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z mojego 
punktu 
widzenia…

Życzę Wam pełnych ciepła i spokoju, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia,
wielu radości, pomyślności i sukcesów. Aby wszystkie życzenia, jakie sobie
nawzajem składamy, spełniły się w nadchodzącym roku, szczęśliwym dla nas
i naszych bliskich.
�Niech nasza droga be˛dzie wspo´lna. Niech nasza mil/os´c´ be˛dzie pote˛zna.

Niech nasza nadzieja be˛dzie wie˛ksza od wszystkiego, 
co sie˛ tej nadziei moze sprzeciwiac´.	 

Jan Pawel/ II

Podjęliśmy szereg działań związanych z nową ustawą refundacyjną. W naszych protestach,
wysłanych m.in. do władz RP, domagamy się dokonania w niej bezzwłocznych zmian.

Zaalarmowaliśmy dziennikarzy, tłumaczyłem m.in. jak brak precyzyjnych zasad uznawania
pacjenta za osobę ubezpieczoną uderzy także w naszych chorych. Kolejne kuriozalne obowiązki
próbuje się nałożyć na nas w projekcie rozporządzenia o receptach lekarskich. Ktoś powiedział:
„wyroki NFZ, jak wyroki boskie, są nieodwołalne”. Jestem przekonany, że konsekwencja
i zdeterminowanie całego środowiska lekarskiego pokaże, że tak być nie możetak być nie może. Akcja poparcia
dla zmian przepisów ma już wymiar ogólnopolski, każdy z nas może dać jej wyraz, podpisując
petycję zamieszczoną na naszej stronie internetowej oraz zamieszczoną na następnych stronach.
To nie wymaga wysiłku, a jest niezmiernie ważne! Wystarczą trzy kliknięcia lub podpisWystarczą trzy kliknięcia lub podpis
złożony podzłożony pod petycją, by Twój głos wzmocnił nasze staraniapetycją, by Twój głos wzmocnił nasze starania. Naszym celem jest
zapewnienie dla nas bezpiecznych i godziwych warunków dla wykonywania zawodu oraz dobro
pacjenta, bez względu na status ubezpieczonego. Nie godzimy się na przejmowanie roli
urzędników i kolejne administracyjne obciążenia!

Domagamy się także unieważnienia zarządzenia prezesa NFZ o nowym, krzywdzącym
nasz region podziale środków między poszczególne województwa. Żądamy kryteriów

przejrzystych i jednoznacznie określonych. Nasz głos musi być słyszany nie tylko
w środowisku związanym z ochroną zdrowia, dlatego zorganizowaliśmy w Domu Lekarza
konferencję prasową pod hasłem „NIE dla dyskryminacji pacjentów ze Śląska”. Wysłałem pismo
do śląskich posłów i senatorów oraz władz wojewódzkich i samorządowych naszego regionu,
jesteśmy w stałym kontakcie z Zarządem Regionu Śląskiego OZZL.

Naszym Seniorom należy się nie tylko szacunek, ale i szczególna troska. Dlatego założyliśmy
„Fundację Lekarzom Seniorom”, która po naszych wielomiesięcznych staraniach uzyskała

status organizacji pożytku publicznego, będziemy więc mogli odpisać na jej rzecz 1% podatku
od dochodu za 2011r. O tym, jak to zrobić i jakie są plany Fundacji, na dalszych stronach
pisma. Gorąco apeluję doGorąco apeluję do Koleżanek iKoleżanek i Kolegów, aby także wKolegów, aby także w ten sposób pomogliten sposób pomogli
nam wnam w organizowaniu pomocy tym spośród nas, którzy jej najbardziej potrzebująorganizowaniu pomocy tym spośród nas, którzy jej najbardziej potrzebują.

Czas upływa nam na bataliach, by kłody rzucane lekarzom nie przeszkodziły w jak najlepszym
wykonywaniu naszej pracy. Jednak nie brakuje chwil refleksji, jak podczas dorocznego

koncertu „Pro Memoria”, poświęconego Zmarłym Koleżankom i Kolegom. Dziękuję
lekarzom artystom za stworzenie wzruszającej atmosfery. 

Szczególne gratulacje i słowa podziękowań kieruję do nowych specjalistów i kierowników
specjalizacji, zwłaszcza tych, którzy z różnych powodów nie mogli przybyć na nasze kolejne

spotkania, uświetniające te jakże ważne etapy drogi zawodowej, a jednocześnie pomagające
nam bliżej się poznać. Osiąganie kolejnych celów zawodowych to nie tylko wyraz
profesjonalizmu, ale i spełnianie zasad naszej wspólnej, lekarskiej etyki.

Wgrudniu mija 30 –ta rocznica wprowadzenia stanu wojennego. To czas dla młodych
już odległy, ale przypominamy go, bo był przykładem znalezienia w sobie odwagi, hartu

ducha i solidarności przez miliony Polaków. W strukturach opozycji było także wielu lekarzy.
Ważne, byśmy o tych ideach i zasadniczych wartościach sprawiedliwej Polski, w której pracuje
się godnie – nie zapominali.
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Na okładce: Dom Lekarza Seniora w Sosnowcu

Szczególne pozdrowienia i życzenia ślemy do wszystkich Autorów „Pro Medico”, którzy
w mijającym roku zechcieli z nami współpracować, a z Państwem podzielić się informacją,
refleksją, opinią czy wspomnieniem. Mamy nadzieję, że krąg piszących do naszego biuletynu
jeszcze się poszerzy. Lekarz to wyjątkowy zawód, łączący naukową precyzję z głębokim
humanizmem, czego dowodzą także Państwa artykuły. „Cóż może powiedzieć ktoś opuszczony
przez słowa?” pytała poetka, Anna Kamieńska. Zatem życzymy słów posłusznych
natchnieniu, twórczej inwencji, niebanalnych spostrzeżeń, ciekawych przeżyć i pasji do ich
opisania.

Gra ży na Ogro dow ska 

za stęp ca re dak to ra na czel ne go

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach 
uprzejmie informuje, że

XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy

odbędzie się
31 marca 2011 roku o godz. 900

w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a

Niech nad cho dzą ce świę ta Bo że go Na ro dze nia przy nio sąNiech nad cho dzą ce świę ta Bo że go Na ro dze nia przy nio są
ra dość, szczę ście ira dość, szczę ście i po myśl ność,po myśl ność,

niech do da dzą otu chy wniech do da dzą otu chy w zma ga niu się zzma ga niu się z co dzien no ścią.co dzien no ścią.
Wspa nia łych chwil wWspa nia łych chwil w gro nie bli skich, roz iskrzo nych ko lę dą, gro nie bli skich, roz iskrzo nych ko lę dą, 

re flek sją, śmie chem ire flek sją, śmie chem i wspo mnie nia miwspo mnie nia mi
ży czy Czy tel ni kom re dak cja „Pro Me di co” ży czy Czy tel ni kom re dak cja „Pro Me di co” 

(…)(…)
Tak się za czy naTak się za czy na

po ra je dy na:po ra je dy na:
noc roz wie sza bły ska ją cenoc roz wie sza bły ska ją ce

gwiaz dy wgwiaz dy w cho inach.cho inach.

Bę dą bły ska łyBę dą bły ska ły
dla śnież nej chwa ły,dla śnież nej chwa ły,
aa ko lę da po wę dru jeko lę da po wę dru je
przez sty czeń bia ły.przez sty czeń bia ły.

WW mro zie namro zie na dwo rzedwo rze
zzięb nie nie bo żę!zzięb nie nie bo żę!

Jak doJak do mo ich drzwi za pu ka,mo ich drzwi za pu ka,
to jej otwo rzę.to jej otwo rzę.

Je rzy Fi cow skiJe rzy Fi cow ski
(wiersz opu bli ko wa ny w(wiersz opu bli ko wa ny w mie sięcz ni ku „Ro ta”mie sięcz ni ku „Ro ta” 1997, nr1997, nr 4 s.4 s. 59)59)
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● KONFERENCJA PRASOWA ŚLĄSKICH ŚRODOWISK MEDYCZNYCH

„NIE - dla dyskryminacji pacjentów ze Śląska”
historii chorób rów nież wie le kosz tu je – mó -
wił dy rek tor Jó zef Ku rek.

Dy rek tor Je rzy Rdes po dzie lił się na to -
miast do świad cze nia mi szpi ta la funk cjo nu -
ją ce go ja ko pla ców ka nie pu blicz na od bli -
sko 1,5 ro ku. 
– Sa mo prze kształ ce nie, wo bec po głę bia ją -
cych się nie do bo rów fi nan so wych, przy sta -
le zmie nia ją cym się oto cze niu praw nym nie
roz wią zu je pro ble mów a wręcz przeciwnie
powiększa je za sprawą „kagańca” - Kodeksu
spółek handlowych – za uwa żył dy rek tor.

Szef Ślą skie go OZZL
dr Ni wiń ski pod kre ślał war -
tość wspól ne go spo tka nia
wszyst kich śro do wisk me -
dycz nych. Za zna czył, że
wszyst kie or ga ni za cje zrze -
sza ją ce pa cjen tów oraz
pra cow ni ków ochro ny zdro -
wia na sze go wo je wódz -
twa, a tak że przed sta wi cie -
le władz pu blicz nych ma ją
obo wią zek sta nąć w obro -
nie in te re sów ślą skich pa -
cjen tów i pod jąć wszel kie

moż li we dzia ła nia ce lem zmia ny tej sy tu acji. 

Dru gą wzbu dza ją cą wie le emo cji
kwe stią po ru szo ną na kon fe ren cji
by ła spra wa wcho dzą cej w życie od

1 stycz nia 2012 tzw. usta wy re fun da cyj nej,
któ rej za pi sy bu dzą wie le wąt pli wo ści w śro -
do wi sku me dycz nym i sta wia ją przed pa cjen -
ta mi re al ne za gro że nia. Wej ście usta wy
w ży cie spo wo du je, że od no we go ro ku trud -
no im bę dzie uzy skać i zre ali zo wać re cep -
ty na le ki re fun do wa ne. Sze ro ko przed sta -
wił ten pro blem pre zes Sta ni sław Pie chu la
ape lu jąc: 
  – Cho ry po wi nien być w ap te ce pa cjen tem, a nie
świst kiem pa pie ru, na któ rym far ma ceu ta wy szu -
ku je ewen tu al nych uchy bień w oba wie
przed NFZ -em, któ ry wy ko rzy sta je do ode bra -
nia ap te ce pie nię dzy za wy da ne le ki.

Kon fe ren cja wzbu dzi ła bar dzo du że za in -
te re so wa nie me diów, nie tyl ko lo kal -
nych – przed sta wi cie le ra dia, pra sy i kil ku sta -
cji te le wi zyj nych z uwa gą re je stro wa li me ry to -
rycz ne wy po wie dzi uczest ni ków kon fe ren cji

Przed sta wie nie trud nej sy tu acji pa nu ją cej w ochro nie zdro wia w na szym wo je wódz twie
by ło ce lem ja ki przy świe cał kon fe ren cji pra so wej pod ty tu łem „NIE dla dys kry mi na cji pa -
cjen tów ze Ślą ska” zor ga ni zo wa nej 16 li sto pa da przez Ślą ską Izbę Le kar ską. 

Go ść mi spo tka nia, któ re go ro lę go spo da rza peł nił dr Ja cek Ko za kie wicz pre zes ORL
w Ka to wi cach, by li przed sta wi cie le ślą skie go śro do wi ska me dycz ne go. Przy jed -
nym sto le za sie dli dr Ma rio la Bar tu sek – prze wod ni czą ca Okrę go wej Ra dy Pie -

lę gnia rek i Po łoż nych w Ka to wi cach, Sta ni sław Pie chu la – pre zes Ra dy Ślą skiej Izby Ap te -
kar skiej w Ka to wi cach, Ma ciej Ni wiń ski – prze wod ni czą cy Za rzą du Re gio nu Ślą skie go OZZL,
Jó zef Ku rek – dy rek tor SP ZOZ Wie lo spe cja li stycz ne go Szpi ta la Po wia to we go w Ja worz -
nie oraz Je rzy Rdes – za stęp ca dy rek to ra ds. lecz nic twa Wie lo spe cja li stycz ne go Szpi ta la Po -
wia to we go S.A., NZOZ Szpi ta la im. B. Ha ge ra w Tar now skich Gó rach. 

Spo tka nie zo sta ło po świę co ne
dwóm bar dzo istot nym pro ble mom
z ja ki mi w przy szłym ro ku bo ry kać się
bę dą przed sta wi cie le za wo dów me -
dycz nych, dy rek to rzy pla có wek ochro -
ny zdro wia i przede wszyst kim pa cjen -
ci. Mo wa tu o pla nach bu dże tu Ślą -
skie go Od dzia łu NFZ, a zwłasz cza
kon tro wer syj nej de cy zji po dzia łu bli -
sko 600 mln zł. z tzw. fun du szu za -
pa so we go. W jej wy ni ku Śląsk otrzy -
mał za le d wie 15 mln zł, gdy Ma zow -
szu przy pa dło w udzia le po nad pół mi -
liar da zł. Dys pro por cję mie dzy wy so -
ko ścią środ ków prze zna cza nych na le cze nie jed ne go pa cjen ta w za leż no ści od miej sca za -
miesz ka nia ob ra zu ją sło wa pre ze sa Ko za kie wi cza: 
– Dla wo je wódz twa ma zo wiec kie go, gdzie licz ba osób ubez pie czo nych jest o 14,3 % wyż sza niż
w woj. ślą skim, na 2012 rok za pla no wa no obec nie o 22,5 % wię cej środ ków fi nan so wych niż dla
na sze go re gio nu. 

W po dob nym du chu wy po wie dzia ła się obec na na kon fe ren cji Ha li na Cier piał – prze -
wod ni czą ca Re gio nal ne go Se kre ta ria tu Ochro ny Zdro wia NSZZ „So li dar ność”, któ ra za -
uwa ży ła, że kwo ty do dat ko we przy zna ne z fun du szu za pa so we go dla Ma zow sza i Ślą ska
po dzie lo ne na licz bę miesz kań ców tych wo je wództw da ją sto su nek 105 zł do 3,40 zł do -
dat ko wych środ ków na le cze nie, z ko rzy ścią dla Od dzia łu Ma zo wiec kie go NFZ.

Dr Ma rio la Bar tu sek z OIPiP od nio sła się z ko lei do pro ble mu bra ku in for ma cji od no -
śnie pod mio tów, z któ ry mi pre zes NFZ kon sul to wał swo ją de cy zję i czy w ogó le by ły prze -
pro wa dzo ne w spra wie spo so bu po dzia łu środ ków ja kie kol wiek kon sul ta cje ze śro do wi ska -
mi me dycz ny mi. 

Za pro sze ni na kon fe ren cję dy rek to rzy, dr Jó zef Ku rek kie ru ją cy pla ców ką pu blicz ną i dr
Je rzy Rdes ze szpi ta la bę dą ce go spół ką, w swo ich wy po wie dziach kła dli na cisk na spo sób
kon trak to wa nia świad czeń przez NFZ. Jest on, ich zda niem, bar dzo utrud nio ny i skom pli -
ko wa ny z uwa gi na zmie nia ją ce się jak w ka lej do sko pie prze pi sy oraz wpro wa dza nie przez
Fun dusz licz nych za rzą dzeń prze wi du ją cych zbyt ma ło cza su na re ali za cję ich za pi sów, a tak -
że na mo rze pa pier ko wej pra cy, któ ra jest przez nie ge ne ro wa na. 
– Po trzy dnio wym po by cie pa cjen ta na od dzia le po zo sta je do ku men ta cja li czą ca ponad trzy -
dzie ści stro n, na któ re ktoś mu siał po świę cić swój czas, aby je za pi sać, a któ re te raz trze -
ba bę dzie prze cho wy wać zgod nie z pra wem przez 20 lat. Zwięk sza to wy dat ki ze szpi tal -
ne go bu dże tu, bo po trze ba wie lu se kre ta rek me dycz nych i sta ty sty ków, a ma ga zy no wa nie
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Sta no wi sko 
Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach z dnia 26 paź dzier ni ka 2011 r.

w spra wie od po wie dzial no ści osób upraw nio nych do wy sta wia nia re cept le kar skich na le ki i wy ro by me dycz ne
re fun do wa ne ze środ ków pu blicz nych.

Okrę go wa Ra da Le kar ska w Ka to wi cach z wiel kim za nie po ko je niem i oba wą ocze ku je na wej ście w ży cie
no wych prze pi sów okre śla ją cych za sa dy od po wie dzial no ści le ka rzy za wy sta wia nie pa cjen tom re cept re fun do -
wa nych przez NFZ. 

Prze pi sy usta wy z dnia 12 ma ja 2011 r. o re fun da cji le ków, środ ków spo żyw czych spe cjal ne go prze zna cze nia
ży wie nio we go oraz wy ro bów me dycz nych kształ tu ją no wą rze czy wi stość dla le ka rzy i le ka rzy den ty stów, w któ rej 
– przy pi su je się le ka rzo wi i le ka rzo wi den ty ście ro lę pra cow ni ka Na ro do we go Fun du szu Zdro wia, usta la ją ce -

go upraw nie nia pa cjen ta do otrzy ma nia re cep ty na lek re fun do wa ny,
– na ło żo ny zo sta je na nich obo wią zek we ry fi ka cji upraw nień pa cjen ta choć nie po sia da ją oni na rzę dzi po zwa -

la ją cych do ko nać ta kiej we ry fi ka cji 
– na ło żo no na le ka rzy i le ka rzy den ty stów obo wią zek zwro tu kwo ty re fun da cji w przy pad ku wy sta wie nia re cep -

ty oso bie nie upraw nio nej po mi mo, że le karz nie ma moż li wo ści we ry fi ka cji tych upraw nień, 
– nie rów no ukształ to wa ne są pra wa i obo wiąz ki stron umów upo waż nia ją cych do wy sta wia nia re cept, 
– obo wią zy wać ma ją nie pre cy zyj ne ter mi ny jak np. „re cep ta nie uza sad nio na udo ku men to wa ny mi wzglę da mi me -

dycz ny mi”, co po zwa la NFZ na wiel ką swo bo dę in ter pre ta cyj ną (w tym wy ma ga nie w za kre sie do ku men to -
wa nia roz po zna nia cho ro by prze wle kłej przez dru gie go le ka rza), 

– sto so wa ne bę dą przez NFZ licz ne sank cje w przy pad ku naj drob niej szych uchy bień w re ali za cji umo wy upo -
waż nia ją cej do wy sta wia nia re cept ta kie jak: ka ry umow ne, obo wią zek zwro tu kwo ty re fun da cji i wy po wie dze -
nie umo wy upo waż nia ją cej do wy sta wia nia re cept na le ki re fun do wa ne oraz za kaz za wie ra nia ko lej nych umów.

Okrę go wa Ra da Le kar ska Ślą skiej Izby Le kar skiej uwa ża, że w prze pi sach do ty czą cych or dy na cji le ków re -
fun do wa nych win ny być bez zwłocz nie do ko na ne zmia ny okre ślo ne w sta no wi sku Kon wen tu Pre ze sów ORL z dnia
15 paź dzier ni ka 2011r. oraz Pre zy dium Na czel nej Ra dy Le kar skiej z dnia 22.10.2011 r.

Okrę go wa Ra da Le kar ska upo waż nia Pre ze sa i Pre zy dium ORL do dal szych wie lo kie run ko wych dzia łań 
w ce lu zre ali zo wa nia po stu la tów sa mo rzą du le kar skie go. 

– Bez istot nych i zde cy do wa nych zmian w sys te mie fi nan so wa nia ochro ny zdro wia 
sy tu acja bę dzie się na dal po gar sza ła, po tę gu jąc trud no ści w do stę pie do świad czeń me -
dycz nych, co stwo rzy po waż ne za gro że nie dla zdro wia i ży cia pa cjen tów w na szym re gio -
nie. – sta now czo pod kre ślał pre zes ORL.

W kon fe ren cji, ja ko ob ser wa to rzy uczest ni czy li rów nież po seł Piotr Chmie low ski oraz
wi ce pre zes ogól no pol skie go Sto wa rzy sze nia Szpi ta li pry wat nych Krzysz tof Ma cha.

An na Za do ra- Świ de rek

do ty czą ce przy czyn tak wiel kiej de ter mi na cji
ślą skich śro do wisk me dycz nych. Pre zes Ja cek
Ko za kie wicz w trak cie kon fe ren cji kil ka krot nie
pod kre ślał zna cze nie fak tu, że wszy scy ra zem,
pie lę gniar ki, far ma ceu ci i le ka rze, ra mię w ra -
mię, po mi mo czę stych róż nic w po glą dach,
mó wią w tych spra wach jed nym gło sem: 

Z działalności samorządu…

krzyw dzą cy dla na sze go wo je wódz twa. Po pro si łem Pre ze sa NFZ o wy ja śnie nie za sad no -
ści wła śnie ta kie go po dzia łu tej kwo ty.” – po in for mo wał po seł.

2 li sto pa da w sie dzi bie ŚIL od by ło się spo tka nie pre ze sa Jac ka Ko za kie wi cza z Ma cie -
jem Ni wiń skim – prze wod ni czą cym Za rzą du Re gio nu Ślą skie go OZZL, któ re go głów nym
te ma tem był przy szło rocz ny bu dżet NFZ. Obie stro ny do ma ga ją się unie waż nie nia przez mi -
ni stra zdro wia za rzą dze nia pre ze sa NFZ i no we go po dzia łu środ ków mię dzy po szcze gól ne
wo je wódz twa, we dług spra wie dli wych, przej rzy stych i jed no znacz nie okre ślo nych kry te riów. 

Jed no cze śnie uczest ni cy spo tka nia, jak czy ta my w opu bli ko wa nym ko mu ni ka cie, za de -
kla ro wa li chęć ści słej współ pra cy w za kre sie swo ich kom pe ten cji i moż li wo ści, w dzia ła niach
któ rych ce lem jest nie tyl ko po pra wa wa run ków wy ko ny wa nia za wo du le ka rza, ale rów nież
po pra wa sy tu acji wszyst kich pra cow ni ków oraz pa cjen tów ślą skiej ochro ny zdro wia.

BATALIA O ZMIANY W RECEPTACH

 Re stryk cyj ne za pi sy wcho dzą cej w przy szłym ro ku w ży cie usta wy zwa nej po tocz nie re -
fun da cyj ną, ze lek try zo wa ły śro do wi sko le kar skie i skło ni ły do dzia ła nia sze reg in sty tu cji 

Li sto pa do wa kon fe ren cja pra so wa by ła
zwień cze niem wie lo kie run ko wych dzia łań po -
dej mo wa nych przez ślą ski sa mo rząd le kar -
ski, dla po in for mo wa nia opi nii pu blicz nej
i skie ro wa nia uwa gi de cy den tów na ko niecz -
ność wpro wa dze nia zmian w prze pi sach
praw nych.

NIE KO RZYST NY DLA ŚLĄ SKA 
PO DZIAŁ ŚROD KÓW 

W PRZY SZŁO ROCZ NYM 
BU DŻE CIE NFZ

W paź dzier ni ku pre zes ORL Ja cek Ko za -
kie wicz wy sto so wał do ślą skich po słów i se -
na to rów oraz władz wo je wódz kich i sa mo -
rzą do wych na sze go re gio nu pi smo, w spra -
wie po dzia łu przez pre ze sa NFZ Jac ka
Pasz kie wi cza do dat ko wych środ ków z tzw.
fun du szu za pa so we go w przy szło rocz nym
bu dże cie. Pre zes ORL pod kre ślił, że „be ne -
fi cjen ta mi te go za strzy ku fi nan so we go zo sta -
ły: od dział ma zo wiec ki, któ ry otrzy mał oko -
ło 550 mln zł., od dział po mor ski i odział ślą -
ski NFZ, któ ry uzy skał za le d wie 15 mln. zł.
W związ ku z tym w po rów na niu do pla -
nu 2011 r. wzrost na kła dów w wo je wódz twie
ślą skim wy nie sie w 2012 ro ku za le d wie 0,2
proc, na to miast w woj. ma zo wiec kim ok. 6,3
pro cen ta! Oko ło 4,5 mln. miesz kań ców
woj. ślą skie go otrzy ma w 2012 ro ku na swo -
je le cze nie nie co po nad 7 mi liar dów zł, gdy
na ra to wa nie zdro wia i ży cia ok. 5 mln. miesz -
kań ców wo je wódz twa ma zo wiec kie go zo sta -
nie wy da nych oko ło 9 mi liar dów zło tych.”

W kil ka dni po tem do ŚIL wpły nę ła od -
po wiedź po sła Je rze go Zięt ka, w któ rej za -
pew nił o chę ci współ pra cy z izbą i pod ję ciu
dzia łań w spra wie wpro wa dzo nych do bu -
dże tu zmian. „Ja rów nież uzy ska łem  in for -
ma cję o roz dzia le przez NFZ re zer wy 600
mln zło tych. Spo sób jej po dzia łu jest wy so -
ce nie zro zu mia ły i nie tran spa rent ny i bar dzo
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środ ków pu blicz nych. „Okrę go wa Ra da Le -
kar ska Ślą skiej Izby Le kar skiej uwa ża, że
w prze pi sach do ty czą cych or dy na cji le ków
re fun do wa nych win ny być bez zwłocz nie
do ko na ne zmia ny okre ślo ne w sta no wi sku
Kon wen tu pre ze sów ORL z dnia 15 paź -
dzier ni ka 2011 r. oraz Pre zy dium NRL
z dnia 22 paź dzier ni ka 2011r. Okrę go wa Ra -
da Le kar ska upo waż nia Pre ze sa i Pre zy dium
ORL do dal szych wie lo kie run ko wych dzia -
łań w ce lu zre ali zo wa nia po stu la tów sa mo -
rzą du le kar skie go.” 

W tym sa mym dniu od by ło się spo tka -
nie mi ni ster zdro wia Ewy Ko pacz, pre ze sa
Na ro do we go Fun du szu Zdro wia Jac ka Pasz -
kie wi cza i pre ze sa Na czel nej Ra dy Le kar skiej
Ma cie ja Ha man kie wi cza w spra wie za pi sów
usta wy o re fun da cji le ków. Stro ny usta li ły m.
in. że NFZ i NRL wspól nie i w po ro zu mie -
niu opra cu ją wzór umo wy upo waż nia ją cej le -
ka rza i le ka rza den ty stę do wy sta wia nia re -
cept na le ki re fun do wa ne. Po nad to re sort
zdro wia zo bo wią zał się do uru cho mie nia
szko leń dla le ka rzy w za kre sie sto so wa nia
pra wa me dycz ne go, a w szcze gól no ści or -
dy na cji le ko wej i jej do ku men to wa nia. Or -
ga ni za cja szko leń ma zo stać po wie rzo na
izbom le kar skim. Mi ni ster stwo zo bo wią za -
ło się tak że okre ślić spo sób pro wa dze nia do -
ku men ta cji me dycz nej obo wią zu ją cej
przy wy sta wia niu przez le ka rza re cept „pro
auc to re” i „pro fa mi lia”. W dal szym cią gu
ma ją być kon ty nu owa ne pra ce ze spo łu ar -
bi tra żo we go, w któ rym uczest ni czy NIL
i NFZ, nad opra co wa niem try bu od wo ław -
cze go od kar na kła da nych na le ka rzy, a zwią -
za nych z wy pi sy wa niem re cept.

APEL W SPRAWIE LEKARZY
Z I0 SPECJALIZACJI

Okrę go wa Ra da Le kar ska na paź dzier -
ni ko wym po sie dze niu wy sto so wa ła Apel
w spra wie le ka rzy i le ka rzy den ty stów z I0

spe cja li za cji, któ rzy od no we go ro ku mo gą
utra cić moż li wość udzie la nia po rad spe cja -
li stycz nych w ra mach kon trak tu z NFZ. Pro -
blem wią że się z roz po rzą dze niem mi ni stra
zdro wia z 27 ma ja 2011 r. w spra wie świad -
czeń gwa ran to wa nych z za kre su am bu la to -
ryj nej opie ki spe cja li stycz nej (AOS). Zgod -
nie z nim Fun dusz bę dzie mógł pod pi sy wać
umo wy na świad cze nie usług me dycz nych tyl -
ko z le ka rze po sia da ją cy II0 spe cja li za cji. Ta -
kie za pi sy unie moż li wią wie lu le ka rzom

zwią za nych z sze ro ko poj mo wa ną ochro ną zdro wia. Sa mo rząd le kar ski zwra cał uwa gę na wy -
ni ka ją ce z niej za gro że nia jesz cze za nim pro jekt usta wy przy brał osta tecz ny kształt. Nie ste -
ty głos śro do wi ska po zo stał bez echa i nie uda ło się prze ko nać pro jek to daw ców do zła go -
dze nia ob ostrzeń oraz znie sie nia nad mier nych wy ma gań i ob cią żeń wo bec le ka rzy i le ka rzy
den ty stów wy sta wia ją cych re cep ty w ra mach kon trak tu z Na ro do wym Fun du szem Zdro wia.

Kam pa nia wy bor cza i na stę pu ją ce po niej wy bo ry par la men tar ne ze pchnę ły ten te mat na dal -
szy plan. W dal szym cią gu pro wa dzo ne by ły jed nak dzia ła nia ma ją ce na ce lu zmia nę nie ko -
rzyst nej sy tu acji, w któ rej le ka rze bę dą po trój nie ka ra ni: ka rą umow ną, zwro tem kwo ty nie -
na leż nej re fun da cji i za ka zem za wie ra nia ko lej nych umów z Fun du szem, za wy sta wie nie re -
cep ty „nie uza sad nio nej udo ku men to wa ny mi wzglę da mi me dycz ny mi”, wy sta wie nie jej oso -
bie nie upraw nio nej, bądź za pi sa nie le ków nie zgod nych z li stą le ków re fun do wa nych. 

Opi nie i po stu la ty sa mo rzą du zo sta ły do bit nie sfor mu ło wa ne w sta no wi sku Kon wen tu pre -
ze sów wszyst kich okrę go wych rad le kar skich, wy da nym 15 paź dzier ni ka br. Zwró co no w nim
szcze gól ną uwa gę na bu dzą cy naj więk sze kon tro wer sje art. 48 oraz na brak pre cy zyj nych
za sad uzna wa nia pa cjen ta za oso bę ubez pie czo ną. Tę ostat nią kwe stię sze ro ko sta rał się na -
gło śnić pre zes ORL Ja cek Ko za kie wicz, ob szer nie tłu ma cząc me diom, któ re za in te re so wa -
ły się pro ble mem re fun da cji, sy tu acje w ja kiej po pierw szym stycz nia znaj dą się le ka rze, a tak -
że pa cjen ci. Bo brak ja sno okre ślo ne go przez NFZ lub mi ni stra zdro wia jed ne go do ku men -
tu, któ re go po sia da nie świad czy o ubez pie cze niu w Fun du szu to nie je dy ny pro blem. Pre -
zes zwró cił tak że uwa gę na po waż ny pro blem zwią za ny ze spo so bem udo ku men to wa nia przez
le ka rza, na wy pa dek kon tro li z NFZ, po słu że nia się przez pa cjen ta do ku men tem upraw nia -
ją cym do zniż ki na le ki, szcze gól nie gdy od ta kiej wi zy ty upły ną mie sią ce, a na wet la ta. Czyt -
ni ki kart ma gne tycz nych nie znaj du ją się prze cież we wszyst kich le kar skich ga bi ne tach, a oka -
za nie dru ku RMUA, na któ rym za kład pra cy wy szcze gól nia m.in. od pro wa dze nie skła dek
na ubez pie cze nie, nie po zo sta wia śla du w do ku men ta cji me dycz nej.

W pięć dni po ogło sze niu sta no wi ska Kon wen tu pre zes Ja cek Ko za kie wicz spo tkał się
z Zyg mun tem Klo są, dy rek to rem Ślą skie go Od dzia łu NFZ, któ re mu przed sta wił po stu la -
ty w nim za war te oraz in ne uwa gi zgła sza ne przez śro do wi sko le kar skie do usta wy re fun -
da cyj nej. Dy rek tor Klo sa usto sun ko wał się do przed sta wio nych ar gu men tów w pi śmie przy -
sła nym w pierw szych dniach li sto pa da. Czy ta my w nim m. in. „Obo wią zek we ry fi ka cji upraw -
nień pa cjen ta (…) nie do ty czy fak tycz ne go sta nu ubez pie cze nia czy upraw nień do dat ko -
wych pa cjen ta, lecz do ku men tu po twier dza ją ce go ten stan bądź upraw nie nia”. W spra wie
wpro wa dzo nych prze pi sów do ty czą cych kar i in nych sank cji, któ re ma ja do ty czyć le ka rzy
dy rek tor za su ge ro wał, że w tej kwe stii Mi ni ster stwo Zdro wia jest wła ści wym ad re sa tem po -
stu lo wa nych zmian, a nie NFZ. 

22 paź dzier ni ka Pre zy dium Na czel nej Ra dy Le kar skiej wy da ło ofi cjal ne sta no wi sko, w któ -
rym ne ga tyw nie oce ni ło za sa dy wy sta wia nia re cept le kar skich okre ślo ne w usta wie re fun -
da cyj nej. „Pre zy dium Na czel nej Ra dy Le kar skiej przy łą cza się do bar dzo licz nych gło sów
pro te stu prze ciw ko tak ukształ to wa nym za sa dom wy sta wia nia re cept na le ki i wy ro by me -
dycz ne re fun do wa ne ze środ ków pu blicz nych i upo waż nia Pre ze sa Na czel nej Ra dy Le kar -
skiej do pod ję cia wszel kich dzia łań nie zbęd nych do zmia ny tych za sad, w tym tak że do wspar -
cia ak cji pod pi sy wa nia pe ty cji ca łe go śro do wi ska le kar skie go w tej spra wie.”

Na tym sa mym po sie dze niu człon ko wie Pre zy dium NRL wy sto so wa li apel do władz Rze -
czy po spo li tej Pol skiej, w któ rym uwzględ nia jąc „sze ro ką fa lę nie za do wo le nia śro do wi ska le -
kar skie go z obec nych re gu la cji w za kre sie wy sta wia nia re cept na le ki re fun do wa ne, – treść
sta no wi ska Kon wen tu pre ze sów okrę go wych rad le kar skich z dnia 15 paź dzier ni ka 2011 r., wno si
się o pil ne do ko na nie zmian sys te mu wy sta wia nia re cept na le ki i wy ro by me dycz ne re fun do -
wa ne ze środ ków pu blicz nych.” Jed no cze śnie Pre zy dium zwró ci ło uwa gę, że „za da niem le ka -
rza i le ka rza den ty sty po win no być le cze nie wszyst kich cho rych bez wzglę du na ich sta tus ubez -
pie cze nia zdro wot ne go. Za sa da nie sie nia po mo cy wszyst kim po trze bu ją cym jest jed ną z pod -
sta wo wych re guł wy ko ny wa nia za wo dów le ka rza i le ka rza den ty sty. Ro lą le ka rza i le ka rza den -
ty sty jest le cze nie, a ro lą płat ni ka pu blicz ne go po win no być usta la nie, kto i w ja kim za kre sie
jest upraw nio ny do świad czeń fi nan so wa nych ze środ ków pu blicz nych.”

26 paź dzier ni ka Okrę go wa Ra da Le kar ska w Ka to wi cach rów nież przy ję ła sta no wi sko
w spra wie za sad wy sta wia nia re cept le kar skich na le ki i wy ro by me dycz ne re fun do wa ne ze
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● TRZECIE SPOTKANIE ZE SPECJALISTAMI I KIEROWNIKAMI SPECJALIZACJI

Gratulacje i podziękowania
niach i re ali za cji ce lów w ży ciu oso bi stym – mó wił pre zes. Pod kre ślił jed no cze śnie: – Ta
uro czy stość to wspa nia łą oka zją do spo tka nia w gro nie Ko le ża nek, Ko le gów i Ich Na uczy -
cie li róż nych spe cjal no ści, co ma nie ba ga tel ne zna cze nie dla wza jem ne go po zna nia i na -
szej śro do wi sko wej in te gra cji. 

W imie niu władz Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go głos za brał prof. Jan Du ła wa, pro -
rek tor ds. na uki, któ ry gra tu lu jąc no wym spe cja li stom za zna czył, że prze strze ga nie obo -
wiąz ku kształ ce nia jest świa dec twem ich pro fe sjo na li zmu i na ka zem etycz nym za wo du le -
ka rza i le ka rza den ty sty. W po dob nym du chu wy po wie dział się prze wod ni czą cy Za rzą du
Od dzia łu i wi ce prze wod ni czą cy Za rzą du Głów ne go Pol skie go To wa rzy stwa Le kar skie go dr
Je rzy Do siak, przy rów nu jąc zdo by cie spe cja li za cji do szcze bla dra bi ny wie dzy za wo do wej,
bar dzo waż ne go, ale do pie ro jed ne go z pierw szych w pra cy le ka rza. 

Do cent Bog dan Mi chal ski, kon sul tant wo je wódz ki w dzie dzi nie gi ne ko lo gii on ko lo gicz -
nej oraz dr Ry szard Szoz da prze wod ni czą cy Oddziału Ślą skie go Pol skie go To wa rzy stwa Me -
dy cy ny Pra cy rów nież gra tu lo wa li spe cja li stom oraz za chę ca li do dal sze go zdo by wa nia wie -
dzy, dzię ko wa li rów nież le ka rzom, któ rzy pod ję li się tru du by cia kie row ni ka mi spe cja li za cji.

Izbo wą tra dy cją sta ją się spo tka nia z le -
ka rza mi, któ rzy otrzy ma li ty tuł spe cja li sty
oraz kie row ni ka mi ich spe cja li za cji. W paź -
dzier ni ku od by ła się uro czy stość, któ rej bo -
ha te ra mi by ło bli sko 170 le ka rzy, z wy bra -
nych dzie dzin me dy cy ny.

Przed sta wi cie le kil ku na stu dzie dzin me -
dy cy ny zgro ma dzi li się w sa li au dy to ryj nej
Do mu Le ka rza, by wy słu chać gra tu la cji
i otrzy mać z rąk pre ze sa ORL Jac ka Ko za -
kie wi cza pa miąt ko wy dy plom z ser decz ny -
mi po dzię ko wa nia mi i gra tu la cja mi. 
– Kształ tu jąc swo je umy sły i zdo by wa jąc no -
we umie jęt no ści nie za po mi naj my o ma rze -

Apel
Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach z dnia 26 paź dzier ni ka 2011 r.

Okrę go wą Ra dę Le kar ską w Ka to wi cach nie po ko ją in for ma cje o tym, że le ka rze po -
sia da ją cy I0 spe cja li za cji mo gą utra cić moż li wość udzie la nia po rad spe cja li stycz nych kon -
trak to wa nych przez Na ro do wy Fun dusz Zdro wia.

Ogrom ny nie po kój wy ni ka z wie dzy o du żym nie do stat ku spe cja li stów, po głę bia ją cej
się lu ce po ko le nio wej w wie lu spe cjal no ściach, co skut ko wać bę dzie dal szym wy dłu ża -
niem się ko le jek cho rych do uzy ska nia po mo cy spe cja li stycz nej. 

Rów no cze śnie wie my, że le ka rze z I0 spe cja li za cji to oso by doj rza łe za wo do wo, za -
zwy czaj bar dzo do świad czo ne i wy so ko ce nio ne przez pa cjen tów.

Utra ta moż li wo ści udzie la nia świad czeń przez le ka rzy z I0 spe cja li za cji w po rad niach
spe cja li stycz nych w ra mach kon trak tu z NFZ bę dzie dzia ła ła na szko dę pa cjen tów, bę -
dzie jed no znacz na z nie moż li wo ścią za rob ko wa nia le ka rzy, a czę sto z utra tą ich je dy ne -
go źró dła utrzy ma nia. Sy tu acja ta ka dla wie lu mo że być dra ma tem.

Okrę go wa Ra da Le kar ska ape lu je do Mi ni stra Zdro wia i Pre ze sa Na ro do we go Fun -
du szu Zdro wia o zmia nę nie ko rzyst ne go dla pa cjen tów i pra cow ni ków ochro ny zdro wia
za pi su w pro jek tach sto sow nych re gu la cji.

kła dy co raz więk szej ilo ści
szko leń kon fe ren cji i kur sów
or ga ni zo wa nych przez Ślą -
ską Izbę Le kar ską w znaj du -
ją cej się w pod zie miu Do -
mu Le ka rza sa li 010. Je sie -
nią po miesz cze nie to do -
cze ka ło się grun tow ne go
re mon tu, któ ry do sto so wał
prze strzeń do po trzeb od -
by wa ją cych się w niej spo -
tkań i ich uczest ni ków. Ze
środ ków Ślą skiej Izby Le kar skiej spo rzą dzo no pro jekt i wy ko na no wszyst kie nie zbęd ne w sa li
pra ce, a tak że za ku pio no sprzęt au dio wi zu al ny oraz no we wy po sa że nie. 

Anna Zadora-Świderek

kon ty nu owa nie pra cy w przy chod niach ma -
ją cych kon trakt z NFZ. W sa mej Ślą skiej Izbie
Le kar skiej ten pro blem do ty czy po nad trzech
ty się cy le ka rzy, z któ rych więk szość to oso -
by z wie lo let nim do świad cze niem w swo jej
dzie dzi nie. Są już pierw sze, na ra zie nie ofi -
cjal ne sy gna ły, że w wy ni ku pro te stów śro -
do wi ska le kar skie go Mi ni ster stwo Zdro wia
wy co fu je się z pro jek tu ogra ni czeń dla le ka -
rzy z I stop niem spe cja li za cji.

UCHWAŁY PAŹDZIERNIKOWEJ ORL

Wpro wa dzo no zmia ny w re gu la mi nie
przy zna wa nia sty pen diów dla dzie ci zmar -
łych le ka rzy. Jed ną z nich jest de cy zja
o usta no wie niu mi ni mal nej kwo ty po mo cy
w wy so ko ści 200 zł, na wet w sy tu acji, gdy
ob li czo ne we dług przy ję tych za sad świad -
cze nie po win no sta no wić mniej szą kwo tę.
Wpro wa dzo no rów nież 1000 zł jed no ra zo -
wej po mo cy dla dzie ci zmar łych le ka rzy, któ -
rym w myśl re gu la mi nu nie przy słu gu je moż -
li wość przy zna nia sty pen dium ze wzglę du
na zbyt wy so ki do chód w ro dzi nie. 

De cy zją ORL utwo rzo no ko ło sa mo rzą -
du na te re nie Szpi ta la Spe cja li stycz ne go nr 2
w By to miu.

MODERNIZACJA SALI 010

Kur sy „Zdro wie pu blicz ne”, za ję cia z re -
su scy ta cji, stu dia po dy plo mo we „Pra wo
w ochro nie zdro wia” to tyl ko nie licz ne przy -
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Załącznik do stanowiska PNRL z 4 listopada 2011 r. Nr 64/11/P-VI
………………………………………………………………..
/Imię i nazwisko lekarza/lekarza dentysty/
……………..
/Nr PWZ/

Petycja
w sprawie przepisów regulujących zasady wystawiania recept na leki refundowane

Z powodu wprowadzenia w polskim systemie ochrony zdrowia, w szczególności w ustawie o refundacji leków, ustawie o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty i w aktach niższego rzędu
przepisów narzucających lekarzom i lekarzom dentystom liczne biurokratyczne obowiązki, w tym i takie, których spełnienie nie jest
możliwe, a także z powodu wyjątkowo represyjnego charakteru tych przepisów, które w połączeniu z samowolą NFZ umożliwiają obciążanie
osób wystawiających recepty bardzo wysokimi karami finansowymi, żądam: 
1. Zmiany przepisów w taki sposób, aby uprawnienie pacjenta do otrzymania leku refundowanego było realizowane przez płatnika

refundującego koszty leków, natomiast lekarze i lekarze dentyści zajmowali się wyłącznie wskazywaniem na recepcie, jakiego leku
pacjent potrzebuje. 

2. Zniesienia kary zwrotu „nienależnej” refundacji. Refundacja przepisanych leków jest prawem pacjenta i obowiązkiem płatnika. Jeżeli
płatnik zrefunduje pacjentowi lek „nienależnie”, nie może obciążać tym problemem lekarzy. 

3. Wprowadzenia przejrzystych zasad kontroli prowadzonych przez płatnika, opartych o powszechnie obowiązujące przepisy i zasady
wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, a nie o „powielaczowe” prawa NFZ, a także zagwarantowania możliwości rozpatrzenia
odwołania od decyzji kontrolerów przez niezależny organ i zakazu podejmowania przez płatnika działań represyjnych (jak kary umowne,
ograniczenie możliwości zawierania kontraktu) do czasu ostatecznego i prawomocnego sądowego rozstrzygnięcia sporu ze
świadczeniodawcą. 
Kontynuowanie dotychczasowych praktyk NFZ i dalsza represyjna biurokratyzacja przepisów wprowadzana ustawą o refundacji mogą

spowodować, że lekarze i lekarze dentyści będą zmuszeni do wystawiania recept na leki za pełną odpłatnością.

……………..
/podpis/

W tej ostat niej ro li w spo tka niu wzię ła
udział prof. Ewa Ma łec ka -Ten de ra, rek tor
SUM, pod opie ką któ rej, tej je sie ni ukoń czy -
ły spe cja li za cje dr dr Ane ta Gaw lik i Bar ba -
ra Ka li na -Fa ska. 

Wśród go ści spo tka nia zna leź li się tak -
że kon sul tan ci wo je wódz cy: w dzie dzi nie dia -
be to lo gii – prof. Prze my sła wa Ja rosz -Cho -
bot i me dy cy ny ro dzin nej – dr Ire ne usz
Szym czyk oraz pre zes Oddziału Ślą skie go
Pol skie go To wa rzy stwa Gi ne ko lo gicz ne go
prof. Krzysz tof So dow ski.

Anna Zadora-Świderek

UWA GA!
Po par cie pe ty cji w spra wie prze pi sów re gu lu ją cych za sa dy wy sta wia nia re cept na le ki re fun do wa ne.

Każ dy le karz i le karz den ty sta mo że wy ra zić po par cie po przez:
– pod pi sa nie wy dru ko wa ne go tek stu pe ty cji i wy sła nie do ku men tu pocz tą lub fak sem na ad res izby
– wy sła nie e -ma ilem na ad res se kre ta riat@hi po kra tes.org wia do mo ści za wie ra ją cej in for ma cję o po par ciu pe ty cji z po da -

niem nu me ru pra wa wy ko ny wa nia za wo du
– wy ra że nie po par cia na de dy ko wa nej te mu przed się wzię ciu stro nie in ter ne to wej pod ad re sem 

http://www.nil.org.pl/pe ty cja, gdzie na le ży po dać nu mer pra wa wy ko ny wa nia za wo du i klik nąć przy cisk „Po pie ram pe ty cję”.

PETYCJA
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Tradycją stają się spotkania z nowymi specjalistami i kierownikami ich specjalizacji
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NASI SENIORZY. TEMAT Z OKŁADKI

● NOWE PERSPEKTYWY

O Fundacji Lekarzom Seniorom
SKĄD PO ZY SKA MY ŚROD KI NA TE CE LE?

Fun da cja, bę dąc or ga ni za cją po żyt ku pu blicz ne go, ma moż li wość po zy ski wa nia 1% po -
dat ku do cho do we -
go od osób fi zycz -
nych za mi nio ny rok
po dat ko wy.

Bar dzo li czy my
na Pań stwa przy chyl -
ność i ak tyw ność
w tym wzglę dzie.
Do ty czy to ca łe go
na sze go śro do wi ska,
rów nież mło dych Ko -
le ża nek i Ko le gów.
Oprócz le ka rzy
do na sze go dzie ła
mo gą do łą czyć się tak że in ne oso by, człon ko wie na szych ro dzin czy zna jo mi.

Ja ko Fun da cja bę dzie my dzie lić się uzy ska ny mi środ ka mi, a im wyż sze wpły wy, tym oczy -
wi ście więk sza po moc. Wie my, jak wie le Ko le ża nek i Ko le gów wy ma ga wspar cia. Mo że my,
a na wet po win ni śmy po ma gać so bie na wza jem, a dzię ki Fun da cji otwie ra ją się zu peł nie no -
we per spek ty wy.

Wszyst ko za le ży od nas sa mych!

Z ko le żeń skim po zdro wie niem – 
Za rząd Fun da cji

Pra gnie my Ko le żan kom i Ko le gom przy -
bli żyć lo sy Fun da cji Dom Le ka rza Se nio ra.
Fun da cja za ło żo na w 2008 ro ku pod na zwą
„Dom Le ka rza Se nio ra” po po nad dwu let -
niej dzia łal no ści, w lu tym br. uzy ska ła sta -
tus or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go. Za rząd
Fun da cji w czerw cu br. zło żył Okrę go wej Ra -
dzie Le kar skiej spra woz da nie z dzia łal no ści
i uzy skał ab so lu to rium. Jed no cze śnie, ze
wzglę du na licz ne obo wiąz ki, re zy gna cję
z pra cy w Za rzą dzie zło ży li dr Pa weł Gru -
en pe ter oraz Pa ni mgr Wan da Gal was -
Pra sa łek. W czerw cu br. Okrę go wa Ra da Le -
kar ska po wo ła ła no wy za rząd. Pre ze sem zo -
stał dr Wa cław Ko zioł, a człon ka mi za rzą -
du: dr Ja nusz Mi lej ski oraz dr Sta ni sław Bo -
ry sław ski. No wy Za rząd, po ak cep ta cji Ra -
dy Fun da cji, roz sze rzył ce le i za da nia Fun -
da cji. Jed no cze śnie zmie nio na zo sta ła jej na -
zwa, któ ra przy ję ła brzmie nie: Fun da cja Le -
ka rzom Se nio rom. Wszyst kie zmia ny zo sta -
ły za ak cep to wa ne przez je dy ne go Fun da to -
ra – Ślą ską Izbę Le kar ską, któ rą re pre zen -
tu je pre zes Okrę go wej Ra dy Le kar skiej 
Ja cek Ko za kie wicz.

CZYM ZAJ MU JE SIĘ FUN DA CJA?
Jej ce lem jest udzie la nie wspar cia dla le -

ka rzy i le ka rzy den ty stów, człon ków na szej
izby, któ rzy ze wzglę du na po de szły wiek,
stan zdro wia oraz in ne ogra ni cze nia po trze -
bu ją po mo cy. Na szym za da niem jest tak że
dzia łal ność na rzecz ogra ni cza nia nie peł no -
spraw no ści wie ku po de szłe go, pod trzy my -
wa nia sa mo dziel no ści star szych Ko le ża nek
i Ko le gów, po pu la ry zo wa nie i wspie ra nie wo -
lon ta ria tu.

Bę dzie my wspo ma gać pen sjo na riu szy
Do mu Le ka rza Se nio ra w za kre sie tzw.
„usług by to wych” dzia łać na rzecz pro fi lak -
ty ki, le cze nia oraz opie ki, pro wa dzo nych tak -
że przez or ga ni za cje pań stwo we, sa mo rzą -
do we i po za rzą do we. Pla nu je my wspie rać za -
kła dy opie ki zdro wot nej, wy spe cja li zo wa ne
w opie ce i le cze niu osób star szych.

Chce my tak że ak ty wi zo wać na szych
Se nio rów, by po przez dzia ła nia edu ka cyj ne
dla człon ków na szej izby po dzie li li się swo -
ją wie dzą i ogrom nym do świad cze niem, któ -
re są bez cen ne.

Dro gie Ko le żan ki i Dro dzy Ko le dzy!
Sza now na Brać Le kar ska!

Z wiel ką ra do ścią przy ję li śmy wia do mość o uzy ska niu przez na szą Fun da cję „Dom
Le ka rza Se nio ra” sta tu su or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go.

Po zwo li nam to po zy ski wać 1% po dat ku do cho do we go, a tym sa mym zdo by wać środ -
ki fi nan so we, któ re prze zna czy my na po moc dla na szych Se nio rów.

Zmie ni li śmy też na zwę Fun da cji na „LE KA RZOM SE NIO ROM”, po nie waż roz sze -
rzy li śmy gro no be ne fi cjen tów. Te raz po moc na sza bę dzie ad re so wa na do wszyst kich po -
trze bu ją cych Ko le ża nek i Ko le gów, nie tyl ko miesz kań ców Do mu Le ka rza Se nio ra.

Sy tu acja wie lu na szych se nio rów, eme ry tów jest, de li kat nie mó wiąc, nie do po zaz -
drosz cze nia. Ich nie li cu ją ce z po zy cją spo łecz ną eme ry tu ry i ren ty spra wia ją ból i cier -
pie nie nie tyl ko im, ale i nam wszyst kim. 

Uda ło się po wo łać Fun da cję „Le ka rzom Se nio rom”, aby im po móc w ży ciu co dzien -
nym i w czę ścio wym po kry ciu na leż no ści za do my opie ki, w któ rych się znaj du ją, aby
ich wes przeć w ko rzy sta niu z opie ki in sty tu cji ze wnętrz nych.

Wy peł nij my wszy scy sło wa Przy się gi Hi po kra te sa, bądź my so li dar ni ja ko brać le kar -
ska w udzie la niu po mo cy na szym Se nio rom, zgod nie z na szym Ko dek sem Ety ki i prze -
znacz my przy roz li cze niu PIT -u 1% na sze go po dat ku na kon to Fun da cji „Le ka rzom 
Se nio rom”.

Nu mer kon ta: 19 1050 1214 1000 0023 3784 4878
KRS 0000316367

Ko cha ni, po móż my na szym Se nio rom!
Zy ga Waw rzy nek

Dom Lekarza Seniora w Sosnowcu
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– le karz roz li cza ją cy się in dy wi du al nie
skła da ją cy ze zna nie o wy so ko ści osią gnię te go do cho du
w ro ku po dat ko wym na dru ku PIT 37, chcą cy prze ka zać 1%
po dat ku wy peł nia: w po zy cji H. „Wnio sek o prze ka za nie 1%
po dat ku na leż ne go na rzecz or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne -
go (OPP)”
– nu mer KRS – 0000316367
– wy li czo ny 1% kwo ty po dat ku na leż ne go,
– le karz mo że rów nież wpi sać cel szcze gó ło wy prze zna cze -

nia 1% po dat ku,
– za zna cza jąc kwa drat „wy ra żam zgo dę” ma moż li wość prze -

ka za nia swo je go imie nia, na zwi ska oraz ad re su wraz z in -
for ma cją o prze ka za nej kwo cie do Fun da cji „Le ka rzom Se -
nio rom”,

– le karz mo że rów nież po dać do dat ko we in for ma cje (te le -
fon, e -ma il) uła twia ją ce kon takt z nim, ja ko po dat ni kiem.

Skła da ją cy ze zna nie o wy so ko ści osią gnię te go do cho du w ro -
ku po dat ko wym na dru ku PIT 36, chcą cy prze ka zać 1 % po -
dat ku wy peł nia: w po zy cji O „Wnio sek o prze ka za nie 1% po -
dat ku na leż ne go na rzecz or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go
(OPP)”
– nu mer KRS – 0000316367
– wy li czo ny 1% kwo ty po dat ku na leż ne go,
– le karz mo że rów nież wpi sać cel szcze gó ło wy prze zna cze -

nia 1% po dat ku, 
– za zna cza jąc kwa drat „wy ra żam zgodę” ma moż li wość prze -

ka za nia swo je go imie nia, na zwi ska oraz ad re su wraz z in -
for ma cją o prze ka za nej kwo cie do Fun da cji „Le ka rzom Se -
nio rom”,

– le karz mo że rów nież po dać do dat ko we in for ma cje (te le -
fon, e -ma il) uła twia ją ce kon takt z nim ja ko po dat ni kiem.

–  le karz roz li cza ją cy się za po śred nic twem za kła du pra -
cy – pra co daw cy

de kla ra cja PIT 40 – NIE MO ŻE KO RZY STAĆ Z ULG I OD -
LI CZEŃ oraz PRZE KA ZAĆ 1% PO DAT KU NA RZECZ OR -
GA NI ZA CJI PO ŻYT KU PU BLICZ NE GO.
Chcąc prze ka zać 1% na rzecz OPP i ko rzy stać z ulg le karz
sam mu si wy peł nić ze zna nie rocz ne na dru ku PIT 37 w po -
zy cji H bądź dru ku PIT 36 po zy cji O:
– nu mer KRS – 0000316367
– wy li czo ny 1% kwo ty po dat ku na leż ne go,
– le karz mo że rów nież wpi sać cel szcze gó ło wy prze zna cze -

nia 1% po dat ku,
– za zna cza jąc kwa drat „wy ra żam zgo dę” ma moż li wość prze -

ka za nia swo je go imie nia, na zwi ska oraz ad re su wraz z in -
for ma cją o prze ka za nej kwo cie do Fun da cji „Le ka rzom Se -
nio rom”,

– le karz mo że rów nież po dać do dat ko we in for ma cje (te le -
fon, e -ma il) uła twia ją ce kon takt z nim ja ko po dat ni kiem.

– le karz roz li cza ny przez ZUS
le karz, któ ry roz li cza się za po śred nic twem ZUS -u po otrzy -
ma niu in for ma cji o roz li cze niu rocz nym ma pra wo do ko nać
in dy wi du al ne go roz li cze nia. Je że li le karz po sta no wi prze ka -
zać 1 % z po dat ku na rzecz or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne -
go, wi nien wy peł nić 
druk PIT 37 w po zy cji H bądź PIT 36 w po zy cji O: 
– nu mer KRS – 0000316367
– wy li czo ny 1% kwo ty po dat ku na leż ne go,
– le karz mo że rów nież wpi sać cel szcze gó ło wy prze zna cze -

nia 1% po dat ku,
– za zna cza jąc kwa drat „wy ra żam zgo dę” ma moż li wość prze -

ka za nia swo je go imie nia, na zwi ska oraz ad re su wraz z in -
for ma cją o prze ka za nej kwo cie do Fun da cji „Le ka rzom Se -
nio rom”,

– le karz mo że rów nież po dać do dat ko we in for ma cje (te le -
fon, e -ma il) uła twia ją ce kon takt z nim ja ko po dat ni kiem.

Ró ża Wró bel, główna księgowa biura ŚIL
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SZANOWNE KOLEŻANKI I KOLEDZY!

Mimo wielu trudności, w wyniku naszych usilnych starań i negocjacji 
w styczniu 2012 roku rozpoczyna swoją działalność Dom Lekarza Seniora w Sosnowcu.

Szanownych Seniorów zainteresowanych zamieszkaniem w naszym domu prosimy 
o pilny kontakt pisemny lub telefoniczny z biurem Śląskiej Izby Lekarskiej 

pod nr (32) 203 65 46

1% na na szą FUN DA CJĘ „LE KA RZOM SE NIO ROM”
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SYMPOZJA

● UWAGI PO V SYMPOZJUM W KSIĄŻU „PRZESZŁOŚĆ ZROZUMIEĆ - PRZYSZŁOŚĆ KSZTAŁTOWAĆ”

Wspólna historia, wspólna refleksja
W Krzy żo wej k. Świd ni cy, w miej scu hi -

sto rycz ne go spo tka nia kanc le rza Hel mu ta
Koh la i pre mie ra Ta de usza Ma zo wiec kie go
(1989 r.) Dol no ślą ska Izba Le kar ska zor ga -
ni zo wa ła pierw sze pol sko – nie miec kie
Sym po zjum. Po dzie się ciu la tach, już w nie -
co zmie nio nej for mu le, od by ło się w Zam -
ku Książ ko ło Wał brzy cha. Gro no or ga ni za -
to rów po sze rzo no m. in. o Ślą ską Izbę Le -
kar ską. 

(…) Te go rocz ne mu V już sym po zjum,
po dob nie jak czte rem po przed nim, przy -
świe ca ło mot to: Prze szłość zro zu mieć – P -
 rzy szłość kształ to wać. Wzię ło w nim
udział 298 le ka rzy, któ rzy w dniach 6-8
paź dzier ni ka 2011 r. za wi ta li w go ścin ne
pro gi Zam ku Książ k. Wał brzy cha. Nie za -
bra kło tak że uzna nych au to ry te tów i po raz
pierw szy przy ja ciół zza po łu dnio wej gra -
ni cy. (…) Włą cze nie – z ini cja ty wy dr n.
med. Igo ra Chę ciń skie go, pre ze sa DIL tak -
że Ślą skiej i Na czel nej Izby Le kar skiej w or -
ga ni za cję sym po zjum za owo co wa ło po sze -
rze niem je go za kre su te ma tycz ne go.
Obec ność le ka rzy z Nie miec, Czech czy
Sło wa cji to do wód na to, że kul tu ro we i hi -
sto rycz ne ba rie ry moż na i trze ba prze zwy -
cię żać. Sło wa: przy jaźń, wspól no ta, jed -
ność pa da ły pod czas 3-dnio we go spo tka -
nia nie zli czo ną ilość ra zy. Ich od zwier cie -
dle niem by ło uro czy ste wrę cze nie Zło tych
Od znak DIL. Otrzy ma li je: dr n. med. Ma -
ciej Ha man kie wicz – pre zes Na czel nej Ra -
dy Le kar skiej, dr n. med. Ja cek Ko za kie -
wicz – pre zes Ślą skiej Izby Le kar skiej, prof.
dr hab. n. med. Jan Schul ze – pre zy dent
Sak soń skiej Izby Le kar skiej, dr Erik Bo den -
dieck – wi ce pre zy dent Sak soń skiej Izby Le -
kar skiej, dr n. med. Frank Ulrich Mont go -
me ry – pre zes Nie miec kiej Izby Le kar skiej
oraz dr n. med. Ma thias Wunsch – pre -
zes Sak soń skiej Izby Le ka rzy Den ty stów.
(…) 

Mag da le na Ła chut, 

„Me dium”, pi smo DIL.
(Ca łość re la cji z prze bie gu Sym po -

zjum prze czy tać moż na na stro nie in ter -
ne to wej ŚIL, pod da tą 26. 10. 2011 r.).

Prze glą dam pierw szych kil ka na ście stron in ter ne to wej wy szu ki war ki. Oprócz re la cji z izbo -
wych biu le ty nów, co zro zu mia łe, nie ma tam pu bli cy stycz ne go echa te go wy da rze nia. Naj -
wy raź niej zo sta ło po trak to wa ne przez me dia jak
jed no z bar dzo wie lu sym po zjów me dycz nych lub
też ko lej ne spo tka nie przed sta wi cie li izb le kar skich.
To bu dzi zdu mie nie, bo wiem by ło to, kto wie czy
nie jed no z bar dziej istot nych w tym ro ku zda rzeń
in te lek tu al nych, do ty czą cych nie tyl ko pol sko -
-nie miec kiej hi sto rii. 

Już uważ ne wczy ta nie się w te ma ty i treść wy -
stą pień wska zu je, jak śro do wi sko le kar skie ro zu -
mie swo ją spo łecz ną i kul tu ro twór czą ro lę. Współ -
cze sne pro ble my eu ro pej skiej i pol skiej ochro ny
zdro wia zo sta ły ze sta wio ne z ro lą le kar skich sa mo -
rzą dów, szcze gól nie w kon tek ście ety ki i praw pa -
cjen ta. Ana li zę zde cen tra li zo wa ne go pań stwa
pra wa z ko lei uzu peł nio no o omó wie nie sa mo rząd -
no ści te ry to rial nej i za wo do wej, ja ko ele men tu de -
mo kra cji. Przy czym istot ny wy da je się nie tyl ko sam
fakt po ru sze nia tych te ma tów, ale ich uję cia w for -
mie ese ju czy też ście ra nia ra cji (np. o sa mo rzą -
dach „Ry wa le czy sprzy mie rzeń cy?”)

„Tra we stu jąc słyn ne dic tum Wit t gen ste ina po wiedz my:

gra ni ce hi sto rii są gra ni ca mi na sze go my śle nia”.

prof. dr hab. Ta de usz Sła wek 

Wy da na przez DIL za raz po Sym po zjum książ ka (w ję zy ku pol skim i nie miec kim), w któ -
rej za miesz czo no wszyst kie wy stą pie nia, po zwa la na re flek sję, że oto ma my do czy nie nia
z waż nym gło sem w dys ku sji o wspól nej hi sto rii. Jest nim na pew no tekst Ks. Prof. In fu ła -
ta Ja na Kru ci ny „Orę dzie po jed na nia w tle zjed no czo nej Eu ro py”. Oto frag ment:

„Ucie szy li się pol scy uczest ni cy Sy no du 2001, kie dy Jan Pa weł II za py tał ze bra nych przy pa -
pie skim sto le, czy za uwa ża ją, jak ak tu al ne sta ją się w je go po czy na niach owe cen tral ne sło -
wa prze ba cze nia i po jed na nia pol skie go Orę dzia do bi sku pów nie miec kich. (…) Gdzie jest
pod ło że owe go wro cław skie go ge nius lo ci o po jed na niu? Jak do ko na ło się prze zwy cię że -
nie za cie trze wie nia po obu stro nach dzie lą cej gra ni cy? Ja ki wy dźwięk bądź co bądź uspo -
so bie nia re li gij ne go, sku tecz nie po dzia łał na po czy na nia spo łecz ne, na dro gę do jed no ści
Eu ro py?”

Dru gim ta kim tek stem jest esej prof. dr hab. Ta de usza Sław ka pt. „Przy szłość w po li ty -
ce ja ko spo sób py ta nia o to, co zna czy być ra zem”. Pro fe sor za sta na wia się, czy mo że my
tak my śleć o świe cie, by nie po paść w utar te ko le iny mą dro ści hi sto rii? Pro po nu je kontr -hi -
sto rię, czy li dzia ła nia po przez kry tycz ne jej roz trzą sa nie, nie unie waż nia nie jej, lecz z nią
zma ga nie, wy chy le nie się w stro nę te go -co –nad cho dzi. Przy wo łu je Nie tsche go, Han nach
Arendt, Mi ło sza, Cio ra na, Ró że wi cza. Ca łość osnu wa wo kół wąt ku „prze ba cza my i pro si -
my o prze ba cze nie”, z moc nym zda niem: „Zmar łych win no się wzy wać nie do po msty za mi -
nio ne, lecz do spra wo wa nia tro ski, opie ki nad przy szło ścią”. Esej pro fe so ra nie zo sta wia ni -
ko go obo jęt nym, tak że tych, któ rzy być mo że nie do koń ca mo gą się zgo dzić, że „po li ty ka
opar ta na gnie wie i gniew nym re sen ty men cie (…) pra gnie usta no wić przy szłość ja ko do me -
nę wy rów ny wa nia ra chun ków za krzyw dy prze szło ści. Są to krzyw dy rze czy wi ste, lecz po upły -
wie dzie się cio le ci bar dziej łą czy nas z ni mi ide olo gia, niż fał szy we prze świad cze nie”. 
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dach kon kret nych ży cio ry sów, zna ko mi cie po -
sze rza wie dzę o tę pro ble ma ty kę. Nie spo -
sób omó wić wszyst kich te ma tów, wie le
z nich, łącz nie z ro lą NRL pod czas Sym po -
zjum, na pew no po dej mie „Ga ze ta Le kar -
ska”. 

Pre zes Dol no ślą skiej Izby Le kar skiej
Igor Chę ciń ski, po wie dział: „te kor po ra cyj -
ne le kar skie spo tka nia do wio dły już traf no -
ści te go po my słu”. Go spo darz Sym po zjum
ujął to bar dzo skrom nie. Jest to na pew no
o wie le wię cej.

Gra ży na Ogro dow ska

Ta ki dys kurs in te lek tu al ny pod ję ło w Ksią żu le kar skie śro do wi sko, wy kra cza jąc da le ko
po za pro ble ma ty kę ści śle me dycz ną. Ta oczy wi ście za ję ła du żo miej sca, by wspo mnieć o opra -
co wa niu przy wo łu ją cym pro ble my de mo gra ficz ne le ka rzy spe cja li stów na ob sza rze Ślą skiej
i Dol no ślą skiej Izby Le kar skiej (dr n. med. Ja cek Ko za kie wicz i dr Ja cek Cho dor ski). Au to -
rzy przed sta wia ją szcze gó ło we da ne, z któ rych wy ni ka, że Pol ska znaj du je się na koń cu sta -
ty styk UE do ty czą cych ka dry le kar skiej. Licz ba le ka rzy jest w Pol sce re la tyw nie ni ska – prze -
cięt nie przy pa da 22 le ka rzy na 10 000 miesz kań ców, pod czas gdy śred nia dla kra jów UE
wy no si 31 le ka rzy na 10 000 miesz kań ców. 

Wśród po nad dwu dzie stu wy stą pień, zwró cił mo ją uwa gę tak że tekst prof. dr hab. Ry -
szar da Kacz mar ka, o le ka rzach na Gór nym Ślą sku, w XIX i XX wie ku, po mię dzy dwo ma
pań stwa mi na ro do wy mi, gdzieś na „za co fa nych kre sach”, a mo że ra czej na wie lo kul tu ro -
wym po gra ni czu? Opar ty o uni kal ne ma te ria ły źró dło we, osa dzo ny w kon kret nych przy kła -

Lekarz - szef, lekarz - podwładny

Z TEKI OROZ

Art. 53 Ko dek su Ety ki Le kar skiej w spo -
sób dość ogól ny, ale jak że traf ny okre śla zo -
bo wią za nia, któ re cią żą na le ka rzu, któ ry peł -
ni funk cje kie row ni cze, a tym sa mym ty czy
le ka rza bę dą ce go oso bą za rzą dza ją cą za kła -
dem opie ki zdro wot nej. Co waż ne, punkt 2
te go ar ty ku łu od sy ła nie tyl ko do po zo sta łych
ar ty ku łów Ko dek su Ety ki Le kar skiej, w tym
na przy kład do ar ty ku łu 1, ale ma szer sze
umo co wa nia w ogól nych za sa dach etycz nych. 

Sy tu acja w służ bie zdro wia, któ rej wszy -
scy do cze ka li śmy i do zna je my na co dzień,
jest na pew no szcze gól nie trud na. Dzi siaj nie
roz piesz cza ją nas pa cjen ci, któ rzy sta li się
co raz bar dziej wy ma ga ją cy, nie roz piesz cza
płat nik, czy li Na ro do wy Fun dusz Zdro wia.
Wy ma ga nia sta wia ne pod mio tom lecz ni czym
przez or ga ny za ło ży ciel skie, zmia ny wpro -
wa dza ne przez Mi ni ster stwo Zdro wia oraz
dzia ła nia po li ty ków w za kre sie usta wo daw -
czym nie uła twia ją na szej pra cy. Ta ki wy dłu -
żo ny okres przej ścio wy jest na pew no
szcze gól nie trud ny dla osób, któ re pod ję ły
się za rzą dza nia, kie ro wa nia za kła da mi opie -
ki zdro wot nej, ich od dzia ła mi. Trud no ści or -
ga ni za cyj ne, pię trzą ce się dy le ma ty eko no -
micz ne i kło po ty ka dro we na pew no nie uła -
twia ją, a wręcz utrud nia ją wy wią zy wa nie się
z pod ję tych zo bo wią zań zwią za nych z za -
rzą dza niem pla ców ką. W róż nych za kła dach
na si le nie wy stę pu ją cych trud no ści jest nie -
jed na ko we. Ist nie ją jesz cze, co praw da nie -
licz ne, w któ rych sy tu acja jest w mia rę sta -
bil na. Ale nie ste ty, co raz bar dziej wy dłu ża

W jed nym z po przed nich ar ty ku łów po ru sza łem już kwe stię na ru sza nia za sad Ko dek -
su Ety ki Le kar skiej w re la cjach po mię dzy le ka rza mi na sty ku pra co daw ca – pra cow nik. Kan -
wą tam te go ar ty ku łu by ła co raz więk sza ilość te go ty pu skarg. Naj czę ściej do ty czą one kwe -

stii spor nych w re la cjach le karz prze ciw ko le ka rzo wi. 
Ostat nie dwa la ta nie ste ty „za owo co wa ły” no wym ty pem

skarg roz pa try wa nych przez Okrę go we go Rzecz ni ka Od po -
wie dzial no ści Za wo do wej. Są to spra wy prze ciw ko le ka rzo -
wi, któ ry jest bądź dy rek to rem szpi ta la, bądź or dy na to rem (kie -
row ni kiem od dzia łu), a je go dzia ła nia skie ro wa ne są, bądź go -
dzą w wie lu le ka rzy, któ rzy są je go pod wład ny mi. O spra wach
tych do no szą na bie żą co me dia, bu dzą one sze reg kon tro -
wer sji, jak rów nież są przed mio tem za in te re so wa nia pro ku -
ra tur i są dów po wszech nych. 

Po zor nie wy da wać by się mo gło, że spra wy zwią za ne z za -
rzą dza niem szpi ta la mi i nie zwią za ne z po peł nia niem błę dów z za kre su od po wie dzial no -
ści za wo do wych (błę dów le kar skich, me dycz nych) nie wcho dzą w za kres kom pe ten cji i za -
in te re so wań Okrę go we go Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści Za wo do wej oraz Są du Le kar skie -

go. Nie ste ty jest to po gląd myl ny. Le ka rza, po za usta wo wy mi prze pi sa mi re gu lu ją cy mi za -
kres i for mę wy ko ny wa nia za wo du, obo wią zu ją rów nież za sa dy Ko dek su Ety ki Le kar skiej. I o tym
pod sta wo wym fak cie za po mi nać ni gdy nie moż na i nie po win no się. 

dr Tadeusz Urban

Art. 53 pkt 2 i 3 Ko dek su Ety ki Le kar skiej 

pkt 2. Le ka rze peł nią cy funk cje kie row ni cze po win ni trak to wać swo ich pra cow ni ków zgod -
nie z za sa da mi ety ki.
pkt 3. Le ka rze peł nią cy funk cje kie row ni cze są zo bo wią za ni do szcze gól nej dba ło ści o do -
bro cho re go oraz o wa run ki pra cy i roz wo ju za wo do we go pod le głych im osób.
art. 1 pkt 1,2 i 3 Ko dek su Ety ki Le kar skiej
pkt 1. Za sa dy ety ki le kar skiej wy ni ka ją z ogól nych norm etycz nych.
pkt 2. Zo bo wią zu ją one le ka rza do prze strze ga nia praw czło wie ka i dba nia o god ność
za wo du le kar za.
pkt 3. Na ru sze niem god no ści za wo du jest każ de po stę po wa nie le ka rza, któ re pod wa ża
za ufa nie do za wo du. 

● NOWY TYP SKARG
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● CUM GRANO SALIS

Solitarność - przede wszystkim?
ją cy mi ten sam za wód, gdy re la cje mię dzy le ka rza mi, a pa cjen ta mi są dyk to wa ne przez za -
sa dy obo wią zu ją ce na ryn ku usług zdro wot nych?

Moż na być so li dar nym wo bec przed sta wi cie li te go sa me go za wo du, tej sa mej spe cjal -
no ści, zwłasz cza, gdy uzna je my od mien ne me to dy dia gno zo wa nia i le cze nia, ale czy jest
to wa ru nek by cia do brym le ka rzem?

Roz dział III Ko dek su Ety ki Le kar skiej pt. „Sto sun ki wza jem ne mię dzy le ka rza mi” był przed -
mio tem wie lu ana liz praw ni czych i na dal obo wią zu je, bu dząc wie le kon tro wer sji.

W imię so li dar no ści za wo do wej nie za wsze wy czer pu ją co od po wia da się na py ta nia pa -
cjen ta i wy ja śnia wąt pli wo ści. np. że za miast ope ra cji opty mal na bę dzie ra dio te ra pia pa lia -
tyw na, cho ciaż guz w trak cie dia gno sty ki i le cze nia u le ka rza ro dzin ne go, co trwa ło 6 mie -
się cy, kil ka krot nie po więk szył swo je roz mia ry i na cie ka na VCS? Jak nie za szko dzić ko le gom
wy ra ża jąc opi nię o do tych cza so wym le cze niu?

Pro wa dzo no ba da nia na uko we zmie rza ją ce do usta le nia licz by „pre ven ta ble de aths”,
czy li zgo nów moż li wych do unik nię cia przy pra wi dło wym po stę po wa niu dia gno stycz no -lecz -
ni czym. Pro blem po wstał, gdy oka za ło się, że licz ba ta wca le nie jest ma ła. Za tem bez piecz -
niej by ło by po mi nąć wy ni ki ostat nich 5 lat.

Na pierw szej stro nie hi sto rii cho ro by jest też ru bry ka: „Po in for mo wa no pa cjen ta o przy -
słu gu ją cych mu pra wach”, a w tym mie ści się też pra wo do od szko do wa nia i za dość uczy -
nie nia, o czym pa cjent po wi nien wie dzieć.

Czy pe cho wiec z uchył kiem prze ły ku, (któ re go w cza sie ope ra cji nie zna le zio no), za -
słu gu je ze stro ny szpi ta la na fi nan so wą re kom pen sa tę przed dru gą ope ra cją? Po in for mo -
wać cho re go, że „ope ra cja się nie uda ła”, czy utrzy my wać, że nic wiel kie go się nie sta ło?
Do bro cho re go, czy do bro dy rek to ra szpi ta la jest wyż szym pra wem? Gdzie tu jest miej sce
na so li dar ność za wo do wą przed kła da ną nad sa lus aegro ti?

Od po ło wy ubie głe go ro ku to czy ły się dys ku sje na te mat re kom pen sa ty przy zna wa nej na dro -
dze ad mi ni stra cyj nej za nie po żą da ne zda rze nia w prze bie gu le cze nia. In ten cją Mi ni ster stwa
Zdro wia i usta wo daw cy by ło skró ce nie, czy też omi nię cie cza so chłon nej dro gi po stę po wań
są do wych, któ re wpraw dzie przy zna wa ły wyż sze kwo ty od szko do wań i za dość uczy nień, ale

Ko lej ny głos w dys ku sji na te mat so li dar -
no ści za wo do wej, felieton wy wo ła ny ar ty ku -
łem dr Ta de usza Urba na, Okrę go we go
Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści Za wo do wej
(PM, nr 10, 2011).

Pe wien or to pe da oglą da jąc kon tro l ne zdję -
cie rtg – huk nął:

– A któż pa nu tę rę kę na sta wiał???!!!
Prze ra żo ny pa cjent wy szep tał na zwi sko le -

ka rza, któ ry go za opa try wał w SOR – …
– Ja nie py tam o na zwi sko, tyl ko o za -

wód! – grzmiał spe cja li sta...

Kry ty ka po stę po wa nia in ne go le ka rza jest
wy pad ko wą kom plek sów i chę cią do war to -
ścio wa nia się w oczach pa cjen ta, ale obec -
nie sta no wi ele ment gry mar ke tin go wej
w re kla mie wła snych świad czeń me dycz nych.
To zja wi sko jest na gan ne, kie dy ofia rą, czy
za kład ni kiem bra ku so li dar no ści za wo do wej,
sta je się pa cjent. Jed nak że w do bie ist nie ją -
cych uwa run ko wań ro dzi się py ta nie: czy ko -
lej ny ka non ety ki nie ule ga ko ro zji?

Po ję cie so li dar no ści za wo do wej le ka rzy,
je że li nie jest oksy mo ro nem, to jest po ję ciem
z hi sto rii me dy cy ny. Czy jest jesz cze po czu -
cie wspól no ty z przed sta wi cie la mi wy ko nu -

by na pi sać o ochro nie dóbr oso bi stych, czy ochro nie pra cow ni czej, ale to już do me na in -
nych or ga ni za cji, na przy kład związ ków za wo do wych.

Ja chcia łem zwró cić uwa gę przede wszyst kim na szcze gól ne sy tu acje, kie dy to oso bą
kie ru ją cą za kła dem pra cy jest le karz. Je że li to on po dej mu je się funk cji kie row ni czej, mu si
pa mię tać, że na wet w naj trud niej szej sy tu acji zwią za nej z ko niecz no ścią re struk tu ry za cji,
oszczę dza nia, czy zwal nia nia pra cow ni ków obo wią zu ją go za sa dy okre ślo ne w Ko dek sie Ety -
ki Le kar skiej, nie mó wiąc już o ogól nie przy ję tych nor mach etycz nych. Le ka rze ci win ni pa -
mię tać rów nież o tym, że na mo cy ar ty ku łu 53 usta wy o izbach le kar skich za na ru sza nie
za sad ety ki le kar skiej mo gą zo stać po cią gnię ci do od po wie dzial no ści za wo do wej. 

Ta sa ma usta wa da je rów nież moż li wość uka ra nia le ka rza, któ ry peł niąc funk cje kie row -
ni cze, za sa dy Ko dek su Ety ki Le kar skiej w spo sób ra żą cy, ła mie. W ka ta lo gu kar usta wo daw -
ca dał moż li wość orze ka nia przez sąd le kar ski (art. 83 ust. 1 pkt 4 usta wy o izbach le kar -
skich) za ka zu peł nie nia funk cji kie row ni czych w jed nost kach or ga ni za cyj nych ochro ny zdro -
wia na okres od ro ku do pię ciu lat. 

Nie jest więc praw dą prze ko na nie, iż sa mo rząd le kar ski po zba wio ny jest me cha ni zmów
po zwa la ją cych ra dy kal nie ukró cić prak ty ki nie etycz ne go po stę po wa nia le ka rzy peł nią cych funk -
cje kie row ni cze. 

Ta de usz Urban

się li sta pla có wek, w któ rych po gar sza ją ca
się sy tu acja eko no micz na wy mu sza licz ne,
cza sem bar dzo he ro icz ne pró by re struk tu -
ry za cji lub prze kształ ceń ma ją cych na ce lu
ura to wa nie i po zo sta wie nie na ryn ku funk -
cjo nu ją cych „firm”. Ko niecz ność zmian ro -
zu mie my wszy scy. Ale nie ak cep tu je my ta -
kich dzia łań, któ re na ru sza ją ogól nie przy -
ję te za sa dy nor ma li zu ją ce re la cje mię dzy ludz -
kie. Na pew no w tym miej scu du żo moż na

Art. 53 usta wy o izbach le kar skich
Człon ko wie izb le kar skich pod le ga ją

od po wie dzial no ści za wo do wej za na ru sze -
nie za sad ety ki le kar skiej oraz prze pi sów
zwią za nych z wy ko ny wa niem za wo du le -
ka rza, zwa ne da lej „prze wi nie niem za wo -
do wym”. 

Z TEKI OROZ
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ta li straj ko wa ła część le ka rzy, bo po zo sta li
oba wia jąc się re pre sji pra co daw cy, za sła nia li
się…ety ką. Zwy cię stwo straj ku ozna cza ło
pod wyż kę pen sji dla wszyst kich, ale le ka rze,
któ rzy straj ko wa li, nie otrzy ma li wy na gro dzeń
za czas straj ku. Czy z ra cji lo gi ki i kon se kwen -
cji w po stę po wa niu – le ka rze, nie bio rą cy
udzia łu w straj ku po win ni ho no ro wo zrzec
się pod wy żek? W imię wy biór czo ro zu mia -
nej so li dar no ści nikt te go nie uczy nił. 

Po trze ba funk cjo no wa nia so li dar no ści le -
kar skiej jest rów no znacz na z po trze bą bez -
pie czeń stwa wy ko ny wa nia za wo du i wią że się
z na dzie ją na po pra wę sy tu acji spo łecz no -
-eko no micz nej. Nie ste ty, wie lu z nas uwa -
ża, że so li dar ność le kar ska, w po zy tyw nym
zna cze niu, obo wią zu je je dy nie ogół ko le gów.
In dy wi du al nie do mi nu je par ty ku la ryzm, bo:
„Mój in te res jest waż niej szy i sam so bie po -
ra dzę bez so li dar no ści za wo do wej”.

So li ta rius zna czy sa mot ny, a so li dus zna -
czy zwar ty. Wy bór na le ży do Cie bie.

ro ha tyn

wią za ło się to z orze cze niem wi ny le ka rza. W koń cu przy ję to ko rzyst ną opcję: bez szu ka -
nia win nych wśród le ka rzy. Na to miast ABS (Ab so lut ny Brak So li dar no ści) mo że skut ko wać
bez po śred nim za wia do mie niem Rzecz ni ka (zgod nie z Ko dek sem Ety ki) oraz od po wie dzial -
no ścią z kil ku ar ty ku łów Ko dek su Kar ne go.

To przy kła dy o po czu ciu so li dar no ści za wo do wej w od nie sie niu do pa cjen ta.
Osob nym roz dzia łem jest sto su nek le ka rzy -bie głych są do wych do błę dów po peł nio nych

przez ko le gów. Cza sa mi opi nie są dru zgo cą ce (kon ku ren cję) lub ostroż ne, w try bie wa run -
ko wym i ob wa ro wa ne przy pusz cze nia mi, że aż roz my dla ją za wo do wą od po wie dzial ność,
nic nie wno sząc do spra wy roz pa try wa nej przez sąd. Na ba kier z so li dar no ścią za wo do wą
stoi też „twór czość w do ku men ta cji me dycz nej” na po trze by le ka rzy -orzecz ni ków.

Kie dyś otrzy ma łem z są du opa słe ak ta w ce lu spo rzą dze nia kil ku na sto stro ni co wej opi -
nii, za co mia łem otrzy mać wy na gro dze nie ok. 150 zł. W tych że ak tach by ło pi smo: „W związ -
ku z za po zna niem się z ak ta mi przed mio to wej spra wy – pro szę o wpła ce nie na rzecz tut.
Kan ce la rii Praw nej kwo ty 7 500 zł”. Moż na je dy nie po zaz dro ścić kor po ra cji ad wo kac kiej,
że kon se kwent ne pie lę gno wa nie so li dar no ści za wo do wej przy no si ocze ki wa ne re zul ta ty. 

U nas też ob ser wu je my prze ja wy so li dar no ści. Np. w bez względ nej wal ce o do dat ko -
we dy żu ry kon trak to we urzą dzo no gło so wa nie wy klu cza jąc z gra fi ku nie wy god ną, bo za -
sad ni czą w pra cy, le kar kę. Or dy na tor nie sta nął na skra ju swo ich kom pe ten cji i pa ni ad iunkt
mu sia ła odejść do po rad ni, od stę pu jąc czte ry dy żu ry kli ni cy stom. A więc – funk cjo nu je u nas
so li dar ność, któ rą uza sad nia stwier dze nie pe cu nia non olet.

Cie ka wie też wy glą da na sza so li dar ność z per spek ty wy związ ku za wo do we go le ka rzy.
Wia do mo, że straj ki w 2007 ro ku by ły prze wle kłe, gdyż żą da nia pła co we mie li wszy scy, ale
do straj ku przy stę po wa li nie licz ni. Zresz tą ja kie to by ły straj ki: pra ca to czy ła się nor mal -
nie, a o straj ku przy po mi na ły je dy nie pla ka ty i pro por ce OZZL? W jed nym z du żych szpi -

PSYCHIATRIA

● O PROFILAKTYCE SEZONOWYCH ZABURZEŃ NASTROJU I INNYCH FUNKCJI PSYCHICZNYCH

Wspierajmy się i trzymajmy razem
Cier pie nie na le ży do ele men tów ży cia i nie moż na go każ do ra zo wo utoż sa miać z cho -

ro bą. Nie moż na da wać ta ble tek na każ de cier pie nie. 

Ca ła przy ro da re agu je na zmniej sza ją cą się ilość świa tła, na skra ca ją cy się dzień. Czło -
wiek też. Od za ra nia dzie jów świa tło sło necz ne by ło wy znacz ni kiem ryt mów wszyst kich or -
ga ni zmów ży wych. Wa run ko wa ło pra -
wi dło we, har mo nij ne funk cjo no wa nie
pro ce sów i ryt mów bio lo gicz nych. 

Za sto so wa nie sztucz ne go świa tła
by ło po cząt kiem od waż nych i la wi no -
wych prze mian w funk cjo no wa niu
(czy taj: bio lo gii i fi zjo lo gii) czło wie -
ka. Czło wiek stał się nie za leż ny
od na tu ral ne go ryt mu na tu ry. Mógł
stwo rzyć sztucz ną do bę, pro du ko wać
nie za leż nie od na tu ry i re gu lo wać
okre sy świa tła i ciem no ści. Ma ło kto
zda wał so bie z te go spra wę na po -
cząt ku XX wie ku, że sztucz ne świa -
tło elek trycz ne jest sła bym sub sty tu -
tem świa tła sło necz ne go, nie zdol nym do sty mu la cji mó zgo wych ośrod ków re gu lu ją cych nasz
we wnętrz ny ze gar bio lo gicz ny („daw ców cza su”). Świa tło do cie ra ją ce do siat ków ki sty mu -
lu je ak tyw ność ukła dów se ro to ni ner gicz nych w mó zgu i wy dzie la nie en do kryn ne pod wzgó -
rza i szy szyn ki, tyl ko wte dy gdy ma od po wied nią moc i czas. Sub sty tu cja świa tłem sztucz -

nym rzad ko kie dy jest wy star cza ją ca do od -
po wied nie go za sty mu lo wa nia mó zgu, aby
utrzy mać let nią ak tyw ność tar czy cy, nad ner -
czy, me ta bo li zmu.

Dru gim ele men tem jest czas; zmia ny na -
tę że nia świa tła, a co za tym
idzie zmia ny na tę że nia osob -
ni czej ak tyw no ści, w spo sób
na tu ral ny po ja wia ją się ryt -
micz nie. Jak by tak do brze się
przyj rzeć, to wszyst ko ma swój
rytm – tak sa mo po ry ro ku, jak
i na sze ser ca, mó zgi, je li ta, ak -
tyw ność wy dziel ni cza, go na dy,
etc, (ma kro i mi kro ko smos).
Do bo we wa ha nia tem pe ra tu ry
cia ła u oso by zdro wej ma ją
swo ją cha rak te ry stycz ną krzy -
wą, po zio my kor ty zo lu, me la -
to ni ny, in nych wy dzie lin me diu -

ją cych – tak że. To wszyst ko są try by jed nej
ma szy ny i je śli nie czu je my zmian wy wo ły -
wa nych przez zmia nę ilo ści świ at ła sło necz -
ne go do cie ra ją ce go do na sze go or ga ni zmu,

fo
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po łu dnio wych, w prze rwie lunch’owej – jest nie zbęd ny, bez wzglę du na po go dę. Wraz ze
zmro kiem ob ni ża my ak tyw ność, a za sy pia my przed pół no cą. Naj bar dziej war to ścio wy sen,
sprzy ja ją cy two rze niu się no wych po łą czeń mię dzy neu ro na mi (zja wi sko neu ro pla stycz no -
ści) ma miej sce w pierw szej po ło wie no cy. Za ry wa nie no cy i spa nie w środ ku dnia ma ją udo -
wod nio ne dzia ła nie de pre sjo gen ne.

Chro no te ra pia ma dzia ła nie pro fi lak tycz ne i lecz ni cze za rów no w za bu rze niach ze spek -
trum cho rób afek tyw nych, jak i w pro fi lak ty ce za bu rzeń otę pien nych i wie lu in nych. 

Za chę cam do okre śle nia swo je go chro no ty pu za po mo cą kwe stio na riu sza sa mo oce ny
„So wa -Skow ro nek” (Mor nin gness – Eve nin gness Qu estio na ire), MEQ -SA. 

Fo to te ra pia: czy li po ten cja li za cja chro no te ra pii po przez do łą cze nie sztucz ne go świa -
tła, czy li na świe tla nia lam pą prze ciw de pre syj ną. Ce chy lam py: Świa tłość: 5 000 – 10 000
luk sów, Peł ne wid mo świa tła bia łe go, na śla du ją ce słoń ce, Fil try na UV, 

* * * 
Je że li spa dek na pę du i ak tyw no ści mo że my trak to wać ja ko wa riant nor my, to już spa -

dek na stro ju nie ko niecz nie. Na le ży oce nić sto pień te go zja wi ska i za sta no wić się nad ewen -
tu al nym (!) roz po zna niem de pre sji se zo no wej (Cho ro ba Afek tyw na Se zo no wa – CHAS). O se -
zo no wo ści zja wi ska po wie nam wy wiad. Nie któ rzy uwa ża ją, że se zo no wość w ob ja wach wrzo -
do wych, wień co wych, im mu no lo gicz nych, etc. jest zwią za na ze spad kiem na stro ju i/lub jest
ma ską de pre sji. 

W tym okre sie praw do po dob nie spo tka cie się Pań stwo w swo ich prak ty kach z wie lo ma
pa cjen ta mi, któ rzy obok gry py bę dą na rze kać na smu tek, przy gnę bie nie, po pła ki wać. Uwa -
ga - de pre sja po tra fi oszu ki wać! Cza sa mi pa cjent nie po tra fi mó wić o uczu ciach (to się na -
zy wa dys lek sy ty mia) i swo je cier pie nie wy ra ża okre śle nia mi; „tu mnie bo li, tam mnie ści ska
i gnie cie”, „sła by je stem…”„. Bar dzo po pu lar ne są skar gi na za bu rze nia snu. Cza sa mi sy -
tu acja jest od wrot na: pa cjent przy cho dzi i od ra zu sta wia so bie sam dia gno zę: „mam de -
pre sję”. 

NIE KAŻ DY SMU TEK JEST DE PRE SJĄ
Cier pie nie na le ży do ele men tów ży cia i nie moż na go każ do ra zo wo utoż sa miać z cho -

ro bą, Nie moż na da wać ta ble tek na każ de cier pie nie. A w ogó le z tą de pre sją to po ja wi ło
się ta kie bar dzo dziw ne, no we zja wi sko: ja ko ko lej na po „ner wi cy”, wśród za bu rzeń psy -
chicz nych, wy rwa ła się z za klę te go krę gu styg ma ty za cji cho rób psy chicz nych. Już nie wstyd
mieć de pre sję: al ko ho lik w ze spo le abs ty nen cyj nym – ma de pre sję, ktoś stra cił pra cę …,
star sza oso ba z otę pie niem – ma de pre sje, ktoś jest w ża ło bie po śmier ci bli skiej oso by – to
też ma de pre sję. To nie de pre sja, mi mo, że na strój jest kiep ski. To na tu ral na, zdro wa, fi -
zjo lo gicz na re ak cja na sy tu acje. 

Ma my pra wo do uży wa nia sło wa „de pre sja” w zna cze niu ogól nym, po pu lar nym: de pre -
sja ja ko chan dra, ja ko gor szy dzień – to jest w po rząd ku, ale te go się nie le czy, nie bie rze
far ma ceu ty ków, nie cho dzi do le ka rza. Z chan drą idzie się po nie for mal ne wspar cie, po współ -
czu cie, po wspól ne by cie ra zem. To po ma ga, to jest po trzeb ne i to wy star cza. Je że li nie
wy star cza i po mi mo ła god no ści i to le ran cji dla sie bie, po mi mo ure gu lo wa nia ryt mów i za -
sto so wa nia świa tła i ru chu, „roz sy pu je my” się na dal, to kon sul ta cja spe cja li sty psy chia try
wy da je się być nie – do – omi nię cia!. 

Dla cze go pi szę to w ga ze cie dla le ka rzy: bo Ze spół Ob ja wów De pre syj nych w Cho ro -
bie Afek tyw nej Jed no bie gu no wej (CHAJ), wy glą da iden tycz nie jak Ze spół Ob ja wów De pre -
syj nych w Cho ro bie Afek tyw nej Dwu bie gu no wej (CHAD). Róż ni się tyl ko tym, że po kil ku
ty go dniach, a cza sa mi po kil ku dniach, sto so wa nia le ku prze ciw de pre syj ne go ten dru gi za -
mie ni się w Ze spół Ob ja wów Ma nia kal nych – a wte dy ten pa cjent już się nie po ka że u le -
ka rza, al bo je śli się po ka że, to le karz nie bę dą cy psy chia trą,” za chwy ci się” swo im suk ce -
sem i nie za uwa ży roz wi ja ją cej się, groź nej cho ro by. 

Ze spo ły Ma nia kal ne to zmo ra wie lu lu dzi; su biek tyw ne prze ży wa nie szczę ścia,
omni po ten cji i po dej mo wa nie ry zy kow nych przed się wzięć cza sa mi skut ku je na ca łe ży cie.
Dla nas psy chia trów ostat nio sło wa: kre dyt, za dłu że nie i za ku py, po ja wia ją ce się w wy wia -
dzie z pa cjen tem, sta ły się sy gna łem, sy no ni mem – „ma nii” i po dej rze nia CHAD. Nie ste -
ty, zbyt czę sto się nie my li my. CHAD jest groź na, ma ten den cje do na si la nia się w mia rę

to świad czy to tyl ko o ma łej wraż li wo ści ta -
kiej funk cji, jak sa mo ob ser wa cja, au to de tek -
cja lub sa mo świa do mość.

UWA GA! OSO BY PRA CU JĄ CE W ZMIEN -
NYM RYT MIE, NP. DY ŻU RU JĄ CY LE KA RZE. 

W okre sie skra ca nia się dłu go ści dnia,
po wy żej 47 st sze ro ko ści geo gra ficz nej lu -
dzie w więk szo ści od czu wa ją: spo wol nie nie,
zmę cze nie, spa dek pręd ko ści re ak cji, spa -
dek ko ja rze nia, za bu rze nia snu, ob ni że nie
li bi do, spa dek wy daj no ści pra cy, draż li -
wość, wzrost łak nie nia – szcze gól nie tzw.
ape tyt wę glo wo da no wy.

GDY PA CJENT PY TA O RA DĘ
Pro po nu ję za sa dę zło te go środ ka:

w okre sie naj więk szej de pry wa cji sen so rycz -
nej (wte dy, kie dy dzień jest naj krót -
szy – w grud niu) zre zy gno wać ze sta wia nia
so bie wy ma gań wy so kiej ak tyw no ści, funk -
cjo no wać ży cio wo na ni skim bie gu, sku piać
się na rze czach mi łych i cie płych, świa do -
mie za pla no wać le ni stwo. Do bra jest fo to -
te ra pia np. prze by wa nie na śnie gu. Trud niej -
szy jest dla nas okres prze ło mu li sto -
pad/gru dzień tzn. skra ca nia się dnia, w sto -
sun ku do okre su sty czeń /lu ty, o po dob nym
na tę że niu świa tła, ale o ten den cji ro sną cej.
Je śli dys pro por cja po mię dzy ko niecz no ścią
a moż li wo ścią funk cjo no wa nia, sta nie się zbyt
du ża ra dzę sko rzy stać z na świe tlań, tzn; fo -
to te ra pii na miej scu (np.; u nas) i z kon sul -
ta cji pro fe sjo na li sty (np.; u nas).

JESZ CZE RAZ I PO KO LEI: 
– naj pierw ure gu lo wa nie ryt mów (naj le piej

wszyst kich), czy li chro no te ra pia, 
– po tem (II rzut) do łą cze nie fo to te ra pii, po -

ten cja li za cja od dzia ły wa nia na ryt my, 
– w tym II rzu cie mo że tak że po mie ścić się

de pry wa cja snu (wa ke the ra py), wy mu sza -
nie ak tyw no ści ru cho wej, ade kwat nej
do moż li wo ści oso bi stych (czy li pro duk -
cja na tu ral nych en dor fin), 

– III rzut – kon sul ta cja spe cja li sty i roz wa -
że nie far ma ko te ra pii, 

Chro no te ra pia to ma ni pu la cja ryt mem
około do bo wej ak tyw no ści snu i czu wa nia bez
uży cia sztucz ne go świa tła, je dy nie we współ -
pra cy ze świa tłem na tu ral nym. Wy ma ga
ona ry go ry stycz ne go wcze sno -po ran ne go
bu dze nia się i ak ty wi za cji (wa ke up the ra py),
wy mu sza nia ak tyw no ści fi zycz nej ra no,
w na tu ral nym świe tle i utrzy my wa nia jej przez
ca ły „dzień świetl ny”. Spa cer w go dzi nach
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ży cia. W jej „po dłuż nym”, wie lo let nim prze bie gu mo gą się po ja wiać tzw; ze spo ły mie sza -
ne. Ist nie je teo ria su ge ru ją ca, że na roz wój tych ze spo łów ma wpływ bar dzo po wszech -
ne sto so wa nie le ków prze ciw de pre syj nych. CHAD le czy my ina czej, niż CHAJ. Prak tycz -
nie sta ra my się nie sto so wać le ków prze ciw de pre syj nych, cza sa mi wy jąt ko wo, gdy de pre -
sja jest bar dzo cięż ka, ale wte dy z du żą świa do mo ścią „dru gie go bie gu na” i pod ści słą ob -
ser wa cją. Sto su je my głow nie nor mo ty mi ki, cza sa mi neu ro lep ty ki o spe cy ficz nych ce chach
kli nicz nych. 

Po to pi szę o tym do le ka rzy, aby przy po mnieć, że za bu rze nia na stro ju to du że spek -
trum cho rób: to CHAS, CHAJ, CHAD, to dys ty mia i cy klo ty mia, to tak że czę sty ob raz za -
bu rzeń lę ko wych (GAD) i uza leż nień. Chcia ła bym się po dzie lić swo im za kło po ta niem, 
w ja kie wpro wa dza mnie czę sta sy tu acja spo tka nia z pa cjen tem uza leż nio nym od le ków uspo -
ka ja ją cych i na sen nych, któ ry mó wi: „to le karz ka zał mi to brać”. Uza leż nie nie od ben zo -

dwu aze pin (BDA) bar dzo trud no się le czy,
lu dzie cier pią z po wo du ob ja wów abs ty nen -
cyj nych bar dziej, niż cier pie li wyj ścio wo.
Prze wle kłe sto so wa nie BDA sprzy ja otę pie -
niom.(…) To trud ne nie tyl ko dla pa cjenta,
ale i dla psy chia try. 

Stąd mój apel do wszyst kich „po za psy -
chia trycz nych” Ko le ża nek i Ko le gów: współ -
pra cuj my, wspie raj my się i trzy maj my cie pło
ra zem. 

Ewa Ja siń ska- Rudz ka

REFLEKSJE

● GERIATRIA W OCZACH STAŻYSTY

„Czuję się jak wypluty bombon…”
Ja ko le karz sta ży sta tra fiam na od dział in ter ni stycz ny z pod od dzia łem ge ria trycz nym.

Czy wiem coś wię cej na ten te mat? Nie ko niecz nie, je dy nie to, co obie go wo wia do mo o ge -
ria trii i co ra czej nie na pa wa mnie opty mi zmem. Jed nak że jak do tąd nie mia łam kon tak tu
z od dzia ła mi te go ty pu, co dla le ka rza sta ży sty sto ją ce go przed wy bo rem swo jej dro gi ży -
cio wej jest po raż ką sys te mu edu ka cji me dycz nej w kra ju. Po nad to ze wzglę du na sta rze -
nie się spo łe czeń stwa pol skie go bę dzie co raz więk sza po trze ba otwie ra nia od dzia łów te -
go ty pu. 

PO JA POŃ SKU, CZY LI JA KO TA KO

Sa la nu mer je den (izo lat ka) – pa cjent ka 85 lat, osła bio na, wy nisz czo na, od wod nio na,
w sła bym kon tak cie, nie zo rien to wa na al lop sy chicz nie, w no cy nie spo koj na, krzy czy, pła cze,
nie da się uspo ko ić, na py ta nia o stan zdro wia sły szy my – „ko niec bę dzie”, na póź niej sze
proś by o re ha bi li ta cję (po unor mo wa niu pa ra me trów krą że nio wo – od de cho wych) sły szy -
my „zo staw mnie, nie ru szaj”. Cho ra jest na od dzia le od ty go dnia.

Po ty go dniu mo je go sta żu, po za sto so wa nym le cze niu pa cjent ka sta bi li zu je się kli nicz -
nie, no ce są znacz nie
spo koj niej sze. Pa cjent -
ka od po wia da na py ta -
nia, co umoż li wia nam
uzy ska nie lo gicz ne go
kon tak tu. 

Ja kie było mo je
zdzi wie nie, gdy przy -
szłam kie dyś do pra cy
i wi dzę, jak pa cjent ka
spa ce ru je przy po mo cy
bal ko ni ka z pa nią re ha -
bi li tant ką. Wcze śniej nie
tyl ko by ło by to nie wy ko -
nal ne, ale na wet wszel -

kie pró by zbli że nia się i roz po czę cia ćwi czeń by ły nie moż li we z po wo du du żej agre sji pa -
cjent ki. Jesz cze zda rza ją się no ce, kie dy trze ba cho rą uspo ka jać, ale jest ich znacz nie mniej.
A jak ra no przy cho dzi się na wi zy tę i wi dzi uśmiech nię tą sta rusz kę, któ ra na py ta nie o stan 

sa mo po czu cia od po wia da, że sło necz ko
świe ci i ona od ra zu ma chę ci do ży cia, cho -
ciaż jesz cze jest ja ko – ta ko, ale po sta ra się
iść do przo du. Nie tyl ko ona ma wte dy chę -
ci do ży cia. Le ka rze rów nież. 

„PA NIE, COŚ PAN TA KI BRU TAL NY”
Nie ste ty, pro blem al ko ho lo wy jest i chy -

ba bę dzie pro ble mem wio dą cym. Co ja kiś
czas tra fia na od dział cho ry pod wpły wem
al ko ho lu, czę sto ja ko NN. Le cze nie ta kich
pa cjen tów jest nie zwy kle trud ne, nie tyl ko ze
wzglę du na agre sję z ich stro ny, ale tak że
na nie chęć tych cho rych do le ka rzy, per so -
ne lu me dycz ne go oraz brak na wet pod sta -
wo wej kul tu ry oso bi stej. Bar dzo cięż ko jest
czer pać ra dość z fak tu po sta wie nia ko goś
na no gi, spo tka jąc się z ta kim trak to wa niem
z je go stro ny. Czu jesz się w tym mo men cie
jak byś tra fiał w mur. Cza sem jed nak ten mur
oka zu je się z gąb ki....

Do bro po wra ca? 

Moż li we...

Na pew no przy wra ca

odro bi nę sen su

w ży cie i wszel kie 

sta ra nia.

Je den z Pa nów z na sze go od dzia łu
usta bi li zo wa ny far ma ko lo gicz nie, na wod -
nio ny, przy szedł i po dzię ko wał za le cze nie.
Ni by ta kie zwy kłe „dzię ku ję”, ale chy ba 
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bar dzo waż ne dla le ka rza pro wa dzą ce go. Pa -
cjent, któ ry wcze śniej ne go wał wszel kie sta -
ra nia, za cho wy wał się agre syw nie, na wet bru -
tal nie. Od no sił się nie mi ło do per so ne lu,
spra wia jąc tym sa mym, iż na wet pie lę gniar -
ki ro biąc mu za strzy ki czy pod łą cza jąc kro -
plów ki czu ły się okrop nie. I wła śnie ta ki cho -
ry dzię ku je i prze pra sza. Do bro po wra ca?
Moż li we... Na pew no przy wra ca odro bi nę
sen su w ży cie i wszel kie sta ra nia.

Kie dyś przyj mo wa łam pa cjent kę na od -
dział, po ze bra niu wy wia du sły szę py ta nie:
„Ja ki to do kład nie od dział, bo mu si prze ka -
zać ro dzi nie, gdzie ma ją jej szu kać”? Od -
po wia dam, że pod od dział ge ria trycz ny in -
ter ny. „Ge ria tria? O Je zu.... Ja mam do pie -
ro 66 lat, to gdzie ja bę dę le żeć po 80-tce?” 

Le karz ge ria tra, czy li le karz uwzględ nia -
ją cy spe cy fi kę cho ro wa nia w wie ku po de -
szłym, co wią że się z wy stę po wa niem wie -
lu sta nów cho ro bo wych jed no cze śnie. Na -
le ży wziąć pod uwa gę nad ci śnie nie tęt ni cze,
nie wy dol ność ser ca, cho ro by tar czy cy, ane -
mię, cu krzy cę, a przede wszyst kim wza jem -
ny wpływ tych cho rób na sie bie oraz na do -
dat ko we aspek ty, czy li np. po gor sze nie pa -
mię ci, wy dol no ści krą że nio wo – od de cho -
wej. 

Dia gno sty ka te go ty pu wy ma ga ist nie nia
więk szej ilo ści łó żek ge ria trycz nych, co
stwa rza ło by moż li wość le cze nie więk szej ilo -
ści cho rych. 

„PRO SZĘ, PO ŚWIĘ TACH....”
W cza sie mo je go sta żu była prze rwa

świą tecz na. Dla mnie by ło rze czą na tu ral -
ną, iż pa cjen ci usta bi li zo wa ni, wy rów na ni 

far ma ko lo gicz nie, wy dol ni krą że nio wo i od de cho wo, któ rzy prze szli nie zbęd na dia gno sty -
kę, zo sta ną wy pi sa ni do do mu. Ja kie by ło mo je zdzi wie nie, kie dy w dniu wy pi su przy cho -
dzi syn cho rej le żą cej na od dzia le i pro si o to, że by ma mę wy pi sać po świę tach. Dla cze -
go? Otóż, niech so bie jesz cze po le ży, bo jest sła ba, a na świę ta przy jeż dża du żo ro dzi ny,
to dusz no bę dzie...

Na ja kim świe cie ży je my? Je dy ne po cie sze nie jest ta kie, iż cho ra za py ta na o to, czy chce
zo stać na świę ta od po wia da, że tak, bo ta kie  mi łe pa nie z nią le żą i czu je się tu do brze,
a w do mu to bę dą ją prze sta wiać z ką ta w kąt. Czy li ni by do brze, bę dzie my kon ty nu ować
te ra pię, przy go tu je my pa cjent kę do ży cia sa mo dziel nie, ale nie smak po zo sta je. Ja ka bo wiem
jest pew ność, że to nie by ły ostat nie świę ta tej pa cjent ki. 

MOŻ NA GÓ RY PRZE NO SIĆ

Pa cjent ka przy ję ta z głę bo ką ane mią, prze ta cza my jed nost ki krwi, sta bi li zu je my pa ra me -
try; roz po czy na my dia gno sty kę. Pro po nu je my ga stro sko pię – nie. Pro po nu je my ko lo no sko -
pię – nie. Tłu ma czy my za sad ność. Od po wiedź – nie. I wła ści wie na każ de na sze pró by sły -
szy my to sa mo – nie i nie. Po dwóch dniach w od wie dzi ny przy cho dzi wnu czek. Na gle pa -
cjent ka z na bur mu szo nej sta rusz ki zmie nia się w cie płą star szą pa nią. I za le d wie po go dzi -
nie wy ra ża zgo dę na wszyst kie za bie gi dia gno stycz ne. Dziw ne? Nie, gdyż wspar cie ro dzi -
ny jest bez cen ne. Dzię ki nie mu moż na gó ry prze no sić, a na ta kim od dzia le wi docz ne to jest
zde cy do wa nie le piej, niż na każ dym in nym. 

„Czu ję się jak wy plu ty bom bon” – tak od po wie dzia ła 85-let nia pa cjent ka na py ta nie o stan
zdro wia, przy tym uśmie cha ła się i żar to wa ła, mi mo te go, iż cięż kie PO ChP utrud nia ło jej
ja ką kol wiek ak tyw ność. I chy ba ta kie przy pad ki da ją si ły le ka rzom na ge ria trii, chy ba mnie rów -
nież, bo in ter na awan so wa ła do ka te go rii spe cja li za cji, któ re mo gła bym ro bić po sta żu. 

PRO STE PY TA NIE

W związ ku z tym na le ży za dać so bie py ta nie czy li kwi da cja od dzia łów ge ria trycz nych
i cią głe cię cia fi nan so we są do brym po su nię ciem? Czy brak edu ka cji z tej dzie dzi ny w ra -
mach 6-let nich stu diów me dycz nych nie skut ku je po tem bra kiem od po wied nie go po dej ścia
do pa cjen ta star sze go? 

Z mo je go punk tu wi dze nia wie dza zdo by ta na ta kim od dzia le jest bez cen na, nie waż -
ne w koń cu, gdzie po tem każ dy z nas bę dzie pra co wał, waż ne jest to, że za wsze spo tka -
my ja kąś bab cię, czy dziad ka, czy to pa cjen ta, czy ro dzi nę cho re go do któ re go trze ba mieć
od po wied nie po dej ście i trze ba wie dzieć, czym tłu ma czyć nie któ re cho ro by i co za su ge -
ro wać, a przede wszyst kim jak. 

Jo an na Woź niak

(Odbywała staż w Ze spo le Szpi ta li  Miej skich w Cho rzo wie)

REFLEKSJE

PRAWNIK INFORMUJE

In for mu je my, iż zgod nie z art. 25 usta -
wy o dzia łal no ści lecz ni czej, któ ry wej dzie
w ży cie w dniu 1 stycz nia 2012 r., le ka rze,
nie póź niej niż w ter mi nie 7 dni od za war -
cia umo wy ubez pie cze nia, obo wią za ni są
prze ka zać Okrę go wej Ra dzie Le kar skiej
w Ka to wi cach ja ko or ga no wi pro wa dzą ce mu
re jestr, do ku men ty ubez pie cze nia po twier -
dza ją ce za war cie umo wy ubez pie cze nia
wy sta wio ne przez ubez pie czy cie la.

Obo wią zek prze ka za nia do ku men tów
ubez pie cze nio wych do ty czy umów za war tych
po dniu 1 stycz nia 2012 r. 

Le ka rze re je stru ją cy prak ty ki za wo do we (in dy wi du al ne bądź gru po we) zgod nie z no wy -
mi za sa da mi, obo wią za ni są za łą czyć do wnio sku o wpis prak ty ki, po li sę ubez pie cze nia wy -
sta wio ną przez ubez pie czy cie la. 

W księ dze re je stro wej prak ty ki za wo do wej le ka rza, zgod nie z Roz po rzą dze niem Mi ni -
stra Zdro wia z dnia 29 wrze śnia 2011 r. w spra wie szcze gó ło we go za kre su da nych ob ję -
tych wpi sem do re je stru pod mio tów wy ko nu ją cych dzia łal ność lecz ni czą oraz szcze gó ło -
we go try bu po stę po wa nia w spra wach do ko ny wa nia wpi sów, zmian w re je strze oraz wy kre -
śleń z te go re je stru, zo sta je wpi sa ny okres ubez pie cze nia, je go za kres oraz su ma gwa ran -
cyj na. 

Ze spół Rad ców Praw nych ŚIL
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SZKOLENIA ŚIL

Kurs do sko na lą cy -warsz ta ty: Ra dze nie so bie ze stre sem i prze ciw dzia ła nie wy pa le niu za wo do we mu
Ter min: 5.12.2011 r. (po nie dzia łek) godz. 1530

BRAK MIEJSC

Kurs do sko na lą cy: Kurs pod sta wo wy USG
Ter min: 7.12.2011 r. (środa) godz. 900

Do dat ko we in for ma cje: Kie row nic two na uko we dr n. med. Woj ciech Waw rzy nek.  

Warsz ta ty: Praw ne i etycz ne aspek ty od po wie dzial no ści le ka rza i przed sta wi cie li prze my słu me dycz ne go na grun cie obo wią zu -
ją ce go pra wa

Ter min: 8.12.2011 r. (czwar tek) godz. 1000-1230

Kon fe ren cja: Zi mo we spo tka nia ze sto ma to lo gią. Cho ro by błon ślu zo wych i przy zę bia
Ter min: 9.12.2011 r. (pią tek) godz. 1100

Do dat ko we in for ma cje: Kon fe ren cja po łą czo na z Tar ga mi Sto ma to lo gicz ny mi. Koszt udzia łu w Kon fe ren cji wy no si 150,00 zł od oso by.
Wpłaty należy dokonać na konto Domu Lekarza: VW Bank 78 213000042001049204680001 lub w kasie Domu
Lekarza. Potwierdzeniem udziału jest dokonanie opłaty.

Kurs do sko na lą cy: „Pro mo cja zdro wia opar ta na do wo dach” – wy kład i warsz ta ty
Ter min: 10.12.2011 r. (so bo ta) godz. 1000

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi dr n. med. Krzysz tof Kra jew ski -Siu da.

Kurs do sko na lą cy: Re su scy ta cja krą że nio wo -od de cho wa no wo rod ków i nie mow ląt 
Ter min: 9.01.2012 r. (po nie dzia łek) godz. 1530

Do dat ko we in for ma cje: Wy kła dow cy: dr hab. n. med. Iwo na Ma ru niak -Chu dek, dr n. med. Jo lan ta Wró blew ska, dr n. med. Lu dwik Stołt -
ny. Po wy kła dzie uczest ni cy zo sta ną po dzie le ni na ma łe gru py warsz ta to we do ćwi czeń re su scy ta cji no wo rod ków
i nie mow ląt z za sto so wa niem ma ne ki nów i sprzę tu ra tun ko we go. Ter mi ny spo tkań warsz ta to wych po da ne zo sta -
ną do wy bo ru w dniu wy kła du. Czas trwa nia: wy kład – 6 go dzin dy dak tycz nych, ćwi cze nia – 7 go dzin dy dak -
tycz nych. Koszt 80 zł, wpła ty na le ży do ko nać na kon to: 43 1020 2313 0000 3102 0020 0246 (z do pi skiem:
re su scy ta cja no wo rod ków). Licz ba miejsc zo sta ła ogra ni czo na. De cy du je ko lej ność zgło szeń.

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.

Uprzej mie in for mu je my, że 1 kwiet nia br. roz po czę ła się re kru ta cja na kur sy spe cja li za cyj ne
„Zdro wie Pu blicz ne” w ra mach pro jek tu „Pro Do cto re 2 – Pro jekt Wspie ra ją cy Roz wój Kadr Me dycz nych 

w Wo je wódz twie Ślą skim”. Nr pro jek tu WND -POKL. 08.01.01-24-185/10
Pro jekt współ fi nan so wa ny przez Unię Eu ro pej ską w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go.

W kur sach mo gą uczest ni czyć le ka rze i le ka rze den ty ści za miesz ka li i za trud nie ni na te re nie wo je wódz twa
ślą skie go. Wa run kiem za kwa li fi ko wa nia na kurs jest za trud nie nie na za sa dzie umo wy 

o pra cę lub umo wy cy wil no -praw nej.
Kur sy są bez płat ne.

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

Ślą ska Izba Le kar ska, 40-126 Ka to wi ce, ul. Gra żyń skie go 49a
tel: (32) 203 65 47 wew. 321, 322 tel. kom. +48 694 659 061, fax: (32) 352 06 38

e -ma il: pro doc to re@izba -le kar ska.org.pl www.izba -le kar ska.org.pl/pro doc to re/
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● UROCZYSTOŚĆ ODNOWIENIA DYPLOMU PO 50 LATACH - SUM

„Kiedy patrzę hen za siebie”
Dzień po oficjalnej inauguracji roku

akademickiego 2011/2012, w tej samej auli
im. Witolda Zahorskiego SUM zasiedli
absolwenci z rocznika 1961, ówczesnej
Śląskiej Akademii Medycznej im. Ludwika
Waryńskiego.

„Jak że in ny jest ten dzi siej szy po czą tek
ro ku aka de mic kie go od te go w 1954, któ -
ry roz po czy na li stu den ci wra ca ją cy z wo jen -
nej po żo gi. Wie lu z nas mia ło jesz cze
na so bie mun du ry za rów no lu do we go woj -
ska pol skie go, jak i ar mii An der sa – wspo -
mi nał dok tor Je rzy Bed norz – Róż ni li śmy się

miej scem po -
c h o  d z e  n i a
i wie kiem, część
z nas to był
rocz nik ‘24,
‘30, a na wet
‘35, ale łą czy ła
nas mi łość
do me dy cy ny”. 

P ro  f e  s o r
W a l  d e  m a r  
Ja niec za uwa -
żył – By li śmy
jak bu kiet kwia tów ze bra ny z róż nych stron Pol ski. Wno szą cy wie lo kul tu ro wość, ja ko swo -
je bo gac two. 

Po ja wi ły się wspo mnie nia o pe da go gach, le ka rzach i wy cho waw cach, w tym o pro fe so -
rze Kor ne lu Gi biń skim, je dy nym ży ją cym do dzi siaj człon ku ów cze snej ka dry na uko wej. Po -
tem wzru sze nia, no stal gia, opo wie ści o pierw szych la tach stu diów „na Ro ki cie” czy li w Ro -
kit ni cy By tom skiej, gdzie mie ści ła się sie dzi ba uczel ni. O „Paź dzier ni ku 1956”, gdy wie -
rzy li, że nad szedł czas od wil ży, i któ re go by li ak tyw ny mi uczest ni ka mi, ze wszyst ki mi te -
go kon se kwen cja mi. Spo tka nie po la tach to tak że szcze ry śmiech, gdy przy po mnia no buj -
ne ży cie stu denc kie to czą ce się w dwóch aka de mi kach: żeń skim le piej strze żo nym, bo znaj -
du ją cym się za mu ra mi dzie ka na tu i mę skim po dru giej stro nie uli cy. 

Rocz nik 1961 to rów nież za ję cia z mark si zmu i le ni ni zmu, wy kop ki, na któ re w czy -
nie spo łecz nym i „na ochot ni ka” jeź dzi li, aż w oko li ce El blą ga, by zbie rać kar to fle, co na hi -
sto rycz nych fo to gra fiach po ka zał dr Emi lian Ko cot. To w koń cu nie za po mnia ny stu denc ki
ka ba ret „Sa ty ro my cy na”.
– „Kie dy pa trzę hen za sie bie, W tam te la ta, co mi nę ły. Cza sem my ślę, co prze gra łem, Ile
dia bli wzię li. Co stra ci łem z wła snej wo li, Ile prze ciw so bie. Co wy li czę, to wy li czę, Ale za -
wsze wte dy po wiem, że naj bar dziej mi żal:… Cza su stu diów na Ślą skiej Al ma Ma ter.” Tak
tra we sto wał tekst pio sen ki Ja nu sza La skow skie go dok tor Zyg fryd Waw rzy nek, zwa ny „Zy -
gą”, pierw szy pre zes ORL w Ka to wi cach
i sta ro sta stu denc kiej bra ci te go rocz ni -
ka, a od lat pre zes Wy cho wan ków Ślą skiej
Aka de mii Me dycz nej i go spo darz uro czy -
sto ści od no wie nia dy plo mu. 

Go ść mi te go szcze gól ne go spo tka -
nia by li rek tor SUM prof. Ewa Ma łec ka -
-Ten de ra, jak sa ma przy zna ła, uczen ni ca
wie lu z tych, któ rzy spo tka li się, by
wspól nie świę to wać od no wie nie dy plo mu,
prof. An drzej Ga briel – pro dzie kan Wy -
dzia łu Le kar skie go w Za brzu oraz pre -
zes ORL Ja cek Ko za kie wicz.
– W imie niu ślą skiej ro dzi ny le kar skiej
skła dam ser decz ne wy ra zy po dzię ko -
wa nia za to, że od pół wie cza sto icie
na stra ży war to ści, któ re za wsze by ły nie -
zwy kle waż ne w na szym ży ciu oso bi stym i za wo do wym. – po wie dział pre zes, gra tu lu jąc no -
bli wym wy cho wan kom ŚAM ich zło te go ju bi le uszu. 

An na Za do ra -Świ de rek

Z rocz ni ka 1961 wy wo dzi się dzie wię cio -
ro sa mo dziel nych pra cow ni ków na uko wych
ŚAM
prof. Kry sty na Kar czew ska – pe dia tra, 
ga stro en te ro log
prof. Ja ni na Ry bic ka – in ter ni sta, 
prof. Bar ba ra Za hor ska-Mar kie wicz – 
in ter ni sta, zdro wie pu blicz ne
prof. Ry szard Brus – far ma ko log kli nicz ny
prof. Wal de mar Ja niec – in ter ni sta, au tor
sze ściu wy dań far ma ko dy na mi ki
prof. Ma rian Par de la – chi rurg ogól ny, do -
ko nał pierw sze go w Pol sce prze szcze pu
wą tro by
prof. Jan Mi ku sek – ana tom 
prof. Adam Mi sie wicz – in ter ni sta
prof. Eu ge niusz Wie rzyń ski – sto ma to log,
pro te tyk
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dr Zygfryd Wawrzynek, w głębi rektor prof. Ewa

Małecka-Tendera, prof. Andrzej Gabriel  
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DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY ZAPRASZA

● SPOTKANIE PIĘĆDZIESIĄTE DZIEWIĄTE

Przy po mi na my – 14 grud nia cze ka nas nie ty po wa ada pta cja po wie ści au to bio gra ficz -
nej „Be twe en a Rock and a Hard Pla ce”, przed sta wia ją ca ma lut ki wy ci nek ży cia al pi ni sty Aro -
na Ral sto na. Epi zod, trwa ją cy „127 go dzin”. Te 5 dni by ło jed nak ni czym ją dro, kry sta li -
zu ją ce to, co wy da rzy ło się wcze śniej (wspo mnie nia po mo gły mu prze trwać!) – i to, co na -
stą pi ło póź niej, a co wi dział w swych wi zjach… Za pra sza my na pa sjo nu ją cą, trzy ma ją cą w na -
pię ciu opo wieść o wo li ży cia.

AC TA PRO BANT SE IP SA
„… szy ja ko bie ty jest na pew no jed nym z lep szych miejsc dla sznu ra pe reł, ale czy na przy -

kład na wet w ku ble na śmie ci per ła prze sta je być per łą? Są tre ści chy ba nie za leż ne od for -
my” – pi sał Edward Sta chu ra. W fil mie „Ma ła Miss”, któ ry po ka że my 11 stycz nia, Jo na -
than Day ton i Va le rie Fa ris pre zen tu ją ca łą ga le rię wy pa czo nych z po zo ru, ludz kich na czyń
(czy też form wła śnie): Oj ciec ro dzi ny, Ri chard, ob -
se syj nie wręcz gar dzą cy po raż ką, któ ry – o iro nio
lo su – nie po tra fi sprze dać swe go pod ręcz ni ka mo -
ty wa cyj ne go. Mat ka, She ryl – spra wia ją ca wra że nie
za gu bio nej w rze czy wi sto ści. Dzia dek – nar ko man
i sa tyr, wu jek Frank – gej no szą cy bli zny po pró bie
sa mo bój czej… Wresz cie dzie ci: Dway ne, dal to ni -
sta ma rzą cy o przy szło ści pi lo ta woj sko we go i mło -
dziut ka Oli ve, oczy ma wy obraź ni na kła da ją ca ko ro -
nę miss pięk no ści. Pi na ko te ka ka ry ka tur, sta no wią -
ca za ra zem sa ty rycz ny por tret spo łe czeń stwa.
Chcia ło by się po wie dzieć: zgra ja nie udacz ni ków!

Ten ob raz dys funk cyj nej na po zór, po dró żu ją cej
tro chę wbrew swo jej wo li fa mi lii, ze sta wio ny zo sta -
je z sze re giem kan dy da tek na Ma łą Miss Sło necz ko: dziew czyn ka mi per fek cyj nie ucze sa -
ny mi, spry ska ny mi sa mo opa la ją cym spray em, z do kle jo nym sztucz nym uśmie chem. Pre zen -
tu ją cy mi wy stu dio wa ne po zy i swe po kry te bro ka tem ta len ty. I oto ma my pa ra doks… Efekt
tej kon fron ta cji jest po ra ża ją cy! Oli ve, pu co ło wa ta, nie zdar na, nie świa do mie wul gar na (układ
cho re ogra ficz ny opra co wał dla niej dzia dek), ja śnie je swą au ten tycz no ścią ni czym praw dzi -
we ma łe słon ko, za tło ma jąc skrzą ce się lal ki. Ow szem, po ły sku ją ce – ale je dy nie świa tłem

od bi tym (od klisz show -biz ne su dla zma nie -
ro wa nych ce le bry tów, z gro nem swych zi dio -
cia łych fa nów). Na to miast ro dzi na Ho ove -
rów, nie ba czą ca na wła sną śmiesz ność, chro -
nią ca naj młod szą la to rośl przed upo ko rze -
niem, da ją ca jej wspar cie bez wa run ko we nie -
omal (ta kie, ja ka po win na być mi łość
do dziec ka!) za słu gu je na naj wyż sze uzna -
nie. Okla ski na sto ją co…

Znaj dą się pew nie wi dzo wie, któ rzy go -
to wi bę dą uznać tą nie za leż ną pro duk cję
z 2006 ro ku za an ty ame ry kań ską: wy śmie wa
się tu prze cież kult suk ce su, spo sób ży wie -
nia, po sta wy wo bec nar ko ty ków czy ge -
jów – oraz wie le in nych utra pień bu foń skie -
go, ze psu te go do bro by tem spo łe czeń stwa. In -
ni za ri po stu ją: prze ciw nie, to film wręcz pro -
pa gan do wy! Laur ka opie wa ją ca nie zwy kłą
zdol ność jed no cze nia się na ro du w ob li czu
za gro że nia, nie za leż nie od dzie lą cych go róż -
nic. Po ka zu ją ca, że mi mo sła bo ści po szcze -
gól nych ele men tów tej wie lo kul tu ro wej, spo -
łecz nej mo zai ki, ja ko ca łość sta no wi on si łę
nie do zba ga te li zo wa nia. Są dzę jed nak, że na -
wet ode rwa ny od kon tek stu geo po li tycz ne go,
nie więd nie, roz ta cza jąc słod ko -gorz ki za pach
ko me dii po mie sza nej z dra ma tem…

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

Wewnętrzna siła i ukryte piękno

Stomatologia 2011
● CELEM KONFERENCJI BYŁO ZAINTERESOWANIE WŁADZ I MEDIÓW PROBLEMAMI ZDROWOTNYMI

ZWIĄZANYMI Z JAMĄ USTNĄ

KOMISJE PROBLEMOWE

  W Warszawie 28.09.2011 r. odbyła się konferencja NRL „Stomatologia 2011”. 
Z założenia była ona kontynuacją debaty na temat zdrowia jamy ustnej z czerwca 2010 r.
(o której wspominałam już w „Pro Medico”). 

W spo tka niu uczest ni czy li przed sta wi cie le ko mi sji sto ma to lo gicz nych pra wie wszyst kich
kra jo wych izb le kar skich, człon ko wie NRL, le ka rze in nych spe cjal no ści, pra cow ni cy MZ,
a w szcze gól no ści „De par ta men tu Zdro wia Mat ki i Dziec ka”, przed sta wi cie le me diów oraz
pra sy sto ma to lo gicz nej. Ko mi sję ŚIL re pre zen to wa li kol. A. Som mer lik -Bier nat i kol. A. Jur -
czak. Pre le gen ta mi by ły zna ne oso by ze świa ta na uki, sto ma to lo dzy oraz le ka rze in nych spe -
cjal no ści. Ce lem Kon fe ren cji by ło za in te re so wa nie władz i me diów pro ble ma mi zdro wot ny -
mi zwią za ny mi z ja mą ust ną. Głów ną osią wy kła dów by ła ko re la cja scho rzeń sto ma to lo gicz -

nych z cho ro ba mi ogól no ustro jo wy mi ta ki -
mi jak cu krzy ca lub np. cho ro by ser co wo -na -
czy nio we. Trzon ma te ria łu na uko we go two -
rzy ły ba da nia epi de mio lo gicz ne przed sta wio -
ne w syn te tycz ny i cie ka wy spo sób przez tak
zna ne po sta cie jak prof. dr hab. n. med. Ma -
ria Wierz bic ka, prof. dr hab. n. med. Re na -
ta Gór ska, prof. dr hab. n. med. To masz Ko -
nop ka. Ślą skiem ak cen tem był wy kład dr hab.
n. med. Iwo ny Nie dziel skiej. Dość ob szer -
nie zo stał przed sta wio ny pro gram pt. 
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Fran ci szek Szat ko czy
też prof. dr hab. n. med.
Grze gorz Opol ski.

Na za koń cze nie spo -
tka nia od by ła się oży wio -
na dys ku sja. Pod no szo -
no w niej kwe stie: od po -
wie dzial no ści pań stwa,
za stan zdro wia Po la ków,
isto ty współ pra cy le ka rzy
róż nych spe cjal no ści,
oraz pod no sze nia świa -
do mo ści proz dro wot nej
na sze go spo łe czeń stwa.
Kon klu zją koń co wą, by ło
stwier dze nie, że je że li nie mo że my wpły nąć na po li ty kę zdro wot ną pań stwa, to trze ba za -
in te re so wać me dia wy żej wy mie nio ny mi pro ble ma mi.

Post scrip tum.
Od dźwięk me dial ny za uwa żal ny w In ter ne cie był dość spo ry. Dzien ni ka rzy za in te re so -

wa ła głów nie bez zęb ność na szych eme ry tów, ra czej spo ra, jak na nor my eu ro pej skie. Jak
za wsze, w ta kich sy tu acjach na kon fe ren cji zbyt ma ło cza su po zo sta ło na dys ku sję. De ba -
ta nie zo sta ła do koń czo na, czy li jak przy pusz czam – ciąg dal szy na stą pi. My ślę, że ko lej -
ne te go ty pu spo tka nie bę dzie bar dzo po trzeb ne, zwłasz cza, że po win no ono za koń czyć
się wy ty cze niem szcze gó ło we go pla nu dzia ła nia, lub co naj mniej spi sa niem naj waż niej szych
usta leń. 

(„Me mo riał w spra wie opie ki sto ma to lo gicz nej re ali zo wa nej w ra mach ubez pie czeń zdro -
wot nych” Pre zy dium Ko mi sji Sto ma to lo gicz nej NRL ze stycznia 2010 r., pu bli ku je my w ca -
ło ści na stro nie in ter ne to wej ŚIL).

 Alek san dra Som mer lik -Bier nat

„Mo ni to ring Zdro wia Ja my Ust nej Po la -
ków” pod kie run kiem prof. dr hab. n. med.
Ma rii Wierz bic kiej. Scha rak te ry zo wał on
stan uzę bie nia po la ków w ostat nim 10-le ciu. 

Tu na su nę ła mi się pew na re flek sja,
o ile sto ma to lo dzy pra cu ją cy w te re nie do -
kład nie wie dzą, jak wy glą da stan zdro wia ja -
my ust nej Po la ków (bez czy ta nia da nych sta -
ty stycz nych), o ty le nie wiel kie po ję cie o tym
ma ją le ka rze in nych spe cjal no ści, a przed -
sta wi cie le na szych władz z za kre su ochro -
ny zdro wia, w ogó le tą wie dzą nie są za in -
te re so wa ni. Wra ca jąc do kon fe ren cji, to
zwró co no szcze gól ną uwa gę na ko niecz ność
współ pra cy po mię dzy róż ny mi spe cjal no ścia -
mi me dy cy ny ogól nej sto ma to lo gii. Sztan -
da ro we jest po łą cze nie le cze nia kar dio lo gicz -
ne go  - z sa na cją ja my ust nej. Za uwa żo no
także, że ostat nio po gor szy ła się dba łość pe -
dia trów i gi ne ko lo gów w za kre sie kie ro wa -
nia do sto ma to lo gów, ce lem wy peł nia nia bi -
lan sów u dzie ci i kart cią ży u cię żar nych. Pro -
po no wa no, aby po przez to wa rzy stwa na uko -
we, po sze rzyć wie dzę le ka rzy ogól nych,
zwra ca jąc więk szą uwa gę na kie ro wa nie
pa cjen ta do sto ma to lo ga, w związ ku z ca -
ło ścio wym le cze niem ogól no ustro jo wych
cho rób nie za kaź nych.

Świat me dy cy ny re pre zen to wa li kar dio -
lo dzy i in ter ni ści m.in. dr hab. n. med. 

Na pierwszym planie przedstawiciele Komisji Stomatologicznej ŚIL, 
dr dr Aleksandra Sommerlik-Biernat, Adam Jurczak

ETYKA

● METODA „IN VITRO” STAŁA SIĘ FAKTEM W ŚWIECIE MEDYCZNYM

Rozważania na temat: „Medyczne wspomaganie
prokreacji ze szczególnym uwzględnieniem różnych

światopoglądów”
da nie po tom stwa dla tych par, dla któ rych oka zu je się to być je dy ną me to dą i któ rym wy -
zna wa ne war to ści po zwa la ją na sko rzy sta nie z niej. Nie mo że to jed nak ozna czać przy zwo -
le nia na „za stę po wa nie” wspo ma ga ną pro kre acją rze tel nej dia gno sty ki i le cze nia bez płod -
no ści, gdyż me to da ta nie le czy bez płod no ści, a je dy nie da je szan sę na do pro wa dze nie do za -
płod nie nia i po sia da nia po tom stwa. W tej dys ku sji ko niecz na jest pod sta wo wa wie dza, do po -
głę bie nia któ rej przy czy nić mo gła by się wy mia na po glą dów – tak że w for mie ar ty ku łów in -
for ma cyj no -edu ka cyj nych lub po le micz nych w pra sie me dycz nej.

Sze ro ka dys ku sja w śro do wi sku le kar skim mo gła by do brze przy czy nić się do stwo rze -
nia ure gu lo wań roz waż nych, od rzu ca ją cych opi nie skraj ne, sza nu ją cych de cy zje osób o róż -
nych prze ko na niach. 

Płasz czy zny dys ku sji po win ny być bu do wa ne w opar ciu o wie dzę po każ dej ze stron dia -
lo gu spo łecz ne go, w tym pa cjen tów oraz le ka rzy. Tym cza sem le ka rze in nych spe cjal no ści
niż gi ne ko lo dzy -po łoż ni cy czę sto nie po sia da ją ta kiej wie dzy w do sta tecz nym stop niu.

Nie zwy kle waż ne jest, by w ra mach to -
czo nej obec nie przez spo łe czeń stwo pol skie
dys ku sji na te mat do pusz czal no ści me tod
me dycz nie wspo ma ga nej pro kre acji, świa do -
my głos za bra ło śro do wi sko me dycz ne,
a sen sow na, świa do ma dys ku sja mo że od -
by wać się tyl ko w wa run kach po sia da nia peł -
nej in for ma cji do ty czą cej za rów no me tod,
o któ rych mo wa, jak i szer szej ana li zy
etycz no – mo ral nej tej kwe stii.

Tech ni ki me dycz ne roz ro du wspo ma ga -
ne go po strze ga ne są ja ko szan sa na po sia -
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te go da ru dla do brych ce lów, a we dług ju -
da izmu ta kim ce lem jest nie wąt pli wie umoż -
li wie nie bez płod nej pa rze wy da nia na świat
wła sne go dziec ka.”).

Po praw dzie na grun cie tych re li gii nie
ma jed no znacz nej dok try ny do ty czą cej za -
płod nie nia po za ustro jo we go, stąd wy ra ża -
ne są tak że gło sy ne ga tyw ne wy wo dzą ce
swo ją od mo wę po par cia oma wia nych me tod
np. w „za ka zie mar no wa nia sper my” (ju da -
izm, To ra), kwe stiach usta le nia oj co stwa (is -
lam, Ko ran) czy po dob nych do ka to lic kich
roz wa żań o god no ści isto ty ludz kiej od po -
cząt ku ży cia na grun cie na uk pro te stan tów.

Jed nak że wszyst kie wy mie nio ne re li gie cha -
rak te ry zu ją dwa aspek ty. Jed nym jest brak hie -
rar chicz nej wła dzy ko ściel nej z rów no cze snym
bra kiem jed ne go ośrod ka upraw nio ne go
do usta la nia in ter pre ta cji za sad wia ry. Dru -
gim – istot ny na cisk, ja ki kła dzie się w tych wy -
zna niach na war tość wła sne go su mie nia i pra -
wo do in ter pre ta cji świę tych tek stów, a co     -
za tym idzie, za sad re li gij nych, zgod nie ze zwy -
cza jem i pra wem re li gij nym do ko ny wa nych
przez ra bi nów czy is lam skich du chow nych.

W Pol sce nie ma jed no znacz nych i opu -
bli ko wa nych wy tycz nych do ty czą cych za płod -
nie nia po za ustro jo we go, wy da nych przez
kon gre ga cje pro te stanc kie (choć jest Oświad -
cze nie Ko ścio ła Ewan ge lic ko -Au gs bur skie -
go w RP w spra wie do pusz czal no ści sto so -
wa nia in vi tro), or ga ni za cje re li gij ne is lam -
skie lub ju da istycz ne. Na to miast do stęp ne
pu bli ka cje wska zu ją, że je śli mo wa o moż -
li wo ści do pusz czal no ści sto so wa nia tych me -
tod, to tyl ko pod okre ślo ny mi wa run ka mi,
z któ rych wy mie nia się zwy kle:
• za płod nie nie tyl ko 1-2 za rod ków (ew. po -

wtó rze nie w ra zie nie po wo dze nia, ale to
pod no si kosz ty i re ali zo wa ne mo że być
tam, gdzie jest re fi nan so wa nie ze środ -
ków pu blicz nych) – pro te stanc ka za sa da
czci dla ży cia od po czę cia za kła da za kaz
za mra ża nia i nisz cze nia nad licz bo wych za -
rod ków, po dob nie w ju da izmie; is lam jest
tu mniej ry go ry stycz ny, bo ochro na obej -
mu je pło dy od 120 dnia

• moż li wość sto so wa nia tych me tod tyl ko
przez pa ry mał żeń skie (w is la mie i ju da -
izmie zwią za ne z na ci skiem na po cho dze -
nie, toż sa mość, a tak że ro dzaj „nie wier -
no ści” w wy pad ku za płod nie nia ko bie ty na -
sie niem in ne go męż czy zny, niż jej mąż).

• ew. za mro że nie ga met z moż li wo ścią przy -
szłe go ich wy ko rzy sta nia (w prze ci wień -
stwie do za mra ża nia za rod ków, za mra ża -
nie ga met jest do pusz czal ne na grun cie

Roz mo wy o tech ni kach me dycz nie wspo ma ga nej pro kre acji wy ma ga ją uświa do mie nia
zło żo nych przy czyn nie płod no ści oraz ko niecz no ści sze ro kiej in ter dy scy pli nar nej jej dia -
gno sty ki, bo wiem do pie ro po peł nej dia gno sty ce moż na in for mo wać o róż nych me to dach
wspo ma ga nia pro kre acji, efek tach ubocz nych tych me tod oraz sze re gu zwią za nych z ty mi
me to da mi wąt pli wo ścia ch o cha rak te rze zdro wot nym i etycz nym.

Zgod nie z usta wą o pra wach pa cjen ta i Rzecz ni ku Praw Pa cjen ta, pa cjent ma pra wo
do peł nej in for ma cji, do wy ra że nia zgo dy na moż li we po stę po wa nie me dycz ne po uzy ska -
niu zro zu mia łej, rze tel nej in for ma cji nie tyl ko o pro po no wa nym le cze niu, ale rów nież o da -
ją cych się prze wi dzieć nie ko rzyst nych skut kach za sto so wa nia pro po no wa nej me to dy. Dla -
te go wie dza nie zbęd na jest przede wszyst kim na po zio mie spe cja li stów gi ne ko lo gów - po -
łoż ni ków, ale i in nych spe cjal no ści, w tym le ka rzy ro dzin nych, aby mo gli rze tel nie in for mo -
wać za in te re so wa nych pa cjen tów, je śli wła śnie w swo jej prak ty ce spo tka ją się z oso ba mi do -
tknię ty mi pro ble mem nie płod no ści. Stąd dzia łal ność in for ma cyj na i edu ka cyj na po win na być
kie ro wa na za rów no do ko le gów le ka rzy, jak i bez płod nych par, któ re ze wszech miar pra -
gną zo stać ro dzi ca mi.

Dzia łal ność dla do bra pu blicz ne go, ja ką jest wy ko ny wa nie za wo du le ka rza, mu si być
opar ta o ja sne i przy ja zne czło wie ko wi za sa dy etycz ne i obo wią zu ją ce ure gu lo wa nia praw -
ne. Za sa dy te mu szą uwzględ niać dzie dzic two du cho we i kul tu ro we da nej spo łecz no ści.
Spo łe czeń stwo na sze go kra ju jest plu ra li stycz ne, a w ta kim spo łe czeń stwie prze ko na nia osób
o róż nych świa to po glą dach po win ny być na rów ni sza no wa ne. Istot nym jest bo wiem, aby
po zo sta wić pra wo wy bo ru w do pusz czal nych pra wem gra ni cach, za rów no przy szłym ro -
dzi com, jak i le ka rzom wy ko nu ją cym swój za wód w tej dzie dzi nie.

Ko deks Ety ki Le kar skiej w wy star cza ją cy spo sób pre cy zu je war tość nad rzęd ną na sze -
go za wo du – jest nim do bro pa cjen ta (art. 2.2) ro zu mia ne w kon tek ście ogól nych norm mo -
ral nych (art. 1.1) oraz prze strze ga nia praw czło wie ka (art. 1.2). Na to miast ogól ne za sa -
dy etycz ne i pra wa czło wie ka uwzględ nia ją plu ra lizm po staw i świa to po glą dów, ty po wy dla
współ cze sne go świa ta. Stąd przy two rze niu pra wa lub usta la niu za sad etycz nych za wo du,
w szcze gól no ści za wo du le ka rza, na le ży uwzględ niać po trze by wszyst kich Po la ków, bo wiem
pra wo lub za sa dy etycz ne two rzo ne są za rów no dla ka to li ków, jak i pro te stan tów, Ży dów,
mu zuł ma nów, wy znaw ców in nych re li gii lub ate istów.

Ko ścio ły i związ ki wy zna nio we, w tym ko ściół ka to lic ki ma ją pra wo wy ma gać od swo -
ich wy znaw ców węż sze go, niż do zwa la pra wo, sto so wa nia za sad mo ral nych, ale pra wo po -
wszech ne i ety ka za wo do wa są dla wszyst kich, stąd po win ni śmy stwo rzyć od po wied nie za -
sa dy uwzględ nia jąc plu ra lizm po staw i świa to po glą dów. Nie moż na a prio ri od rzu cać wszel -
kiej dys ku sji o pro ble mach ta kich jak „in vi tro”, bo wiem na grun cie wy znań in nych, niż ka -
to lic kie – w tym in nych ko ścio łów chrze ści jań skich jak lu te rań ski, is la mu czy ju da izmu nie
ma jed no znacz nej ne ga cji me tod za płod nie nia po za ustro jo we go. Prze ciw nie – wy po wia -
da ne są istot ne gło sy ak cep tu ją ce ta ką me to dę, a ich pro pa ga to rzy znaj du ją uza sad nie nie
w świę tych tek stach – Bi blii, To rze czy Ko ra nie. Nie któ re z tych gło sów idą na wet da lej,
na wo łu jąc – jak np. nie któ rzy przed sta wi cie le ko ścio ła lu te rań skie go – do fi nan so wa nia przez
pań stwo sto so wa nia tech nik me dycz nych roz ro du wspo ma ga ne go.

Opo wia da ją ce się za oma wia ny mi tech ni ka mi gru py wy znaw ców po wyż szych re li gii –
pod staw po zy tyw nej o tych tech ni kach opi nii dość po dob nie upa tru ją w Bo żym na ka zie roz -
mna ża nia się czło wie ka. M.  in. Ko ściół Ewan ge lic ko -Au gs bur ski od wo łu je się tu taj do bi blij -
ne go na ka zu płod no ści. „To Bóg ob da ro wu je lu dzi dzieć mi, tak że dziec ko po czę te w pro -
bów ce jest je go dzie łem”.

Po dob nie ju da izm z bi blij ne go przy ka za nia „bądź cie płod ni i roz mna żaj cie się” (ks.
rodz. 1.28) wy wo dzi ak cep ta cję me tod „in vi tro”, bo z po mo cą na uki „czło wiek mo że wy -
peł nić swo ją po win ność po sia da nia dzie ci”. Po nad to ju da izm „za wsze po strze ga czło wie -
ka ja ko uczest ni ka dzie ła stwo rze nia. W tym przy pad ku nie wy stę pu je więc żad na in ge ren -
cja ze stro ny czło wie ka w pro ces na tu ry, lecz „współ pra ca ze Stwór cą”. Ju da izm uzna je, że
na sza wie dza jest da rem Bo żym, ma my więc pra wo ją sto so wać, o ile nie jest to sprzecz ne
z pra wem i na szym sys te mem war to ści. (Ju lia Ma kosz w „Za płod nie nie in vi tro w świe tle ży -
dow skie go pra wa re li gij ne go” pi sze: „Po zy tyw ny sto su nek więk szo ści ra bi nów do za płod -
nie nia in vi tro bie rze się mię dzy in ny mi z de wi zy – wszyst ko, co nie jest przez To rę za ka -
za ne – jest do zwo lo ne. Roz wój na uki, tech ni ki, me dy cy ny za wdzię cza my otrzy ma nym od Bo -
ga zdol no ściom in te lek tu al nym, ma my więc pra wo, a na wet obo wią zek wy ko rzy sty wa nia 

ETYKA
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pod no si ro lę su mie nia – do ty czą cą za rów no osób – par – chcą cych pod dać się me to dzie
za płod nie nia po za ustro jo we go, jak i le ka rzy.

Su mie nie jest ka te go rią etycz ną, któ rej isto tą jest to, że od no si się do czy nu kon kret -
ne go oraz ten sam pod miot jest rów no cze śnie oce nia ją cym, jak i oce nia nym. Z pierw sze -
go wa run ku wy ni ka kon tekst zda rze nia (cho dzi o kon kret ny akt do ko na ny lub za mie rzo ny
w okre ślo nych uwa run ko wa niach, a nie o oce nę abs trak cyj ną, ani o ogól ne nor my mo ral -
ne). Z fak tu, że toż sa ma jest oso ba oce nia na i oce nia ją ca, po ja wia się kwe stia wy zna wa -
ne go przez nią sys te mu war to ści oraz hie rar chii war to ści w ob rę bie te goż sys te mu.

Tak więc z uzna nia war to ści ja ką jest su mie nie, wy pły wa wnio sek, że pra wo i za sa dy mo -
ral ne mo gą okre ślać ogól ne ra my do ty czą ce da nej ka te go rii czy nów, zaś kon kret ny czyn pod -
le ga jed nost ko we mu osą do wi – m. in. z uwa gi na osąd mo ty wów ja kie do pro wa dzi ły do da -
ne go czy nu. Przy po mnij my – wy mie nio ne wy żej wy zna nia jak lu te ra nizm, ju da izm i is lam
do pusz cza ją za płod nie nie po za ustro jo we ze wzglę du na na czel ną dla nich za sa dę po mna -
ża nia ży cia ludz kie go. I tyl ko pod tym wa run kiem, a nie z in nych mo ty wów, moż li we jest
uzna nie tych me tod. 

Dzia łal ność dla do bra pu blicz ne go,

ja ką jest wy ko ny wa nie za wo du le ka rza, 

mu si być opar ta o ja sne i przy ja zne czło wie ko wi

za sa dy etycz ne i ure gu lo wa nia praw ne. 

Na to miast w od nie sie niu do le ka rzy ist nie ją ca w na szym sys te mie nor ma tyw nym „klau -
zu la su mie nia” w spo sób do sta tecz ny za bez pie cza le ka rzy, któ rzy z po wo du swo ich po glą -
dów czy wy zna wa nej wia ry nie chcą sto so wać tych me tod. Za płod nie nie po za ustro jo we z ca -
łą pew no ścią nie jest pro ce du rą ra tu ją cą ży cie, więc wła śnie do ta kich pro ce dur od no si się
za rów no art. 39 usta wy o za wo dach le ka rza i le ka rza den ty sty, jak i art. 7 Ko dek su Ety ki Le -
kar skiej, a tak że re zo lu cja Zgro ma dze nia par la men tar ne go Ra dy Eu ro py z dn. 7.10.2010 r.
„Pra wo do klau zu li su mie nia w ofi cjal nej prak ty ce me dycz nej”.

W kon se kwen cji śro do wi sko le kar skie w ta kiej dys ku sji śro do wi sko wej znaj dzie moż li -
wość wy ar ty ku ło wa nia ocze ki wań – zgod nie ze sta no wi skiem 12/09/V Na czel nej Ra dy Le -
kar skiej z dn. 18.09.2009 r. by oso by, któ re wi dzą w „in vi tro” swo ją szan sę, mia ły moż -
li wość z tej me to dy ko rzy stać, ale z za cho wa niem sza cun ku dla za rod ka, przy do cho wa -
niu po trze by ochro ny ży cia czło wie ka od sa me go po czę cia, z rów no cze snym pra wem le -
ka rzy do tzw. „klau zu li su mie nia”, do wy ra ża nia sprze ci wu i od ma wia nia uczest nic twa w pro -
ce du rach, co do któ rych ma ją wąt pli wo ści.

opra co wa ły: Ga brie la Muś i Jo an na Bon -Ba ła ziń ska

na pod sta wie dys ku sji to czo nych na spo tka niach Ko mi sji ds Ety ki Le kar skiej ŚIL. 

teo lo gii pro te stanc kiej – nie do cho dzi
do na ru sze nia god no ści istot ny ludz kiej,
a umoż li wia po no wie nie pró by bez trud -
ne go eta pu po zy ski wa nia ga met, ale to
pod no si kosz ty i re ali zo wa ne jest tyl ko tam,
gdzie jest re fi nan so wa nie; nie do pusz -
czal ne w ju da izmie ze wzgl. na tek sty To -
ry za bra nia ją ce „mar no wa nia na sie nia”)

• po zy ska nie sper my w trak cie sto sun ku
płcio we go (w ju da izmie, dal sza kon se -
kwen cja jw.)

• do dat ko we wa run ki w wy pad ku, gdy
mat ka jest in ne go wy zna nia (w ju da -
izmie – dziec ko mu si pod le gać od po wied -
niej kon wer sji).
Zde cy do wa nie prze ciw ny me to dzie in vi -

tro jest Ko ściół rzym sko ka to lic ki, któ ry ma
pra wo wy ma gać od swo ich wy znaw ców
węż sze go, niż po zwa la pra wo, sto so wa nia
za sad mo ral nych. Na to miast – jak wspo mnia -
no wcze śniej – nie ma jed no li tej dok try ny
w za kre sie „in vi tro” w ko ścio łach pro te stanc -
kich, ju da izmie czy is la mie.

Nie wąt pli wie nie zbęd ne jest tak że
uwzględ nie nie an tro po lo gicz ne go punk tu
wi dze nia, zgod nie z któ rym w na szej istocie
by cia czło wie kiem mie ści się im ma nent -
na ko niecz ność kon ty nu acji po przez po sia da -
nie po tom stwa. Przy czym my lą cy tu mo że być
cza sow nik „po sia da nie”, gdyż nie cho dzi tu
o po czu cie wła sno ści, ale za ist nie nie oso by,
któ rej toż sa mość, choć róż na od nas, bę dzie
jed nak prze dłu że niem na szej toż sa mo ści.

Po wyż szy prze gląd róż nych i czę sto nie -
jed no znacz nych po glą dów teo lo gicz nych
i świa to po glą do wych na kwe stie do pusz czal -
no ści me tod za płod nie nia po za ustro jo we go
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Śląska Izba Lekarska Śląska Izba Lekarska 
wspólnie z Okręgową Izbą Adwokacką wspólnie z Okręgową Izbą Adwokacką 
i Śląskim Uniwersytetem Medycznymi Śląskim Uniwersytetem Medycznym

organizują 28 stycznia 2012 rokuorganizują 28 stycznia 2012 roku
BAL KARNAWAŁOWYBAL KARNAWAŁOWY

w Hotelu „Angelo” w Katowicachw Hotelu „Angelo” w Katowicach
Szczegółowe informacje w sekretariacie ŚIL Szczegółowe informacje w sekretariacie ŚIL 

tel. (32) 203 65 47÷8tel. (32) 203 65 47÷8
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TAK BYŁO

● ŚWIADECTWO MORALNOŚCI - ROK 1949

Najważniejszy dokument
czas opi nia, że każ dy, kto zda po zy tyw nie eg za min po tym kur sie ma już in deks w kie sze -
ni. Za rów no ten eg za min, jak i wstęp ny na uczel ni zda łem. Cze ka łem tyl ko na wia do mość.
Przy szła: nie przy ję ty. Był to dla mnie szok. Prze ży łem za ła ma nie ner wo we, przez oko ło
sześć ty go dni nie wy cho dzi łem z do mu i nie go li łem się. 

Jed nak oj ciec mój nie dał za wy gra ną. Uda ło mu się do trzeć do de le ga ta dla przy jęć
na stu dia wyż sze w Mi ni ster stwie, aby przed sta wić swój staż pra cy. Tym de le ga tem by ła to -
wa rzysz ka Stro cza no wa, au ten tycz na oby wa tel ka ra dziec ka, nie zna ją ca do brze ję zy ka pol -
skie go. Jej opi nia by ła po zy tyw na i z Ło dzi przy szedł te le gram o przy ję ciu na stu dia z dniem 15
paź dzier ni ka. Jed nak opóź nie nie dwóch ty go dni by ło bar dzo uciąż li we, przede wszyst kim
brak by ło miej sca w aka de mi ku. Na II lub III ro ku sko le go wał się ze mną Mie czy sław Sz.
z in nej gru py stu denc kiej, jed nak ni gdy ra zem nie uczy li śmy się. Po pew nym cza sie od szedł
tak na gle, jak i przy szedł. Szy dło wy szło z wor ka do pie ro na IV ro ku, w sy tu acji, któ ra mnie
oso bi ście nie do ty czy ła. 

Fi na łem roz mo wy by ła opi nia: 

„syn bez par tyj ne go in ży nie ra, ob cy kla so wo”. 

Na stu dia nie do sta łem się. Był to dla mnie szok.

W pew nej gru pie stu denc kiej, w któ rej znaj do wał się wzmian ko wa ny M. Sz. w cza sie
od by wa nia in ter na tu po łoż ni cze go, je den ze stu den tów za czął śpie wać „Pierw szą Bry ga -
dę”, a dru gi kry tycz nie za czął wy ra żać się o re wo lu cji ra dziec kiej. 

Pra wie na tych miast od był się pro ces są do wy, ten pierw szy, kol. G. do stał wy rok czte -
rech lat i zo stał re le go wa ny z uczel ni, dru gie mu - kol. S. od ro czo no ka rę 1,5 ro ku wię zie -
nia do ukoń cze nia stu diów. Głów nym świad kiem był wzmian ko wa ny „ko le ga” M. Sz. 

An drzej Bart man

Ab sol went Aka de mii Me dycz nej w Ło dzi, 1954 r.

To był w tych czar nych cza sach po uf ny,
chy ba naj waż niej szy do ku ment do ty czą cy
kan dy da tów na stu dia wyż sze, wy sta wia ny
przez ko mi te ty par tyj ne. Do ku ment ta ki rzu -
cił się cie niem na mo je ży cie chy ba na kil -
ka lat. W 1948 ro ku oj ciec mój prze niósł się
do pra cy z Za brza do Dą bro wy Gór ni czej.
Mu sia łem kla sę ma tu ral ną za cząć w no wym
śro do wi sku. A w tych cza sach by ło to śro -
do wi sko głę bo ko ko mu ni stycz ne. Pew ne go
dnia za dzwo nił do nas w ce lu prze pro wa dze -
nia wy wia du oby wa tel, któ ry przed sta wił się
ja ko przed sta wi ciel ko mi te tu. Za pro si łem go
do miesz ka nia, on jed nak sta now czo od mó -
wił i ka zał mi zejść na pół pię tro klat ki
scho do wej, gdzie usie dli śmy na sze ro kim pa -
ra pe cie. Zza pa zu chy wy cią gnął zło żo ny
w pół ka jet i po plu wa jąc na ołó wek che micz -
ny za czął pi sać. Nie pa mię tam już tre ści na -
szej roz mo wy, ale po kil ku la tach mo głem się
zo rien to wać, że jej fi na łem by ła opi nia: „syn
bez par tyj ne go in ży nie ra, ob cy kla so wo”. Sta -
ra łem się wów czas na Wy dział Le kar ski Uni -
wer sy te tu Łódz kie go. Za pi sa łem się rów no -
cze śnie na kurs przy go to waw czy or ga ni zo -
wa ny przez ZMP. Wy kła dy pro wa dzi li pro -
fe so ro wie z Uni wer sy te tu. Pa no wa ła wów -

KSIĄŻKI

O błędach medycznych
omó wi ły spo sób uni ka nia błę dów i po wi kłań przy po da wa -
niu le ków róż ny mi dro ga mi za po mo cą cew ni ków. 

Dr hab. n. med. Je rzy Kru piń ski po ru szył bar dzo istot -
ny pro blem er go no mii w prak ty ce sto ma to lo gicz nej. 

Dr dr n. med. Ry szard Szoz da i Ja cek Ko za kie wicz po -
chy li li się na pro ble mem błę du me dycz ne go, któ ry mo -
że po peł nić bie gły są do wy przy opi nio wa niu.

Ry szard Szoz da

Błąd medycz ny. Uwa run ko wa nia er go no micz ne.
re dak cja: dr Ja nusz Po kor ski, dr Jo an na Po kor ska, dr Ma ciej Złowodz ki

wy daw ca: Ko mi tet Er go no mii przy Pre zy dium Pol skiej Aka de mii Na uk
Książ ka do stęp na jest m.in. w PAN WDN oraz w Dru kar ni Na uko wej PAN w War sza wie.

wyd. 2011 – ISBN 978-83-61236-37-5

Pu bli ka cja „Błąd me dycz ny. Uwa run ko -
wa nia er go no micz ne” (356 stron) do ty czy
te ma ty ki błę du me dycz ne go oraz zda rzeń
nie po żą da nych w sys te mie opie ki zdro wot -
nej. Pro ble ma ty ka po ru sza na w mo no gra fii
ma istot ne zna cze nie, bo wiem jak wy ni ka
z tre ści, przy naj mniej po ło wa błę dów me -
dycz nych mo że wy ni kać z przy czyn nie
uwzględ nie nia za sad er go no mii. 

Pu bli ka cja ta jest tak że pró bą no wa tor -
skie go spoj rze nia na zda rze nia nie po żą da -
ne w sys te mie opie ki zdro wot nej. Na treść
pu bli ka cji skła da się 29 roz dzia łów na pi sa -
nych tak że przez człon ków na szej Ślą skiej
Izby Le kar skiej. I tak dr n. med. An na Kwo -
sek i prof. dr hab. n. med. Han na Mi sio łek



KONCERT

Frie dri cha Haen dla – Sa ra ban dę, a na ko -
niec – o nie zwy kle po ru sza ją cej me lo dy -
ce – La men to - Wil hel ma Fried ma na Ba cha,
sy na Jo han na Se ba stia na.

Pod tym ty tu łem 7 li sto pa da 2011 r. od był się już tra dy cyj ny – VII kon cert zor ga ni zo -
wa ny przez Ko mi sję d.s. Kul tu ry Ślą skiej Izby Le kar skiej, w ce lu upa mięt nie nia 87 Ko le ża -
nek i Ko le gów, któ rzy ode szli „na wiecz ny dy żur” w cza sie ostat nie go ro ku, li cząc od
1 li sto pa da 2010 r. do 31 paź dzier ni ka 2011 r. 

Jest to licz ba dwu krot nie więk sza od licz by sprzed ro ku, gdy że gna li śmy 43
le ka rzy. Wśród 87 osób by ło 40 Ko le ża nek i 47 Ko le gów. Śred nia dłu gość ży cia

w gru pie Ko le ża nek
wy nio sła 76 lat
(od 51 do 96), na to -
miast w gru pie Ko le -
gów 70 lat (od 33
do 99 lat).

Wy ko naw cy Kon -
cer tu – mu zy ką, pie -
śnią i sło wem oraz
pu blicz ność swo ją
obec no ścią – od da li
cześć oraz wy ra zi li
sza cu nek i wdzięcz -
ność za Ich ca łą pra -

cę oraz po świę ce nie, czę sto kosz tem ży cia ro dzin ne go, a na wet wła sne go zdro wia. 
Po szcze gól ne punk ty pro gra mu od dzie lo ne by ły pre zen ta cją na ekra nie por -

tre tów że gna nych le ka rzy, z po da niem zwię złej in for ma cji o każ dej i każ dym z nich.
Kon cert pro wa dził Jan S. Kło po tow ski, któ ry zgod nie z tra dy cją roz po czął go

po ezją pol ską. Tym ra zem prze czy tał wzru sza ją cy wiersz Bo le sła wa Le śmia na p.t.
„Ur szu la Ko cha now ska”.

Część mu zycz ną roz po czę ła da rzo na sym pa tią i wiel kim uzna niem, wy stę pu -
ją ca na sce nach Pol ski, wie lu kra jów eu ro pej skich i za Oce anem, pri ma don na Ope -
ry Ślą skiej w By to miu – Pa ni Ma rio la Pła zak -Ści bich. Usły sze li śmy ko lej ną wer sję
pie śni pt. „Ave Ma ria” kom po zy cji Ju lio Cas si ni’ego, utwór ty leż pięk ny, co ory -
gi nal ny, prak tycz nie bę dą cy wo ka li zą oraz arię ty tu ło wej Hal ki z 1-ego ak tu ope -
ry Sta ni sła wa Mo niusz ki. Ar ty st ce w obu utwo rach to wa rzy szy ła przy for te pia nie
dr Ur szu la Pła zak, pry wat nie sio stra ar tyst ki.

Na stęp nie z mi ni -re ci ta lem wy stą pił pierw szy lau re at na gro dy Ślą skiej Izby Le -
kar skiej, sta tu et ki „Za dzia łal ność ar ty stycz ną”, zna ko mi ty pia ni sta wy ko nu ją cy sze -

ro ki re per tu ar rów -
nież z to wa rzy sze -
niem or kiestr sym fo -
nicz nych, dy rek tor
Wo  j e  w ó d z  k i e  g o
Szpi ta la Spe cja li -
stycz ne go w Ja strzę -
biu Zdro ju, mgr sztu -
ki i dr n. med. Nor -
bert Pru del. Ar ty sta
wy ko nał: Jo han na Se -
ba stia na Ba cha – Pre -
lu dium C -dur Nr 1,
na stęp nie Geo r ga

Koncert Pro Memoria
● KU CZCI TYCH, KTÓRZY ODESZLI

„Tak niedawno byli jeszcze z nami…”

Ewa Ansion-Bleja – żyła lat 62
Andrzej Badeński – żył lat 66
Gabriela Baran – żyła lat 86

Barbara Blicharska – żyła lat 81
Stanisław Bober – żył 52
Jerzy Brych – żył lat 77

Anna Cichoń-Mikołajczyk – żyła lat 69
Szymon Cierpka – żył lat 33

Dionizy Czarnasiewicz – żyła lat 62
Zdzisław Czarnożyński – żył lat 80

Cezary Czerwiński – żył lat 47
Andrzej Drożdż – żył lat 70
Helena Duda – żyła lat 82
Marian Duda – żył lat 77

Anna Dziwińska – żyła lat 59
Grażyna Dzwonnik – żyła lat 62

Otton Erm – żył lat 84
Jerzy Frodyma – żył lat 83
Michał Gliński – żył lat 74

Bogusława Golachowska-Szczygłowska – żyła lat 96
Krzysztof Gorbacz – żył lat 54

Wiesława Gorszczyńska – żyła lat 63
Teresa Illg – żyła lat 85

Józef Jackiewicz – żył lat 71
Teresa Jasińska-Cichoń – żyła lat 84

Bogusław Joański – żył lat 63
Weronika Józefiok-Gielza – żyła lat 77

Józef Juzwa – żył lat 88
Piotr Kaliga – żył lat 51
Ewa Karpel – żyła lat 61

Zuzanna Kaszyńska – żyła lat 88
Krzysztof Kawalec – żył lat 43
Stanisław Kempny – żył lat 76
Grażyna Kieruzel – żyła 63

Teresa Klimaszewska-Zaporowska – żyła lat 79
Teresa Knapińska – żyła lat 74

Wanda Kościesza-Kuszłeyko – żyła lat 76
Danuta Krawczykowska-Juzoń – żyła lat 70

Krystyna Królik-Ostrouch – żyła lat 62
Zygmunt Krupa – żył lat 78

Lucyla Kuenstler – żyła lat 85

Prowadzący koncert dr Jan S. Kłopotowski

Dr Norbert Prudel
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Czaj kow skie go a na stęp nie re flek syj -
ną „Se re na dę” Fran cisz ka Szu ber ta.

Dr Bo gu mi ła
Żo łę dziow ska-
Ga las – neu ro -
log, z róż ny -
mi – jak to sa ma
okre śla – skłon -
no ścia mi mu -
zycz ny mi, nie
mo gąc z po wo -
du kon tu zji rę ki
grać na for te pia -
nie, za śpie wa ła
z pod kła dem or -
kie stro wym arię
„ M e  m o  r y ”

z mu si ca lu A. L. We be ra pt. „Ko ty”
oraz me lo dię M. Se we na i J. Za lew -
skie go „Dom, któ ry mam”.

Prze ryw ni kiem pro gra mu mu -
zycz ne go, był wy stęp po etyc ki dr n.
med. Eu ge niu sza Dep ty – spe cja li -
sty me dy cy ny pra cy, dzia ła cza Unii
Pol skich Pi sa rzy Le ka rzy, któ ry prze -
czy tał swo je dwa wier sze po wsta łe
w cza sie je go licz nych po dró ży
po świe cie, pod wpły wem re flek sji wy -
wo ła nych zwie dza niem m. in. cmen -
ta rzy: pierw szy pt. „Ci chy cmen tarz”
w Rzy mie, a dru gi w Nor we gii pt.
„Na rwik”.

W ko lej nym punk cie kon cer tu wy -
stą pi ła dr Elż bie ta Ja now ska -
-Drong – der ma to log, ob da rzo -
na przez na tu rę sil nym so pra nem 

li rycz no-dra ma tycz nym, uczest ni czą ca w wie lu
kon cer tach szcze gól nie mu zy ki ope ro wej, któ rej bez
wąt pie nia dru gim świa tem jest świat mu zy ki. Tym
ra zem wy ko na ła dwie dra ma tycz ne arie, pierw szą
by ła aria Wal ly z ope ry „La Wal ly” Al fre do Ca sta -
la ni’ego a dru gą aria „Vis si d’ar te” ty tu ło wej „To -

Dr Li dia Net czuk -Piech – spe cja li sta sto -
ma to lo gii ogól nej, wo ka list ka śpie wa ją ca

wie le po god nych i wzru sza ją cych me lo dii tym
ra zem wstrzą snę ła słu cha cza mi, wy ko nu jąc
zna ny na ca łym świe cie utwór Ma ria na He -
ma ra i Jur ka Pin ka pt. „Me in Idi sche Ma me”.
W dru gim utwo rze – ulu bio ne go przez śpie -
wacz kę Bu ła ta Oku dża wy, mo dli li śmy
się – wraz z bar dzo su ge styw nie po da nym

tek stem „Mo dli twy”. Do dat ko we go wy -
ra zu obu utwo rom na dał do sko na ły
akom pa nia ment Ire ne usza Wy pi cha
na for te pia nie.

Na stęp nie dr Adam Wal ter – gli wi cza -
nin ze Lwo wa, le karz med. oraz spe cja -
li sta sto ma to lo gii za cho waw czej i chi rur -
gii sto ma to lo gicz nej, mul tiin stru men ta li -
sta, lecz głów nie pia ni sta, wy ko nał wy wo -
dzą cą się od li rycz nej pie śni gon do lie rów
we nec kich „Bar ca rol lę” Pio tra 

Ernest Kulesza – żył lat 84
Maciej Kurkowski – żył lat75

Dezydery Kuroszczyk – żył lat 86
Jerzy Łagan – żył lat 57

Andrzej Majewski – żył lat 82
Krystyna Małodobra – żyła lat 78

Czesława Mańko-Jasek – żyła lat 87
Halina Marek – żyła lat 79

Jerzy Matysiakiewicz – żył lat 59
Jolanta Mazurek – żyła lat 51

Maria Mąka – żyła lat 79
Tadeusz Mencel – żył lat 84
Ewa Minkacz – żyła lat 76

Stanisława Morawiec – żyła lat 81
Jerzy Moroz – żył lat 55

Wiktor Nawrocki – żył lat 77
Alfons Nieświec – żył lat 85

Maria Nocek-Awramienko – żyła lat 65
Maria Pająk-Watras – żyła lat 87

Waldemar Pakuła – żył lat 79
Barbara Pałka-Dolczak – żyła lat 87

Maria Paprotna – żyła lat 89
Urszula Pawłowska – żyła lat 80

Grzegorz Pełka – żył lat 66
Bogumiła Petrykowska-Falkowska – żyła lat 80

Janusz Piekarski – żył lat 73
Ryszard Połacik – żył lat 60

Katarzyna Potyka-Skowronek – żyła lat 69
Władysław Powroźny – żył lat 99

Jakub Preis – żył lat 52
Janina Romańska – żył lat 80

Nina Rutkowska-Rut – żyła lat 77
Dominik Samek – żył lat 75
Tomasz Sierko – żył lat 53

Halina Sikora-Rdest – żyła lat 79
Tomasz Sitkiewicz – żył lat 39
Henryk Słodkowski – żył lat 58

Stanisław Szafir – żył lat 71
Krystyna Szczęsna – żyła lat 81

Antoni Trojak – żył lat 73
Irena Turska-Biryńczyk – żyła lat 81

Krzysztof Wilk – żył lat 79
Henryk Wolny – żył lat 62
Jerzy Zaręba – żył lat 84

Andrzej Żubrowski – żył lat 73

Dr Krzysztof Jarczok

Dr Lidia Netczuk-Piech

Dr Bibiana Sobczyk-Rosak
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KONCERT

z Kra iny Oz”- po dą ża ją cej do wiel kie go czar no księż ni ka, by pro sić
go o po moc dla swe go przy ja cie la.

Na stęp nie w na strój spo ko ju i za du my wpra wił słu cha czy dr n. med.
Krzysz tof Jar czok – spe cja li sta cho rób we wnętrz nych i he ma to log,
a przy tym skrzy pek. Usły sze li śmy dwa utwo ry – pie śni, ide al nie wpa -
so wu ją ce się w cha rak ter kon cer tu. Pierw szą by ła Wo ka li za op. 34
Nr 14 skom po no wa na przez Ser giu sza Rach ma ni no wa na so pran z to -
wa rzy sze niem for te pia nu, jed nak przez swą po pu lar ność prze aran -
żo wa na na nie mal wszyst kie in stru men ty i róż ne skła dy in stru men -
tal ne. Dru gim utwo rem by ła „Me lo dia” z ope ry „Or fe usz i Eu ry dy -
ka” Chri sto pha Wil li bal da Glűc ka.

W obu utwo rach skrzyp ko wi po now nie to wa rzy szył zna ko mi ty pia -
ni sta i wio lon cze li sta, kon cert mistrz i so li sta Or kie stry Ra dio wej oraz
Fil har mo nii w Sa ra je wie, kom po zy tor Ire ne usz Wy pich – twór ca Hym -
nu Ślą skiej Izby Le kar skiej, za co otrzy mał rzę si ste bra wa.

Ja ko ostat nia z so li stów wy stą pi ła dr n. med. Bi bia na Sob czyk -Ro sak
- le karz sto ma to log, uczest ni czą ca w róż nych kon cer tach, w tym cha ry ta tyw nych oraz kon -
kur sach wo kal nych, m.in. w TV zo sta ła lau re at ką jed ne go z cy kli „Szan sy na suk ces”. Jej wy -
ko na nie dwóch me lo dii:
„Czas nie bę dzie na nas
cze kał” muz. i sł. Pa weł 
Ru rak – So kal i „Ży cie jest
pięk ne” muz. i sł. Mi ro sław
Wę dro wiec i Da nu ta Ja chy -
ra, z mu zycz nym pod kła dem
or kie stro wym, by ło pod
każ dym wzglę dem pro fe sjo -
nal ne.

Na za koń cze nie za śpie -
wał Chór Ślą skiej Izby Le kar -
skiej,     pod kierownictwem
Do ro ty Dzie łak -Szcze pan.
Brzmie nie i wy ra zi stość Chó -
ru są co raz lep sze, ope ro wa nie gło sa mi wręcz do sko na łe. Usły sze li śmy: pięk ną pieśń 

sci” Gia co mo Puc ci nie go. O do sko na ły
pod kład mu zycz ny jak zwy kle za dbał Pan Ju -
liusz Drong.

Dr Ur szu la Pła zak – spe cja li sta cho rób
we wnętrz nych i hy per ten sjo lo gii, czę sto
akom pa niu je na for te pia nie swo jej sio strze
Ma rio li Pła zak -Ści bich, co mo gli śmy usły szeć
wcze śniej, ale kształ to wa na mu zycz nie już
od 4 ro ku ży cia, gra z wiel kim wy czu ciem
i bie gło ścią utwo ry so lo we, co udo wod ni ła
na wie lu wcze śniej szych kon cer tach. Tym ra -
zem wy ko na ła – Me nu et G – dur Lu dwi ka
von Beetho ve na.

W swo im dru gim wyj ściu nasz zna ko mi -
ty Gość, Pa ni Ma rio la Pła zak -Ści bich, tym
ra zem z to wa rzy sze niem Pa na Ire ne usza Wy -
pi cha wy ko na ła pio sen kę Do rot ki pt. „Tę cza”
z mu si ca lu A. L. We be ra „Czar no księż nik

Chór Śląskiej Izby Lekarskiej. Chórowi wspaniale akompaniowała na fortepianie dr Barbara Czekaj.
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Dr Elżbieta Janowska-Drong

Dr Eugeniusz Depta
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● DOKTOR STANISŁAW SZAFIR (1939-2011)

Dr Sta ni sław Sza fir uro dził się 30 kwietnia 1939 r. w Cho rzo wie. Tu też spę dził dzie -
ciń stwo, zdo by wał wie dzę z za kre su szko ły pod sta wo wej i śred niej. Eg za min doj rza ło ści zdał
w Li ceum TPD im. Ju liu sza Sło wac kie go. 

W 1968 r. po stu diach w Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej w Ka to wi cach uzy skał dy plom le -
ka rza me dy cy ny. W okre sie od 6.09.1968 r. do 30.09.1970 r.
od był staż po dy plo mo wy w Szpi ta lu Miej skim w Knu ro wie. Na -
stęp nie pod jął pra cę na od dzia le we wnętrz nym i za li czył po szcze -
gól ne szcze ble ka rie ry le kar skiej – od młod sze go asy sten ta do or -
dy na to ra. Rów no le gle, w la tach 1968 – 1975 pra co wał w Przy -
chod ni Za kła do wej przy KWK „Knu rów”. 

W 1975 r. zo stał kie row ni kiem Przy chod ni Zdro wia
w Szczy gło wi cach oraz w Wil czej. 1975 r. uzy skał I st. spe cja -
li za cji z za kre su cho rób we wnętrz nych, a 1979 r. II st.
Od 1998 do 2005 r. był or dy na to rem II Od dzia łu Cho rób We -
wnętrz nych Szpi ta la Miej skie go w Knu ro wie. Po przej ściu

na eme ry tu rę nie zre zy gno wał z pra cy. Naj pierw peł nił funk cję kie row ni ka Przy chod ni kar -
dio lo gicz nej, a po tem w Przy chod ni Re jo no wej w Szczy gło wi cach i w Knu ro wie.

Zmarł na gle w cza sie snu 28.09.2011r.
Był le ka rzem z po wo ła nia, hu ma ni stą

o sze ro kich ho ry zon tach, mi ło śni kiem mu -
zy ki po waż nej, czę stym by wal cem na kon -
cer tach. Wraż li wy na ból i cier pie nie, ser decz -
ny w kon tak tach z pa cjen ta mi i współ pra cow -
ni ka mi. 

Je go odej ście w wie ku 72 lat jest nie po -
we to wa ną stra tą dla knu row skie go śro do wi -
ska i oko lic.

Za skar bił so bie w nim na sta łe ser decz -
ną wdzięcz ność i pa mięć.

Że gnaj Dro gi Ko le go Sta ni sła wie!

Dr Ma rian Grzym ski

Lekarz - humanista

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia 

dr Ewie Bień 

z powodu śmierci 

MATKI

składają przyjaciele Barbara i Jacek Zamłyńscy 

oraz pracownicy NZOZ Sigma-Bi

NEKROLOGI

Wyrazy szczerego żalu i głębokiego

współczucia

z powodu śmierci

dr n. med. JERZEGO TOMANKA

Dyrektora SP ZOZ Lubliniec

Żonie oraz całej rodzinie

składają koleżanki i koledzy 

ze Śląskiego Związku Pracodawców

Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ca ły Kon cert za koń czył Hymn Ślą skiej
Izby Le kar skiej wy ko na ny przez Chór, po któ -
rym Pre zes Ja cek Ko za kie wicz obec nym
człon kom ro dzin zmar łych Ko le ża nek i Ko -
le gów wy ra ził sło wa współ czu cia i wspól no -
ty w prze ży wa niu stra ty i smut ku, a wy ko naw -
com po dzię ko wał za bar dzo uda ny Kon cert.

P. S.: W Kon cer cie nie mógł uczest ni czyć
prze wod ni czą cy Ko mi sji ds. Kul tu ry Pan Dr
Grze gorz Gó ral – ale du chem by li śmy
z Nim.

Jan S. Kło po tow ski

Giu sep pe de Ma rzi pt.
„Sig gno re del le Ci me”
wy ko na ną w ję zy ku wło -
skim, a na stęp nie po an -
giel sku dwa wła ści wie
wier sze Ja me sa Joy ce’a,
do któ rych mu zy kę na pi -
sał Ro bert Di Ma ri no.
Chór już te raz mo że ry -
wa li zo wać z naj lep szy mi
chó ra mi le ka rzy w Pol sce,
po dal szym po więk sze niu

skła du bę dzie mógł prze wo dzić, a drzwi do chó ru dla chęt nych otwar te są na oścież.

Dr Adam Walter
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