row nik. Do kształ cał się na róż nych kur sach w za kre sie ra dio lo gii. 

W 1959r. ro bi spe cja li za cję z me dy cy ny prze my sło wej, w 1963 – z rent ge no dia gno -
sty ki. W la tach 1963 -1998 pra cu je ja ko ra dio log w Przy chod ni Przy za kła do wej KWK Cen -
trum w By to miu. Pra co wał rów nież ja ko le karz ogól ny w Spół dziel czo ści In wa lidz kiej, gdzie
był bar dzo lu bia ny przez pa cjen tów i ce nio ny przez prze ło żo nych. 

W pra cy za wo do wej był do kład ny i su mien ny, sta le po głę biał swo je wia do mo ści fa cho -
we. Du żo czy tał, miał wie le wia do mo ści na te ma ty po za me dycz ne, Był eru dy tą. Je go pa -
sją by ła tu ry sty ka z ple ca kiem w kra ju i po dró że za gra nicz ne. Na le żał do PTTK i klu bu mo -
to ro we go w By to miu.

Był bar dzo re li gij ny. Wcze śnie owdo wiał. Nie ma jąc ni ko go z ro dzi ny, ostat nie trzy la -
ta spę dził w Do mu Kom ba tan ta w By to miu.

Zmarł 30 sierp nia 2010 r. Po cho wa ny zo stał 7 wrze śnia 2010 ro ku w gro bow cu ro -
dzin nym na Cmen ta rzu Ra ko wic kim w Kra ko wie.

Przy ja cie le

Uro dził się 15 lip ca 1928 ro ku w Kro -
śnie. Tu cho dził do szko ły po wszech nej. 

W la -
tach 1943-
1944 pra co -
wał fi zycz nie.
Na taj nych
kom ple tach
przy go to wy -
wał się
do ma tu ry,
któ rą zdał
w 1947 r.
w wy zwo lo nej

Pol sce. W 1948 ro ku wraz z Ro dzi ca mi
prze no si się do By to mia. 

W la tach 1949-1954 stu dio wał na
Wy dzia le Le kar skim SlAM w Za brzu -Ro kit -

● JACEK MIECZYSŁAW PLESNAR (1928-2010)

NEKROLOGI


