




Pra cu je my w nie zwy kle trud nym okre sie dla pol skie go sys te mu ochro ny zdro wia. Uwa żam, a Okrę go -
wa Ra da Le kar ska po dzie li ła mo je zda nie w pod ję tym 23 czerw ca br. sta no wi sku, że wy ma ga ne są zde cy -
do wa ne dzia ła nia ze stro ny rzą dzą cych. Szer mu je my ha sła mi „Pol ska w Eu ro pie”, tym cza sem od lat pod -
sta wo wym pro ble mem są ni skie na kła dy na ochro nę zdro wia i nie do sza co wa nie kosz tów wie lu pro ce dur me -
dycz nych, któ re ra żą co od bie ga ją od na kła dów prze ka zy wa nych na ten cel w in nych kra jach eu ro pej skich.
Każ dy rok ku mu lu je nie do bo ry i sta wia przed le ka rza mi nie zwy kle trud ne wy zwa nia, jak po łą czyć ro sną cą od -
po wie dzial ność za wo do wą i za sa dy etycz ne z re al ny mi moż li wo ścia mi. Aby pa cjent miał za pew nio ny spra -
wie dli wy i bez piecz ny do stęp do opie ki zdro wot nej, mu szą zo stać zwięk szo ne pu blicz ne na kła dy! Sa mo rząd
le kar ski ape lo wał o to już kil ka lat te mu. Przy po mnie li śmy o tym w na szym sta no wi sku, a Na czel na Ra da Le -
kar ska przy ję ła je na nasz wnio sek na po sie dze niu 25. 06. br. 

Okrę go wa Ra da Le kar ska za re ago wa ła na po wta rza ją ce się sy gna ły od Ko le ża nek i Ko le gów, w tym przede
wszyst kim spe cja li zu ją cych się le ka rzy, o trud no ściach, na ja kie na po ty ka ją w trak cie róż nych form kształ ce -
nia. Skie ro wa li śmy Apel do mar szał ka wo je wódz twa ślą skie go, do wo je wo dy ślą skie go, do dy rek to rów i kie -
row ni ków wszyst kich jed no stek, o umoż li wie nie le ka rzom re ali za cji kształ ce nia po dy plo mo we go i pro gra mu
spe cja li za cji, zgod nie z usta lo nym har mo no gra mem. (Peł na treść Ape lu, jak rów nież Sta no wi sko ORL o ochro -
nie zdro wia, na dal szych stro nach pi sma i na na szej stro nie in ter ne to wej).

Spe cja li za cja to dru gie na sze „dy plo ma to rium za wo do we”, to dru gi, po zdo by ciu dy plo mu i pra wa wy -
ko ny wa nia za wo du, waż ny etap na sze go le kar skie go ży cia, pod kre śle nie ro sną cej ran gi za wo do wej.

W ostat nich mie sią cach ty tuł spe cja li sty uzy ska ło 150 na szych Ko le ża nek i Ko le gów. Po nie waż wi dzę izbę
le kar ską ja ko ro dzi nę, a w ro dzi nie wszy scy cie szą się wspól nie z suk ce sów, wy sto so wa li śmy imien ne li sty gra -
tu la cyj ne za rów no do le ka rzy, jak i do kie row ni ków ich spe cja li za cji. Prze ka za li śmy wy ra zy uzna nia za po nie -
sio ny trud i za an ga żo wa nie, ży cząc wie lu suk ce sów i sa tys fak cji. Ufam, że dzię ki wy ko ny wa niu za wo du le ka -
rza w wy bra nej przez sie bie spe cjal no ści, Ko le żan ki i Ko le dzy po myśl nie zre ali zu ją swo je pla ny. Kie row nik spe -
cja li za cji to nie zwy kle istot na funk cja w kształ ce niu za wo do wym, któ ra za słu gu je na wdzięcz ność i sza cu nek
śro do wi ska. Dla te go też za pro si łem Ko le żan ki i Ko le gów, któ rzy uzy ska li ty tuł spe cja li sty, wraz z kie row ni ka -
mi ich spe cja li za cji, do Do mu Le ka rza. To pierw sza tu ra spo tkań, pod czas któ rych bę dzie my mie li oka zję oso -
bi ście zło żyć gra tu la cje w obec no ści wie lu za pro szo nych go ści, w tym przed sta wi cie li To wa rzystw Spe cja li stycz -
nych. Za chę cam do się gnię cia po naj bliż szy, wrze śnio wy nu mer „Pro Me di co”, któ ry po świę co ny bę dzie w du -
żej mie rze te ma to wi spe cja li za cji i szcze gó ło wo omó wi po ru sza ne prze ze mnie dziś te ma ty.

Ostat nie ty go dnie czerw ca by ły dla mnie, dla Pre zy dium ORL, jak rów nież ca łej Ra dy, wy jąt ko wo in ten -
syw nym cza sem pra cy. Za ję li śmy się m.in. na wnio sek przed sta wi cie li woj. ślą skie go w Kra jo wej Izbie Dia -
gno stów La bo ra to ryj nych pro ble ma mi dia gno sty ki la bo ra to ryj nej. Pod kre śli li śmy zna cze nie ja ko ści ba dań, udzie -
la jąc po par cia dzia ła niom sa mo rzą du za wo do we go dia gno stów dla prze strze ga nia za sad do brej prak ty ki la -
bo ra to ryj nej. Od by li śmy spo tka nie z Ko le gium Rek tor skim SUM, o czym sze rzej na dal szych stro nach. Za -
pro si łem tak że na wspól ne spo tka nie prze wod ni czą cych od dzia łów ślą skich spe cja li stycz nych to wa rzystw me -
dycz nych, przed sta wia jąc pro po zy cję bliż szej współ pra cy. Cie szę się, że udzie lo no jed no gło śnie po par cia dla
po wo ła nia Ślą skiej Kon fe ren cji To wa rzystw Me dycz nych, któ ra bę dzie sta no wić waż ne wspar cie dla or ga nów
sa mo rzą du le kar skie go. Po sta no wio no utwo rzyć kil ku oso bo wy ze spół, któ ry w dro dze kon sul ta cji przy go -
tu je pro jekt de kla ra cji, a jej pod pi sa nie na stą pi ło by je sie nią br.

Już dziś sy gna li zu ję te mat, do któ re go ob szer niej chciał bym jesz cze wró cić. To Po ro zu mie nie, ja kie
23 czerw ca br. za war ły dwie izby  – na sza, le kar ska i Ka to wic ka Izba Ad wo kac ka. My re pre zen tu je my bli -
sko 16 ty sięcz ne le kar skie śro do wi sko, Izba Ad wo kac ka  – po nad ty siąc ad wo ka tów i apli kan tów. Ra zem mo -
że my sta no wić du żą si lę i waż ne opi nio twór cze gre mium, chro niąc tak że kon te sto wa ne czę sto przez po li -
ty ków ide ały sa mo rząd no ści.

Pi szę te sło wa w cza sie roz po czy na ją cych się dla wie lu z nas wa ka cji. Jest ta ki zna ny wiersz Wi sła wy Szym -
bor skiej „Nic dwa ra zy”: Choć by śmy ucznia mi by li naj tęp szy mi w szko le świa ta, nie bę dzie my re pe to wać żad -
nej zi my, ani la ta... Pa mię taj my o tym, bo tak czę sto ty le rze czy od kła da my na póź niej. Nie zmar nuj my więc
szan sy na ak tyw ny wy po czy nek, po ca łym ro ku go ni twy, stre sów, na pięć. A na wet zwy kłe „nic nie ro bie nie”
mo że być nie zwy kłą od mia ną. Ży czę Ko le żan kom i Ko le gom wspa nia łych wa ka cyj nych dni i peł ne go do brych
wspo mnień, ca łe go la ta 2010 ro ku. 

Ja cek Ko za kie wicz

z mojego 
punktu 
widzenia…
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Stanowisko Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach
z dnia 23 czerw ca 2010 r.

Okrę go wa Ra da Le kar ska w Ka to wi cach przy po mi na sta no wi sko wie lo krot nie wy ra -
ża ne przez sa mo rząd le kar ski, że nie zwy kle trud na sy tu acja w pol skim sys te mie ochro -
ny zdro wia wy ma ga zde cy do wa nych kro ków ze stro ny rzą dzą cych. Pod sta wo wym pro ble -
mem od lat są ni skie na kła dy na ochro nę zdro wia, ra żą co od bie ga ją ce od na kła dów prze -
ka zy wa nych na ten cel w zde cy do wa nej więk szo ści kra jów eu ro pej skich.

Okrę go wa Ra da Le kar ska nie ma wąt pli wo ści, że pol ski sys tem ochro ny zdro wia wy -
ma ga re for my or ga ni za cyj nej, ale w obec nej sy tu acji pod sta wo wym na rzę dziem za pew -
nie nia Po la kom spra wie dli we go i bez piecz ne go do stę pu do opie ki zdro wot nej jest zwięk -
sze nie pu blicz nych na kła dów na ochro nę zdro wia.

Apel Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach
z dnia 23 czerw ca 2010 r.

Okrę go wa Ra da Le kar ska zwra ca się do Kie row ni ków wszyst kich jed no stek po sia da -
ją cych upraw nie nia do pro wa dze nia kształ ce nia po dy plo mo we go, za trud nia ją cych le ka -
rzy spe cja li zu ją cych się za rów no na eta cie szpi tal nym, jak i w try bie re zy denc kim, o za -
pew nie nie opty mal nych wa run ków do wła ści wej re ali za cji pro gra mu spe cja li za cji.

Okrę go wa Ra da Le kar ska ape lu je tak że do Kie row ni ków jed no stek za trud nia ją cych le -
ka rzy spe cja li zu ją cych się po za jed nost ką ma cie rzy stą (w in nych upraw nio nych ośrod kach
wpi sa nych na li stę mi ni stra zdro wia), ko rzy sta ją cych z od de le go wań i zwol nień od obo -
wiąz ku świad cze nia pra cy u swo je go pra co daw cy, o umoż li wie nie le ka rzom re ali za cji pro -
gra mu spe cja li za cji zgod nie z usta lo nym har mo no gra mem.

Zdo by wa nie wie dzy, do sko na le nie umie jęt no ści za wo do wych jest po win no ścią każ -
de go le ka rza. Le ka rze chęt nie po dej mu ją te wy zwa nia, jed nak że bar dzo czę sto na tra fia -
ją na trud no ści, tak że w uzy ski wa niu zwol nień z pra cy na czas od by wa nia obo wiąz ko wych
kur sów i szko leń ob ję tych pro gra mem spe cja li za cji.

Stwo rze nie spe cja li zu ją cym się le ka rzom od po wied nich wa run ków do re ali za cji pla -
nów za wo do wych jest nie zmier nie waż ne wo bec pro gnoz, z któ rych ja sno wy ni ka, że w naj -
bliż szej przy szło ści w wie lu spe cja li za cjach wy stą pią tzw. „lu ki po ko le nio we”.

Do sko na le nie za wo do we i cią głe po głę bia nie wie dzy jest obo wiąz kiem wszyst kich le -
ka rzy, tak że tych, któ rzy po sia da ją już spe cja li za cję.

Usta wa o za wo dzie le ka rza w art. 18 pkt. 1 jed no znacz nie zo bo wią zu je le ka rzy i le -
ka rzy den ty stów do pod no sze nia kwa li fi ka cji, po twier dzo ne go punk ta mi edu ka cyj ny mi.

Dla te go ape lu je my do dy rek to rów jed no stek ochro ny zdro wia za trud nia ją cych le ka -
rzy i le ka rzy den ty stów, o umoż li wie nie Im uczest nic twa w kur sach, sym po zjach, szko -
le niach bę dą cych waż nym ele men tem kształ ce nia.

Okrę go wa Ra da Le kar ska zwra ca się rów nież z proś bą o szcze gól ne do ce nia nie Ko -
le ża nek i Ko le gów kie row ni ków spe cja li za cji, któ rzy pod ję li się trud ne go i od po wie dzial -
ne go za da nia, bez ja kich kol wiek gra ty fi ka cji.
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Oczy wi sto ścią byłoby stwier dze nie, jak waż na jest współ pra ca sa mo -
rzą du le kar skie go i uczel ni kształ cą cej przy szłych le ka rzy - człon ków kor -
po ra cji za wo do wej. 

Jak pod kre ślił pre zes ORL Ja cek Ko za kie wicz, inicjator spotkania, „za -
rów no my w izbie le kar skiej, jak i Pań stwo, je ste śmy od po wie dzial ni
za ukształ to wa nie le ka rza i spra wo wa nie pie czy nad dal szym wy ko ny wa -
niem za wo du i do sko na le niem za wo do wym”.

Wśród pod ję tych kwe stii po ru szo no te mat tzw. tu ry sty ki szko le nio -
wej – ko niecz ność od by wa nia w ra mach spe cja li za cji wie lu kur sów po za
wo je wódz twem. 

Mło dzi le ka rze py ta ją, czy po ten cjał SUM jest zbyt ma ły, aby mo gli się
szko lić na miej scu? 

Pa ni Rek tor wska za ła, że Uni wer sy tet zma ga się z tym pro ble mem od lat, trud no jed -
nak „prze sko czyć” ba rie ry sta wia ne przez Cen trum Me dycz ne Kształ ce nia Po dy plo mo we -
go. Za pro po no wa no po wo ła nie wspól ne go ze spo łu ds. kształcenia podyplomowego
lekarzy.

Te ma tem dys ku sji by ła tak że wspólna or ga ni za cja stu diów z za kre su pra wa me dycz ne -
go i szcze gó ły współ pra cy z Uni wer sy te tem Śląskim: na bór, wy kła dow cy, po zy ski wa nie środ -
ków unij nych, sa le wy kła do we. 

Roz ma wia no o sta żach po dy plo mo wych, fi nan so wa niu sta ży dla le ka rzy cu dzo ziem ców,
któ rzy są kie ro wa ni bez świad czeń, o prak ty kach wa ka cyj nych stu den tów w szpi ta lach. Dy -
rek to rzy co raz czę ściej „li czą kosz ty” i nie chęt nie wi dzą u sie bie stu den tów.

W planach zorganizowanie spo tka nia Okrę go we go Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści Za -
wo do wej ORL z Rzecz ni kiem Dys cy pli nar nym ds. Na uczy cie li SUM, wraz praw ni ka mi. Wspól -
ne po sie dze nie człon ków Pre zy dium ORL z Ko le gium rek tor skim SUM by ło pierw szym z za -
pla no wa ne go cy klu.

O wy ni kach prac bę dzie my in for mo wać na ła mach biu le ty nu. GO.

Kolegium Rektorskie SUM - wystąpienie 
prof. Jana Duławy

W spo tka niu 
z Pre zy dium ORL uczest ni czy li:

Rek tor SUM 
– prof. dr hab. n. med. Ewa Ma łec ka -Ten de ra
Pro rek tor ds. szko le nia po dy plo mo we -
go – prof. dr hab. Kry sty na Ol czyk
Pro rek tor ds. stu diów i stu den tów 
– prof. dr hab. n. med. Wan da Ro ma niuk
Pro rek tor ds. na uki 
– prof. dr hab. n. med. Jan Du ła wa
Pro rek tor ds. kli nicz nych 
– prof. dr hab. n. med. Prze my sław 
Ja ło wiec ki

„Nasza wiarygodność to wasze trafne decyzje”
● DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Co raz czę ściej po dej mo wa ne są pró by wy pro wa dza nia po za struk tu ry szpi ta li me dycz -
nych la bo ra to riów dia gno stycz nych. Ja kie mo że to mieć skut ki dla le ka rzy pro wa dzą cych
i dla ich pa cjen tów  – in for mo wa ły przed sta wi ciel ki Kra jo wej Ra dy Dia gno stów La bo ra to -
ryj nych pod czas spo tka nia z Pre zy dium ORL na po cząt ku czerw ca br.

TNIE MY PO KOSZ TACH

Tzw. „out so ur cing” w ochro nie zdro wia ma go rą cych zwo len ni ków i zde cy do wa nych
prze ciw ni ków. Wie lu dy rek to rów szpi ta li uwa ża, że le piej za trud niać fir my ze wnętrz ne. Do -
ty czy to też dia gno sty ki la bo ra to ryj nej, tym bar dziej, że po cią ga za so bą kon kret ne kosz -
ty. Szpi tal chcąc je ob ni żyć oraz „pod wyż szyć ja kość świad czo nych usług”, za wie ra umo -
wę z wy spe cja li zo wa ną fir mą, któ ra na po cząt ku mu si wy ło żyć fun du sze na nie zbęd ną mo -
der ni za cję. 

Pod kre śla się czę sto, że jed ną z naj waż niej szych in we sty cji, któ rej do ko nu je fir ma przej -
mu ją ca la bo ra to rium, jest peł na je go kom pu te ry za cja. Ma to pro wa dzić do zmniej sze nia licz -
by ba dań po przez „zdy scy pli no wa nie” le ka rzy zle ca ją cych, ogra ni cze nie tzw. sza rej stre fy

i zmniej sze nie licz by ba dań nie kon tro lo wa -
nych.

Pa da ją ar gu men ty, że fir ma, któ ra wcho -
dzi do szpi ta la, nie ma ogra ni czeń 
ko mer cyj nych, mo że ro bić ba da nia na wet
i przez ca łą do bę pa cjen tom, któ rzy zde cy -
du ją się za nie sa mi pła cić. 

Ma też więk sze moż li wo ści mar ke tin go -
we, ku pu je wię cej, więc do sta je więk sze upu -
sty od pro du cen tów, mo że też dą żyć do cen -
tra li za cji nie któ rych ba dań spe cja li stycz -
nych i wy ko ny wać je w jed nym la bo ra to rium
swo jej sie ci, a nie, jak do tych czas, we
wszyst kich szpi ta lach, co rów nież ma wpływ
na kosz ty. 
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ni ku w bar dzo ni skiej ce nie, bu dzi nie po kój.  Wy pro wa dza ne są ze struk tur szpi ta li, wsku -
tek de cy zji or ga nu za ło ży ciel skie go  – po stę po wań kon kur so wych dla usług me dycz nych z za -
kre su dia gno sty ki la bo ra to ryj nej. 

Kon kur sy jed nak nie za pew nia ją bez pie czeń stwa pa cjen ta i le ka rza pro wa dzą ce -
go – brak np. jest li sty ba dań ci to wych czy pa ra me trów kry tycz nych dla da nej jed nost ki ochro -
ny zdro wia.

We dług dia gno stów w la bo ra to riach sie cio wych czę sto nie prze strze ga się za sad do -
brej prak ty ki la bo ra to ryj nej, co pro wa dzi do:
• bra ku ja kie go kol wiek nad zo ru i kon tro li ze stro ny dy rek cji nad spo so bem wy ko ny wa nia

ba dań dla pa cjen tów szpi ta la – ku pu je się ba da nia za jak naj niż szą ce nę, bez pra wie żad -
nych kry te riów ja ko ści, bez kon tro li, gdzie się je wy ko nu je i po ja kim cza sie od mo men -
tu po bra nia ma te ria łu do ba da nia (brak kon tro li nad fa zą przeda na li tycz ną)

• brak kon tro li nad kwa li fi ka cja mi per so ne lu i kie row ni ka la bo ra to rium – w ra mach za ni ża -
nia kosz tów, la bo ra to ria za trud nia ją nie wy kwa li fi ko wa ny per so nel, pra cu ją cy bez nad zo -
ru dia gno sty la bo ra to ryj ne go, kie row nik na to miast czę sto peł ni je dy nie nad zór w kil ku la -
bo ra to riach sie cio wych rów no cze śnie, „by wa jąc” w nich je dy nie raz w ty go dniu

• brak kon tak tu po mię dzy le ka rzem zle ca ją cym ba da nia, a dia gno stą la bo ra to ryj nym
• brak w umo wie wy bra nych pa ra me trów kry tycz nych dla da ne go szpi ta la, wśród wy ko ny wa -

nych ba dań la bo ra to ryj nych, tzn. ma ją cych bez po śred ni wpływ na stan pa cjen ta w sta nach
na głych i za gro że nia ży cia.

„Wy pro wa dza nie Me dycz nych La bo ra to riów Dia gno stycz nych (MDL) po za struk tu ry szpi -
ta la, cał ko wi ty brak kon tro li ze stro ny płat ni ka NFZ oraz czę sto sto so wa na prak ty ka zle ca nia
ba dań do la bo ra to riów o nie spraw dzo nych, wręcz wąt pli wych kom pe ten cjach przez zle ce nio -
daw cę, do pro wa dzi do znisz cze nia la bo ra to riów, pra cu ją cych zgod nie z za sa da mi do brej prak -
ty ki la bo ra to ryj nej. Naj czę ściej są to la bo ra to ria z tra dy cja mi, za trud nia ją ce fa cho wy per so -
nel z du żym do świad cze niem kli nicz nym. La bo ra to ria, w któ rych mło dym pra cow ni kom, ab -
sol wen tom uni wer sy te tów me dycz nych wie dza prze ka zy wa na jest zgod nie z za sa dą: uczeń

i mistrz” – mó wi dr Elż bie ta Rabsz tyn.
Do da je, że w tych ośrod kach pro wa dzi się sta -

łą kon tro lę we wnątrz i ze wnątrz la bo ra to ryj ną dla
ba dań wy ko ny wa nych co dzien nie, a fa cho wy per -
so nel utrzy mu je sta ły kon takt z od dzia łem, co
w efek cie skut ku je bez pie czeń stwem pa cjen ta.

KON TRO LE SĄ NIE WY DOL NE

Dia gno ści uwa ża ją więc, że dia gno sty ka po -
win na za ist nieć w po lu wi dze nia NFZ, bo jest je -
dy ną dzie dzi ną me dycz ną po zo sta ją cą po za kon -
tro lą płat ni ka. Je dy ny mi or ga na mi upraw nio ny mi
do kon tro li MLD są: wo je wo da – po przez kon -
tro le kon sul tan ta wo je wódz kie go w dzie dzi nie dia -
gno sty ki la bo ra to ryj nej oraz or gan Kra jo wej Ra -
dy Dia gno stów La bo ra to ryj nych – wi zy ta to rzy.

„Przy ak tu al niej ilo ści MLD, któ re świad czą
usłu gi z dzie dzi ny me dycz nej dia gno sty ki la bo ra -

Nie zga dza ją się z tym dia gno ści, bo ich
zda niem, w po go ni za ob ni że niem kosz tów,
ob ni ża się stan dar dy, a po li ty ka fi nan so wa ta -
kiej fir my i re ali za cja wła snych prio ry te tów,
ma ją nie jed no krot nie wpływ na póź niej sze
wy ko ny wa nie ba dań u pa cjen tów ho spi ta li -
zo wa nych.

NAJ WAŻ NIEJ SZY JEST WIA RY GOD NY WY NIK

Dr. n. med. Elż bie ta Rabsz tyn, przed -
sta wi ciel ka Kra jo wej Ra dy Dia gno stów La -
bo ra to ryj nych na woj. ślą skie uwa ża, że fakt
co raz licz niej „out so ur sin go wa nych” la bo -
ra to riów me dycz nych, któ ry jest skut kiem
dzia łań mar ke tin go wych la bo ra to riów sie cio -
wych, za pew nia ją cych o wy so kiej ja ko ści wy -

Od lewej: Elżbieta Rabsztyn, Teresa Kurzawa, Brygida Beck, członkinie KRDL
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To war to wie dzieć 
Kra jo wa Izba Dia gno stów La bo ra to ryj nych 
tel. (22) 741 21 55 
www.kidl.org.pl 
e -ma il: biu ro@kidl.org.pl 

Izba Pro du cen tów i Dys try bu to rów
Dia gno sty ki La bo ra to ryj nej 
tel. (22) 627 10 28 
e -ma il: biu ro@ipddl.com.pl 

Cen tral ny Ośro dek Ba dań Ja ko ści 
w Dia gno sty ce La bo ra to ryj nej 
tel. (42) 230 25 78 
www.co bjwdl.lodz.pl 
e -ma il: osro dek@co bjwdl.lodz.pl 

www.lab te st son li ne.pl 
pierw sza pu blicz na stro na in ter ne to wa po -
świę co na ba da niom la bo ra to ryj nym

Izba Pro du cen tów i Dys try bu to rów Dia gno sty ki La bo ra to ryj nej oce nia, że wy dat ki na dia -
gno sty kę la bo ra to ryj ną są u nas oko ło 3-4 ra zy niż sze w po rów na niu ze śred nią z 15 kra -
jów Unii Eu ro pej skiej, a za tem i mniej sza jest licz ba wy ko ny wa nych ba dań la bo ra to ryj -
nych. W Pol sce wy dat ki na ba da nia dia gno stycz ne (od czyn ni ki, apa ra tu ra, ma te ria ły zu -
ży wal ne) wy no szą ok. 4,15 eu ro na miesz kań ca, w Cze chach, kra ju o po dob nym do na -
sze go pro duk cie kra jo wym brut to – 9,72 eu ro, w Hisz pa nii o zbli żo nej do Pol ski licz -
bie lud no ści – po nad 20 eu ro rocz nie.
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to ryj nej, oby dwa te or ga ny są nie wy dol ne i nie mo gą w pra wi dło wy spo sób kon tro lo wać pra -
cy i ja ko ści wy ni ków wy da wa nych w la bo ra to riach”. Wia ry god ność i ja kość wy ni ku la bo ra -
to ryj ne go do star czo ne go w od po wied nim cza sie do rąk le ka rza, to szyb kie roz po zna nie,
mo ni to ro wa nie le cze nia, co przed kła da się na czas ho spi ta li za cji pa cjen ta, a co za tym idzie,
pra wi dło we wy dat ko wa nie pu blicz nych pie nię dzy

PO WIN NA DE CY DO WAĆ JA KOŚĆ, NIE CE NA

Je że li za ja kąś pro ce du rę me dycz ną szpi tal do sta je pew ną ilość punk tów, to czę sto w dą -
że niu do zmi ni ma li zo wa nia kosz tów ogra ni cza się licz bę ba dań la bo ra to ryj nych.

Dą że nia ca łe go śro do wi ska dia gno stów la bo ra to ryj nych zmie rza ją do te go, aby w kon -
trak tach NFZ ist nia ła wy ce na ba dań la bo ra to ryj nych, że by by ły one wy szcze gól nio ne i wy -
ce nio ne w po szcze gól nych pro ce du rach me dycz nych. 

W opi sach po szcze gól nych pro ce dur me dycz nych po win ny się zna leźć in for ma cje do -
ty czą ce ba dań la bo ra to ryj nych i ich kosz tów. Kry te ria ja ko ścio we po win ny być de cy du ją ce
przy wy bo rze me dycz nych la bo ra to riów dia gno stycz nych, wy ko nu ją cych ba da nia za rów no
w ra mach pod sta wo wej opie ki zdro wot nej, jak i lecz nic twa szpi tal ne go.

„PO DZI WIA MY OD WA GĘ TYCH, KTÓ RZY NIE CHCĄ NAJ LEP SZE GO LA BO RA TO RIUM”
Pod czas spo tka nia z Pre zy dium ORL dr n. med. Bry gi da Beck ape lo wa ła do sa mo rzą -

du le kar skie go „o wspól ne zda nie do ty czą ce la bo ra to riów”. „Je ste śmy za wia ry god nym wy -
ni kiem, któ ry za pew nia bez pie czeń stwo dia gno zy, w sen sow nej ce nie”. 

Prze ko ny wa ła, że koszt la bo ra to riów to tyl ko 4 %, a przy wy pro wa dze niu la bo ra to rium na ze -
wnątrz kosz ty zo sta ną i tak. Naj lep sze stan dar dy dia gno sty ki la bo ra to ryj nej są w in te re sie le ka -
rzy, bo na tych wy ni kach za czy na się i koń czy dia gno sty ka i le cze nie. Zle ca jąc ba da nia, le karz
ro dzin ny po wi nien otrzy my wać wy ni ki o wła ści wym po zio mie wia ry god no ści, tak, aby pa cjent
skie ro wa ny z ni mi do szpi ta la nie mu siał mieć na tych miast po wta rza nych wszyst kich ba dań.

Pre zy dium ORL bę dzie wspie ra ło dia gno stów la bo ra to ryj nych „w ich dzia ła niach zmie -
rza ją cych do prze strze ga nia pro ce dur”.

Gra ży na Ogro dow ska

W 2009 ro ku ry nek dia gno sty ki la bo ra to ryj nej/in vi tro prze kro czył war tość
1 mld zł. Pro gno zu je się w cią gu naj bliż szych trzech lat śred nio rocz ny wzrost te go ryn -
ku oko ło 10%, do war to ści pra wie 1,4 mld zł w 2012 r.

W spo tka niu udział wzię ły przed sta wi ciel ki Kra jo wej Ra dy Dia gno stów La bo ra to ryj nych:

dr n. med Bry gi da Beck – spe cja li sta w dzie dzi nie dia gno sty ki la bo ra to ryj nej – przed sta -
wi ciel KRDL – wo je wódz two ślą skie

dr n. med Te re sa Ku rza wa – spe cja li sta w dzie dzi nie dia gno sty ki la bo ra to ryj nej i zdro -
wia pu blicz ne go – przed sta wi ciel KRDL – wo je wódz two ślą skie

dr n. med Elż bie ta Rabsz tyn – spe cja li sta w dzie dzi nie dia gno sty ki la bo ra to ryj nej i zdro -
wia pu blicz ne go – przed sta wi ciel KRDL – wo je wódz two ślą skie, wi ce pre zes Kra jo wej Izby
Dia gno stów La bo ra to ryj nych

23.06.2010 roku Okrę go wa Ra da Le kar ska za ję ła sta no wi sko, w któ rym czy ta my m.
in. że „o de cy zji wy bo ru przez za kła dy opie ki zdro wot nej świad cze nio daw ców z za kre su
me dycz nej dia gno sty ki la bo ra to ryj nej po win no de cy do wać nie tyl ko kry te rium ce no we, ale
w głów nej mie rze przy sto so wa nie do re ali za cji usług zgod nie z usta wą o dia gno sty ce la -
bo ra to ryj nej oraz re sor to wy mi roz po rzą dze nia mi, za rów no pod wzglę dem wła ści we go przy -
go to wa nia ka dry, jak i wy po sa że nia w sprzęt gwa ran tu ją cy uzy ski wa nie rze tel nych wy ni ków” 

Dia gno ści la bo ra to ryj ni
ra dzą:

…aby do ko nu jąc wy bo ru Me dycz ne go
La bo ra to rium Dia gno stycz ne go (MLD)
spraw dzić na stę pu ją ce wa run ki, ja kie po win -
no ono speł niać:
• wpis do Re je stru MLD pro wa dzo ne go

przez wo je wo dę i Kra jo wą Izbę Dia gno -
stów La bo ra to ryj nych (KIDL)

• po sia da nie pra wa wy ko ny wa nia za wo du
przez pra cu ją cych w MLD dia gno stów la -
bo ra to ryj nych, co jest rów no znacz ne
z wpi sem na li stę dia gno stów la bo ra to ryj -
nych pro wa dzo ną przez KIDL

• au to ry za cja wy ni ku przez oso by upraw -
nio ne (tyl ko dia gno sta la bo ra to ryj ny)-
pie cząt ka i pod pis na każ dym wy ni ku wy -
da wa nym przez MLD 

• wy ko ny wa nie czyn no ści dia gno stycz nych
tyl ko przez oso by upraw nio ne – dia gno -
sta la bo ra to ryj ny i tech nik ana li ty ki me dycz -
nej pod nad zo rem dia gno sty

• kom pe ten cje kie row ni ka - spe cja li za -
cja II stop nia (obo wiąz ko wo, gdy nie
peł nił funk cji kie row ni ka przed 2003 ro -
ku w da nym MLD)

UWA GA: wy nik bez pie cząt ki i pod pi -
su dia gno sty la bo ra to ryj ne go nie jest wy ni -
kiem – zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi -
sa mi pra wa

Po nad to:

•  kom pe ten cje po szcze gól nych kie row ni ków
pra cow ni

• ilość dia gno stów la bo ra to ryj nych za trud -
nio nych w od po wied nim wy mia rze cza su
pra cy – za bez pie cze nie au to ry za cji 
wy ni ku

• oce na wia ry god no ści wy ni ku przez Cen -
tral ny Ośro dek Ba dań Ja ko ści w Dia gno -
sty ce La bo ra to ryj nej oraz Cen tral ny Ośro -
dek Ba dań Ja ko ści w Dia gno sty ce Mi kro -
bio lo gicz nej

In ne waż ne szcze gó ły:

• za pi sy z co dzien nej kon tro li ja ko ści
• za pi sy z ze wnętrz nej kon tro li ja ko ści
• K -log dla apa ra tu ry i sprzę tu, szko le nia

i upraw nie nia do pra cy na sprzę cie
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• Je że li MLD by ło wi zy to wa ne przez or gan Kra jo wej Ra dy Dia gno stów La bo ra to ryj nych – ko -
niecz ne przed sta wie nie pro to ko łów po wi zy ta cyj nych.

• Spraw dze nie czy da ne la bo ra to rium pra cu je przy uży ciu sys te mu za mknię te go do po bie -
ra nia krwi.

Wszyst kie po wyż sze czyn ni ki ma ją ogrom ny wpływ na:

• wia ry god ność wy ni ku
• pro cent błę du la bo ra to ryj ne go (su ma błę dów fa zy przed la bo ra to ryj nej, ana li tycz nej i po -

sta na li tycz nej)

oprac.: dr n. med. Brygida Beck i dr n. med. Elźbieta Rabsztyn

• Wy ka za nie za pi sów z trans por tu ma te ria -
łu – czas, mo ni to ro wa nie tem pe ra tu ry

• Wy ka za nie pa ne lu ba dań wy ko ny wa nych
przez da ne MLD na miej scu,

• Wy ka za nie pod wy ko naw ców w przy pad -
ku zle ca nia ba dań in nym pod mio tom, wte -
dy tez ko niecz ne wy ka za nie ich kom pe ten -
cji,

• For ma wy da wa nia wy ni ku – czy zgod na
z roz po rzą dze niem MZ –

• Wy ka za nie za pi sów z nie zgod no ści, re kla -
ma cji

Zgod nie z uchwa łą nr 18/98/III Na czel -
nej Ra dy Le kar skiej z dnia 25 kwiet nia 1998
ro ku, w spra wie szcze gó ło wych za sad po -
da wa nia do pu blicz nej wia do mo ści in for ma -
cji o udzie la niu przez le ka rzy świad czeń
zdro wot nych w ra mach in dy wi du al nej prak -
ty ki le kar skiej, wy da ną na pod sta wie art 56
ust 2 usta wy o za wo dach le ka rza i le ka rza
den ty sty (tekst jed no li ty: Dz. U. 2008 r.
Nr 136 poz. 857):

Le karz lub le karz den ty sta wy ko nu ją cy in -
dy wi du al ną prak ty kę lub in dy wi du al ną spe -
cja li stycz ną prak ty kę le kar ską mo że in for mo -
wać o udzie la niu świad czeń zdro wot nych m.
in. za po mo cą: nie wię cej niż dwóch ta blic
ogło sze nio wych wy wie szo nych na ze wnątrz
bu dyn ku oraz nie wię cej niż dwóch ta blic
ogło sze nio wych przy dro gach do jaz do wych
do sie dzi by prak ty ki.

Każ da z ta blic po win na speł niać na stę -
pu ją ce wy mo gi: 
– mieć kształt pro sto ką ta o wy mia rach nie

wię cej niż 40 cm x 60 cm.
– w gór nej czę ści za wie rać na pis „prak ty ka

le kar ska”, „spe cja li stycz na prak ty ka le kar -
ska”, „prak ty ka den ty stycz na” lub „spe cja -
li stycz na prak ty ka den ty stycz na”.

– za wie rać na stę pu ją ce in for ma cje:
a) ty tuł za wo do wy
b) imię i na zwi sko
c) miej sce, dni i go dzi ny przy jęć

Do dat ko wo ta bli ca ogło sze nio wa mo że
za wie rać na stę pu ją ce in for ma cje:

PRAWNIK INFORMUJE

WZORY TABLIC NA BUDYNKU PRAKTYKI

– WYMIARY TABLIC – 60X40 CM

Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Dr n. med. Jan Kowalski
Specjalista chorób wewnętrznych
diabetolog, kardiolog
Pon-Piątek 800 – 1200

ŚIL 55-99-1-0000000

Praktyka Lekarska
Lek.  Jan Kowalski
Pon-Piątek 800 – 1200

ŚIL 55-98-1-0000000

WZORY TABLIC POZA BUDYNKIEM PRAKTYKI

– WYMIARY TABLIC – 60X40 CM

Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Dr n. med. Jan Kowalski
Specjalista chorób wewnętrznych
diabetolog, kardiolog
40-002 Katowice, ul. Pocztowa 16
tel. 000-00-00
Pon-Piątek 800 – 1200

ŚIL 55-99-1-0000000

Praktyka Lekarska
Lek. Jan Kowalski
40-002 Katowice, ul. Pocztowa 16
tel. 000-00-00
Pon-Piątek 800 – 1200

ŚIL 55-98-1-0000000

d) sto pień na uko wy,
e) ty tuł na uko wy,
f) spe cja li za cje,
g) umie jęt no ści z za kre su węż szych dzie dzin me dy cy ny lub udzie la nia okre ślo nych świad -

czeń zdro wot nych,
h) szcze gól ne upraw nie nia,
i) nu mer te le fo nu
j) za zgo dą okrę go wej ra dy le kar skiej – da ne o szcze gól nym za kre sie i ro dza ju udzie -

la nym świad czeń zdro wot nych

Ja kub Fra kow ski

Apli kant rad cow ski z Kan ce la rii Rad ców Praw nych
Nicz pan, Tre fon, Pra sa łek s.c.

Oznakowanie praktyk lekarskich
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● PRAKTYCZNY KURS DLA LEKARZY RÓŻNYCH SPECJALNOŚCI

Le ka rze po win ni ćwi czyć po stę po wa nie
w na głych sta nach za gro że nia ży cia tak, jak
pi lo ci sa mo lo tów ćwi czą za cho wa nie w sy -
tu acjach eks tre mal nych na sy mu la to rach.
W obu przy pad kach kil ka mi nut de cy du je
o wszyst kim. 

Wme dy cy nie naj waż niej sze jest do -
świad cze nie prak tycz ne. Każ dy
z nas, le ka rzy naj le piej ro bi to, co

wy ko nu je w pra cy ru ty no wo. Nie ina czej jest
z roz po zna wa -
niem i le cze niem
na głych sta nów
za gro że nia ży cia,
w tym re su scy -
ta cją krą że nio -
wo -od de cho wą.

Jest zja wi -
skiem na tu ral -
nym, że Ko le -
żan ki i Ko le dzy
pra cu ją cy tyl ko

w lecz nic twie am bu la to ryj nym spo ty ka ją się
spo ra dycz nie z na gły mi sta na mi za gro że nia
ży cia i nie czu ją się w tej ma te rii pew nie. Tym -
cza sem w du żych przy chod niach prze wi ja -
ją się co dzien nie set ki (!) lu dzi z prze róż ny -
mi cho ro ba mi. Tam wszyst ko mo że się
zda rzyć… i nie ste ty zda rza się.

Po dob nie nie dzi wi nas, że le karz spe -
cjal no ści za bie go wej, któ ry ma więk sze
w tym wzglę dzie do świad cze nie (ale w wa -
run kach szpi tal nych ze wspar ciem ze spo łu
ane ste zjo lo gicz ne go) mo że po gu bić się,
gdy nie spo dzie wa nie wy pa da mu ra to wać
przy pad ko we go prze chod nia w trak cie ro dzin -
ne go spa ce ru. Tym cza sem wła śnie le karz bę -
dą cy na miej scu zda rze nia mo że naj bar dziej
zwięk szyć szan se cho re go na prze ży cie.

PA MIĘ TAJ MY:
• Gdzie kol wiek za sko czy nas na gły stan za -

gro że nia ży cia, mu si my pod jąć choć by naj -
zwy klej sze dzia ła nia (po cząt ko wo nie me -
dycz ne) gdyż za nie cha nie po mo cy z ła -
two ścią udo wod ni nam każ dy la ik – świa -
dek zda rze nia. Oso by po stron ne, a uogól -
nia jąc, spo łe czeń stwo i me dia za wsze
ocze ku ją od le ka rza w po dob nych sy tu -
acjach ak tyw nej po sta wy peł nej po świę -

Koordynator warsztatów
praktycznych Janusz Michalak

ce nia, na wet je śli szan se
po wo dze nia są nie wiel kie.

• Wzy wa nie po mo cy spe -
cja li stycz nej nie mo że
od by wać się kosz tem
bez po śred nie go udzie la -
nia po mo cy pa cjen to wi!
Trze ba to ro bić jed no -
cza so wo (np. an ga żu jąc
do te go in ną oso bę).

• Re su scy ta cja to głów nie
pro ste czyn no ści ma nu -
al ne wy ko ny wa ne w sche -
ma tycz nej ko lej no ści,
moż li we do wy ko na nia wszę -
dzie, za rów no bez żad ne go sprzę tu, jak i ze sprzę tem. Ge ne ral nie są to dzia ła nia ob -
ja wo we. Dla te go na po cząt ku nie za przą taj my so bie gło wy moż li wy mi przy czy na mi, któ -
re wy wo ła ły stan za gro że nia ży cia (za wy jąt kiem ze wnętrz nych nie bez pie czeństw dla ko -
lej nych osób) Spraw nie oce niaj my i ra tuj my naj waż niej sze funk cje ży cio we.

• Jeśli za uwa żasz w czyn no ściach ra tun ko wych ja kieś sprzecz no ści – je steś w błę dzie – bo -
wiem za sa dy, na któ rych masz się opie rać, są bar dzo lo gicz ne. Za wi ło ści po ja wia ją się
na eta pie spe cja li stycz nej po mo cy am bu lan su i ho spi ta li za cji. Do pie ro wów czas na bie -
ra więk sze go zna cze nia przy czy na.

• Naj więk szym pro ble mem w trud nych sy tu acjach jest nasz wła sny stres, skraj ne emo cje,
któ re nas pa ra li żu ją i ogłu pia ją, szcze gól nie kie dy je ste śmy po za przy chod nią lub szpi -
ta lem, w miej scu pu blicz nym. Jak po ko nać ten wła sny stres? Każ dy psy cho log po wie nam,
że po przez po zna nie pro ble mu i sy mu la cję zda rzeń, za nim one na stą pią. Po przez przy -
go to wa nie się do ta kich sy tu acji. Ta kim przy go to wa niem jest wła śnie udział w prak tycz -
nym szko le niu oraz po sia da nie od po wied nie go ze sta wu w miej scu pra cy, a tak że w sa -
mo cho dzie.

W trak cie
ana li zy an kiet
uczest ni ków naj -
bar dziej cie szyły
mnie wy so kie
oceny za at mos -
fe rę na sze go
szko le nia.

B a r  d z o
waż ne jest zro -
zu mie nie dla
osób ćwi czą -
cych i przy chyl -
ność ze stro ny 
le ka rzy -in struk -
to rów. Jak że czę sto

Instruktorami są u nas tylko lekarze. Jesteśmy więc na kursie we własnym
gronie. Możemy swobodnie ćwiczyć, pytać i doskonalić umiejętności.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych

Mi mo cięż kie go ka li bru te ma tycz ne go i zmę cze nia in ten syw ny mi ćwi cze nia mi, 
do brze czu li śmy się w swo im to wa rzy stwie.

Ćwiczymy postępowanie lekarza na miejscu zdarzenia: poradnia, gabinet prywatny,
miejsce publiczne.
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zda rza się nam w fer wo rze co dzien no ści wy -
ra żać nie po chleb nie o pra cy in nych le ka rzy
bez zro zu mie nia od mien nych oko licz no ści
w ja kich oni dzia ła li!

Są dzę, że ta kie in ter dy scy pli nar ne spo -
tka nia/szko le nia w na szej izbie uczą nas tak -
że wza jem ne go zro zu mie nia i życz li wo ści
roz sze rza jąc ho ry zon ty my śle nia o me dy cy -
nie i ko le gach le ka rzach…

Na za koń cze nie dru giej edy cji na sze -
go kur su, w któ rej wzię ło udział o 140
% wię cej le ka rzy niż w pierw szej, dzię -
ku ję za świet ne wy kła dy i kie row nic two
na uko we Pa ni prof. dr hab. n. med. 
Ewie Kar pel. 

Dzię ku ję za za an ga żo wa nie i do brą
współ pra cę Pa ni dr An nie Du ła wie

edy cji. I tak jak po przed nio sta ra li śmy się po znać opi nie uczest ni ków na pod sta wie prze -
pro wa dza nych ano ni mo wych an kiet. Kurs po dzie lo ny był na część teo re tycz ną – wy kła do -
wą i prak tycz ną, w ra mach któ rej uczest ni cy do sko na li li prak tycz ne umie jęt no ści na sprzę -
cie tre nin go wym. Pra wie 94% ocen w za kre sie sa tys fak cji z kur su sta no wi ły szóst ki i piąt -
ki. Po dob nie wy so ko (97,5%) oce nio na zo sta ła at mos fe ra pa nu ją ca w trak cie szko le nia.
95% an kie to wa nych oce ni ło, że te ma ty ka szko le nia zo sta ła w peł ni zre ali zo wa na. Zróż ni -
co wa ne oce ny po ja wia ły się przy py ta niu w za kre sie przy dat no ści zdo by tej wie dzy do wy -
ko ny wa nia za wo du. Po ło wa re spon den tów przy zna ła mak sy mal ną licz bę punk tów. Przy tym
py ta niu po ja wia ły się też ad no ta cje: „oby nie”, „miej my na dzie ję, że ni gdy”.

Bar dzo wy so ko oce nio no wy kła dow ców w za kre sie stop nia przy go to wa nia, spo so bu pre -
zen ta cji, sto so wa nych po mo cy dy dak tycz nych, za an ga żo wa nia, war to ści me ry to rycz nej pre -
zen ta cji oraz punk tu al no ści – śred nio „szóst ki” sta no wi ły tu 74%, a „piąt ki” ko lej ne 19,5%.
Jesz cze wyż sze oce ny uczest ni ków szko le nia uzy ska li in struk to rzy pro wa dzą cy za ję cia warsz -
ta to we. 98% re spon den tów oce ni ło ich w tych sa mych ka te go riach, co wy kła dow ców na oce -
ny ce lu ją ce i bar dzo do bre.

Su ge stie, któ re pa dły w py ta niach otwar tych to:
•  kurs po wi nien być obo wiąz ko wy
•  obo wiąz ko wa cy klicz ność
•  wy dłu żyć czas za jęć prak tycz nych
•  od dziel ne szko le nia dla sto ma to lo gów
•  więk sza ilość ma ne ki nów do ćwi czeń za pew ne jesz cze bar dziej uspraw ni ła by ćwi -

cze nia.
Na za koń cze nie an kie ty po pro szo no uczest ni ków o wy ra że nie wła snych opi nii na te -

mat kur su. Te uwa gi są za wsze dla nas naj bar dziej cen ne. Tym ra zem, oprócz su ge -
stii do ty czą cych or ga ni za cji za jęć, w bar dzo wie lu an kie tach zna la zły się po dzię ko wa -
nia dla or ga ni za to rów.  Na za koń cze nie dwa cy ta ty z an kiet: „Dzię ku ję za bar dzo kom -
pe tent ny i przy dat ny kurs”, „Kurs bar dzo ocze ki wa ny i po ży tecz ny, i po trzeb ny, pro -
wa dzo ny pro fe sjo nal nie i w mi łej at mos fe rze. Chwa ła za to izbie le kar skiej i pro wa dzą -
cym wy kła dow com i in struk to rom. Mam wra że nie, że to do brze wy ko rzy sta ny czas.”

Ośrodek Kształcenia Lekarzy

W stycz niu br. roz po czę ła się dru ga edy -
cja kur su na te mat „Re su scy ta cja krą że nio -
wo -od de cho wa do ro słych we dług ak tu al nych
wy tycz nych”, w któ rym wzię ło udział 192
uczest ni ków. W trak cie za jęć warsz ta to wych
od da no do dys po zy cji uczest ni ków sprzęt
szko le nio wy o war to ści pra wie 85 000
zło tych, za ku pio ny w ze szłym ro ku przez Ślą -
ską Izbę Le kar ską. Ini cja to rem kur su by li
człon ko wie Ko mi sji Kształ ce nia.

Pierw sza edy cja spo tka ła się z nie sły -
cha nie do brym przy ję ciem ze stro ny le ka rzy
i le ka rzy den ty stów, co skło ni ło człon ków Ko -
mi sji Kształ ce nia do or ga ni za cji ko lej nej

● WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ PO DRUGIEJ EDYCJI KURSU

oraz Pa nom: dr Mar ci -
no wi Szy pu le, dr 
An drze jo wi Wi tow skie -
mu, dr Łu ka szo wi 
Buł da ko wi i dr Krzysz to -
fo wi Pa ru ze lo wi.

Szcze gól ne po dzię -
ko wa nia kie ru ję do
Pre zy dium ORL
za wspar cie dzia łań Ko -
mi sji Kształ ce nia oraz
do Pa ni mgr Ju sty ny 
Ci choń -Kor butt za spraw -
ną i mi łą ob słu gę ad mi ni stra cyj ną.

Ja nusz Mi cha lak

wi ce prze wod ni czą cy Ko mi sji Kształ ce nia ORL w Katowicach

Kurs jest przeznaczony szczególnie dla lekarzy pracujących 
w lecznictwie ambulatoryjnym.

Ser decz nie za pra szam ko lej nych le ka rzy do udzia łu w trze ciej edy -
cji kur su. Za pi sy trwa ją. Dzię ki de cy zji Okrę go wej Ra dy Le kar skiej
miejsc bę dzie jesz cze wię cej, ale pra wie po ło wa już jest za ję ta…

W kursie uczestniczą zarówno lekarze znani,
utytułowani, jak również bardzo młodzi
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SZPITALE

Dla mózgu i serca
● NOWOCZESNA PRACOWNIA ANGIOGRAFII I CERTYFIKAT „CZYSTY SZPITAL” DLA GÓRNOŚLĄSKIEGO

CENTRUM ZDROWIA DZIECKA W KATOWICACH

sta no wi ło kon ku ren cji dla za brzań skie go cen -
trum.
– Mię dzy na szy mi ośrod ka mi współ pra ca

ukła da się bar dzo do brze. Po cząt ko wo za -
nim wy kształ ci my wła sną ka drę, to wła śnie
spe cja li ści z Za brza, bę dą oso bi ście wy -
ko ny wa li za bie gi na zmia nę w Gór no ślą -
skim Cen trum Zdro wia Dziec ka i Ślą skim
Cen trum Cho rób Ser ca. Dzię ki te mu na -
si pa cjen ci bę dą le cze ni na naj wyż szym
pol skim, a na wet świa to wym po zio mie.
Cho rzy tyl ko na tym zy ska ją, po nie waż po -
cząw szy od ba dań, a na ope ra cji koń cząc,
wszyst ko bę dzie wy ko ny wa ne na miej scu.

GCZD jest tak że pierw szym szpi ta -
lem w Pol sce, któ ry otrzy mał Cer -
ty fi kat „Czy sty Szpi tal”, przy zna -

wa ny przez Eu ro pej skie Sto wa rzy sze nie
„Czy ste Le cze nie” pla ców kom me dycz nym
speł nia ją cym wy śru bo wa ne nor my w za kre -
sie za cho wa nia ste ryl no ści i hi gie ny, co w zna -
czą cy spo sób wpły wa na mi ni ma li za cję ry -
zy ka za ist nie nia za ka żeń szpi tal nych.
– Po sia da nie te go cer ty fi ka tu to dla nas ol -

brzy mie wy róż nie nie, a jed no cze śnie wiel -
ka od po wie dzial ność. Te raz mu si my do -
ło żyć wszel kich sta rań, aby utrzy mać ten
wy so ki po ziom – przy zna ła dy rek tor szpi -
ta la dok tor Ewa Wi de ra w trak cie uro czy -
ste go spo tka nia z oka zji nada nia cer ty fi -
ka tu.

W imie niu śro do wi ska le kar skie go, gra -
tu la cje za pra cę zgod ną z naj wyż szy mi
stan dar da mi hi gie nicz ny mi dla le ka rzy i ca -
łe go per so ne lu szpi ta la, na rę ce pa ni 

W Ka to wi cach mie ści się naj więk szy w wo je wódz twie ślą skim i za ra zem je den z naj więk -
szych w Pol sce szpi ta li pe dia trycz nych. W Gór no ślą skim Cen trum Zdro wia Dziec ka (GCZD),
bo o nim mo wa, z my ślą o ma łych pa cjen tach w Mię dzy na ro do wym Dniu Dziec ka uru cho -
mio no pra cow nię he mo dy na mi ki i ra dio lo gii za bie go wej.

No wo cze sny sprzęt do dia gno sty ki an gio gra ficz nej bę dzie słu żył do ba da nia i le -
cze nia dzie ci z wro dzo ny mi cho ro ba mi ser ca oraz z cho ro ba mi na czy nio wy mi i gu -
za mi mó zgu. Dwu płasz czy zno wy an gio graf dzię ki za sto so wa niu pro mie ni rent ge -

now skich po zwo li na bar dzo pre cy zyj ne zba da nie ana to mii we wnętrz nej na rzą du i za pla -
no wa nie ope ra cji. Po zwo li też ope ra to ro wi na bie żą co, w trak cie za bie gu kon tro lo wać umiej -
sco wie nie cew ni ków i in nych in stru men tów we wnątrz cia ła pa cjen ta.

Do tych czas na Ślą sku nie by ło jed ne go ośrod ka dla dzie ci z wa da mi na czyń mó zgo -
wych, na czy nia ka mi tęt ni czo -żyl ny mi, tęt nia ka mi czy gu za mi mó zgu, w któ rym mo gły być
one pod da ne tak kom plek so wej dia gno sty ce i le cze niu.
– No wo rod ki i ma łe dzie ci mu sia ły je chać do war szaw skie go Cen trum Zdro wia Dziec ka,

co zwłasz cza w przy pad ku ta kich wad jak tęt niak ży ły Ga le na, któ ra wy ma ga bar dzo pil -
ne go za opa trze nia nie mal na tych miast po uro dze niu, wią za ło się z bar dzo du ży mi trud -
no ścia mi. U star szych dzie ci na to miast ta kie za bie gi wy ko ny wa no w ośrod kach dla do -
ro słych, co rów nież wią za ło się z du ży mi pro ble ma mi lo gi stycz ny mi, bo naj czę ściej ci pa -
cjen ci le że li u nas i do słow nie na je den dzień, na czas wy ko ny wa nia za bie gu by li prze -
ka zy wa ni do ośrod ka dla do ro słych. – tłu ma czy do cent Ma rek Man de ra, or dy na tor Od -
dzia łu Neu ro chi rur gicz ne go. Za raz też do da je, że ca ło ścio we le cze nie w GCZD obej -
mu je rów nież dzie ci z gu za mi mó zgu, z któ rych 70 pro cent, po prze pro wa dze niu le cze -
nia ope ra cyj ne go wy ma ga dal szej te ra pii, któ ra jest kon ty nu owa na na od dzia le on ko lo -
gicz nym szpi ta la. Od dział neu ro chi rur gicz ny już od wie lu lat jest dru gim pod wzglę dem
ilo ści ope ro wa nych gu zów mó zgu u dzie ci w Pol sce.

– An gio gra fia bar dzo uła twi nam pra cę i z pew no ścią wpły nie na zwięk sze nie bez pie czeń -
stwa oraz efek tyw ność le cze nia neu ro chi rur gicz ne go – wy ja śnia doc. Man de ra.

No wo cze sna pra cow nia po zwo li tak że zwięk szyć kom fort le cze nia w za kre sie kar dio -
lo gii in wa zyj nej, bo wiem do mo men tu jej utwo rze nia moż li wość wy ko ny wa nia po dob nych
za bie gów we wnątrz ser co wych ist nia ła w na szym wo je wódz twie tyl ko w Ślą skim Cen trum Cho -

rób Ser ca
w Za brzu.
Jak za zna cza
prof. Le sław
Szy dłow ski,
k i e  row  n i k
Kli ni ki Kar -
d i o  l o  g i i
Dzie cię cej,
mi mo, że
oba ośrod ki
dzie li oko -
ło 30 ki lo -
me trów po -
w o  ł a  n i e
do ży cia no -
wej pra cow -
ni nie bę dzieZaproszeni goście zwiedzają pracownię hemodynamiki i radiologii zabiegowej

Doktor Ewa Widera, dyrektor szpitala prezentuje
uzyskany certyfikat 
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SZPITALE

dzie cię cej, Hen ryk Maj -
chrzak, kon sul tant wo je -
wódz ki w dzie dzi nie neu -
ro chi rur gii, Sta ni sław Woś,
kon sul tant kra jo wy w dzie -
dzi nie kar dio chi rur gii, Ma -
rian Ze mba la, dy rek tor
Ślą skie go Cen trum Cho -
rób Ser ca w Za brzu oraz
Ewa Ma łec ka -Ten de ra,
rek tor SUM, a jed no cze -
śnie le kar ka w GCZD,
bę dą ca kie row ni kiem Ka -
te dry i Kli ni ki Pe dia trii, En do kry no lo gii i Dia be to lo gii Dzie cię cej.

An na Za do ra – Świ de rek

dy rek tor zło żył pre zes Okrę go wej Ra dy
Le kar skiej Ja cek Ko za kie wicz: 
– Gra tu lu ję i je stem dum ny, że to le ka rze

zrze sze ni w Ślą skiej Izbie Le kar skiej,
przy czy ni li się do suk ce su te go szpi ta la,
i że dzię ki swo je mu za an ga żo wa niu bę dą
te raz le czyć w wa run kach na naj wyż szym,
eu ro pej skim po zio mie.

Wśród go ści spo tka nia zna leź li się tak -
że Adam San dau er ho no ro wy prze wod ni czą -
cy Sto wa rzy sze nia Pa cjen tów „Pri mum non
no ce re”, Ma ciej Ha man kie wicz pre zes NRL,
oraz pro fe so ro wie: Ja cek Biał kow ski, kon sul -
tant wo je wódz ki w dzie dzi nie kar dio lo gii

da ne lek cje, gdy by nie kro plów ki i per so nel
w bia łych ki tlach, by ło by jak w do mu.

Gór no ślą skie Cen trum Zdro wia Dziec ka
w Ka to wi cach (GCZD) przy po mi na ma łe mia -
stecz ko. Przed bu dyn kiem plac za baw, we -
wnątrz la bi rynt ko ry ta rzy, dwa dzie ścia czte ry
spe cja li stycz ne od dzia ły i kli ni ki, licz ne po rad -
nie spe cja li stycz ne. Cho re dzie ci tra fia ją tu z ca -
łe go re gio nu; nie któ re na kil ka dni, ty dzień, dwa,
in ne na kil ka mie się cy.

Na Od dzia le On ko lo gii, He ma to lo gii i Che -
mio te ra pii sa le cho rych i świe tli ce ze ścia na -
mi po ma lo wa ny mi w baj ko we wzo ry, ma ją za za -
da nie do mak si mum umi lić prze strzeń, w któ -
rej prze by wa ją ma li pa cjen ci jed ne go z więk -
szych te go ty pu od dzia łów w Pol sce. Od dzia łu, gdzie każ de go ro ku dia gno zu je się śred -
nio 70 no wych przy pad ków no wo two rów.

– Dla nie któ rych na szych pa cjen tów to jest jak dru gi dom, czę sto by wa, że na te ra pię
skła da się bli sko trzy mie sięcz ne le cze nie w wa run kach od dzia łu, po -
tem po wrót do do mu i ko lej ny po byt w szpi ta lu. – mó wi dr Gra ży -
na So bol, or dy na tor Od dzia łu On ko lo gii, He ma to lo gii i Che mio te -
ra pii, i do da je – Naj gor sza jest nu da, tu taj sta ra my się aby sta le coś
się dzia ło, wte dy dzie ci mniej się bo ją, znacz nie mniej od czu wa ją
też ból i chęt niej współ pra cu ją w trak cie te ra pii, co ma zna cze nie
dla po wo dze nia le cze nia. Szko ła, za ję cia te ra peu tycz ne warsz ta to -
we (ar te te ra pia) w trak cie któ rych dzie ci ry su ją, ma lu ją, ro bią wi tra -
że…, ge ne ral nie two rzą praw dzi we ar cy dzie ła, co po zwa la im choć -
by czę ścio wo za po mnieć o cho ro bie, żyć nor mal nie, po dob nie jak
ich zdro wym ró wie śni kom.

Po za koń cze niu le cze nia, bądź w okre sie prze rwy w che mio te -
ra pii, dzie ci z od dzia łu on ko lo gii ma ją moż li wość kon ty nu owa nia re -
ha bi li ta cji w trak cie or ga ni zo wa nych dla nich obo zów. Jak pod kre -
śla dr So bol, nie oce nio na jest tu po moc fun da cji „Iskier ka” wspo -
ma ga ją cej ślą skie od dzia ły on ko lo gicz ne dzia ła ją cej na rzecz 

Pom py in fu zyj ne, strzy kaw ki, we nflo ny,
tac ki z le ka mi i wie le czę sto nie przy jem nych
za bie gów, tak wy glą da szpi tal na rze czy wi -
stość, ale gdy pa cjen ta mi są dzie ci, co dzien -
ność nie ogra ni cza się tyl ko do le cze nia.

Co ro ku, 1 czerw ca z oka zji Mię dzy na -
ro do we go Dnia Dziec ka, w wie lu miej scach
urzą dza się fe sty ny i za ba wy ple ne ro we, kto
mo że or ga ni zu je gry i kon kur sy z my ślą o naj -
młod szych, w tym dniu dzie ci są naj waż niej -
sze. Tu taj tak że by ły skrom ne pacz ki i ma łe
upo min ki, sym bo licz ne, ale li czy się pa mięć,
a i pod opiecz nych jest wie lu. Po za tym dzień,
jak co dzień, naj pierw za ję cia w szko le, po -
tem tro chę wol ne go cza su dla sie bie – moż -
na „po ser fo wać” po In ter ne cie, obej rzeć film
w te le wi zji, po ga dać z kum pla mi, od ro bić za -

Życie na oddziale

Świetlica oddziału onkologii. Od lewej: pielęgniarka oddziałowa Halina Zając,
prezes ŚIL Jacek Kozakiewicz, Grażyna Sobol ordynator oddziału 
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dzie ci z cho ro bą no wo two ro wą. To mię dzy in ny mi dzię ki po mo cy ta kich spon so rów uda -
ło się w dru gim ty go dniu czerw ca zor ga ni zo wać Dzień Dziec ka dla dzie ci on ko lo gicz nych
w cho rzow skim par ku et no gra ficz nym: by ły za ba wy, kon kur sy i po czę stu nek. Z kolei w urze -
czy wist nia niu czę sto nie zwy kłych dzie cię cych ma rzeń, po ma ga tak że dzia ła ją ca w ca łym kra -
ju Fun da cja Mam Ma rze nie.

Kom plek so we le cze nie on ko lo gicz ne dzie ci cha rak te ry zu je się tym, że uwzględ nia za -
rów no po trze by zdro wot ne, jak i te du cho we. W sy tu acji dziec ka z cho ro bą no wo two ro wą
istot ne jest wspar cie psy cho lo gicz ne, i to nie tyl ko w od nie sie niu do ma łe go pa cjen ta, ale tak -
że je go naj bliż szych, bo no wo twór jest cho ro bą ca łej ro dzi ny, któ ra cier pi z po wo du po sta -

wie nia tak trud nej dia gno zy. Z tych wzglę -
dów ze spół te ra peu tycz ny two rzą nie tyl ko
le ka rze i pie lę gniar ki, ale tak że on kop sy cho -
log, te ra peu ta, ka płan oraz ro dzi ce. Przyj mo -
wa ne na ten od dział dzie ci są le czo ne, re -
ha bi li to wa ne, uczą się i roz wi ja ją, by tym ła -
twiej wró cić do nor mal ne go ży cia to czą ce -
go się po za mu ra mi szpi ta la.

A.Z .Ś.

LEKARZE I MEDIA

Nie jestem fanatykiem Internetu
● ROZMOWA Z DR RAFAŁEM KIEŁKOWSKIM, REDAKTOREM STRONY INTERNETOWEJ ŚLĄSKIEJ IZBY

LEKARSKIEJ

do ty czy oce ny no wej stro ny. Od da no po nad
sto gło sów i prze wa ża ją po zy tyw ne.

G. O.: By ły ja kieś su ge stie?
R. K.: Mło dzi le ka rze po stu lo wa li za kład kę
o LEP -ie, stwo rze nie ban ku py tań, by ły pro -
po zy cje, że by umie ścić for mu la rze  – zgo -
dy jed no stek na sta że cząst ko we, że by roz -
po czy na ją cy spe cja li za cję nie bie ga li od szpi -
ta la do szpi ta la. Po sta ram się to wpro wa dzić.
Uwzględ ni łem też proś by o roz bu do wa nie
dzia łu praw ne go, w za kład ce „Pra wo me -
dycz ne”. Że by le ka rze wie dzie li, co się zmie -
ni ło, ja kie no we re gu la mi ny i ak ty praw ne nas
obo wią zu ją.

G. O.: Co by ło naj więk szym za sko cze niem
dla le ka rza sto ma to lo ga w ro li re dak to ra?
R. K.: Pra cy jest o wie le wię cej, niż my śla -
łem. Pla no wa łem po cząt ko wo go dzi nę
dzien nie, ale te raz sie dzę nad tą stro ną co -
dzien nie dwie  – trzy i to jesz cze za ma ło,
że by te wszyst kie in for ma cje prze two rzyć,
opra co wać, za mie ścić. Przy oka zji ape lu ję
do Ko le ża nek i Ko le gów, przede wszyst kim
z sa mo rzą du – o nad sy ła nie in for ma cji co,
gdzie, kie dy cie ka we go i god ne go od no to -
wa nia się wy da rzy ło.

G. O.: Cze go naj bar dziej by Pan re dak tor
so bie ży czył?

R. K.: Że by w kom pu te rach użyt kow ni ków
– ko le gów le ka rzy www.izba -le kar ska.org.pl
sta ła się stro ną star to wą prze glą dar ki.

Gra ży na Ogro dow ska: Ma Pan swój blog? Mo że wo li Pan la pi dar nego Twit te ra?
Dr Ra fał Kieł kow ski: Nie mam blo ga, ani ich nie czy tam. Nie trak tu ję In ter ne tu ja ko roz -
ryw ki, po pro stu nie mam na to cza su. Nie je stem fa na ty kiem te go me dium, trak tu ję go wy -
łącz nie użyt ko wo, a naj bar dziej in te re su ją mnie ak tu al ne in for ma cje. Po pro stu rze czy wi -
stość wy ma ga ko rzy sta nia z za so bów in for ma cji zgro ma dzo nych w sie ci.

G. O: Od cze go za czął Pan przy go to wa nia no wej stro ny ŚIL?
R. K.: Od do kład ne go przej rze nia stron wszyst kich izb le kar skich. Na tym tle na wet na sza sta -
ra stro na nie wy pa da ła naj go rzej. Po nad po ło wa nie ma wła snej stro ny, tyl ko ko rzy sta z pod -
stro ny NIL, 30% nie jest ak tu ali zo wa na, a to prze cież bar dzo waż ne me dium w ko mu ni ka cji.

G. O.: A ja ki cel so bie Pan po sta wił ja ko re dak tor pro wa dzą cy?
R. K.: Po pierw sze, że by przy cią gnąć mło dych le ka rzy do sa mo rzą du, bo dla nich In ter net
to głów ne źró dło in for ma cji i no wo cze snej ko mu ni ka cji. Po dru gie, że by stro na by ła in te -
rak tyw na, z moż li wo ścią na sze go kon tak tu z od bior ca mi po przez an kie ty, za kład kę „Na -

pisz do nas”,
moż li wość otrzy -
my wa nia ma ilem
new slet te ra. No
i że by się na tej
stro nie cią gle coś
„dzia ło”, że by
by ła ak tu ali zo wa -
na na bie żą co i –
atrak cyj na. 

G. O. I jest?
R. K.: My ślę, że
du żo się zmie ni -
ło w krót kim cza -
sie, bo 26 ma ja
br. stro na ru szy ła
w no wej for mie.
Pierw sza an kie ta,
ja ką za mie ści łem,
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co znaj du je wy -
raz w wy so kim
po zio mie lecz ni -
czym pro wa -
dzo ne go przez
Nie go od dzia -
łu. Po sia da
na swo im kon cie
sze reg pu bli ka cji
na uko wych oraz
w y  s t ą  p i e ń
na zjaz dach na -
uko wych. Cha -
rak te ry zu je się
w ł a  ś c i  w y m ,
etycz nym sto sun -
kiem do pa cjen tów i pod le głe go per so ne lu”

W dal szej czę ści opi nii czy ta my:

„W związ ku z re or ga ni za cją i zmia ną pro fi lu od dzia łu dr n. med. An drzej Kwo lek
z dniem 31 mar ca 1983 r. zo stał od wo ła ny ze sta no wi ska or dy na to ra te go od dzia łu.”

Od po wiedź na py ta nie: dla cze go wzo ro wy, do świad czo ny le karz zo sta je od wo ła ny ze
sta no wi ska z po wo du „re or ga ni za cji i zmia ny pro fi lu od dzia łu” jest oczy wi sta w świe tle przed -
sta wio nych po ni żej fak tów.

OR GA NI ZA TOR NIE ZA LEŻ NE GO SA MO RZĄD NE GO ZWIĄZ KU ZA WO DO WE GO

„SO LI DAR NOŚĆ”
Tar no gór ski ty go dnik „Gwa rek” (nr 46, z da tą, 12 – 18 li sto pa da 1980 r.) do no sił:

„Nam straj ko wać nie wol no!
W pięć dni po pod pi sa niu po ro zu mień w Gdań sku, 5 wrze śnia 1980 r. w Gór ni czym Cen trum

Re ha bi li ta cji Lecz ni czej i Za wo do wej „Rep ty” w Tar now skich Gó rach po wstał Ko mi tet Za ło ży ciel ski
Nie za leż nych Sa mo rząd nych Związ ków Za wo do wych (obec nie dzia ła ją cy w ra mach NSZZ „So li dar -
ność”). Ko mi tet Za ło ży ciel ski po wstał w wy ni ku uchwa ły na ze bra niu otwar tym 2 grup związ ko wych
czę ści lecz ni czej Cen trum. W je go skład wy bra no 13 osób: prze wod ni czą ce go – dr med. An drze -
ja Kwol ka, za stęp cę prze wod ni czą ce go – lek. med. Igna ce go Pie trusz kę, se kre ta rza – pie lę gniar kę
dypl. Elż bie tę Grzy wę oraz 10 człon ków.(…) Ko mi tet Za ło ży ciel ski NSZZ w Cen trum był pierw szym
w służ bie zdro wia wo je wódz twa ka to wic kie go i chy ba dla te go – mi mo, że w Cen trum nie by ło straj -
ku – w po cząt ko wym okre sie swej dzia łal no ści bo ry kał się z wie lo ma trud no ścia mi, nie tyl ko or ga ni -
za cyj ny mi…(…). O po cząt kach pra cy Ko mi te tu Za ło ży ciel skie go NSZZ mó wi dr An drzej Kwo lek:

– Od mo men tu swe go po wsta nia Ko mi tet Za ło ży ciel ski współ pra cu je z dy rek cją Cen trum. Po po -
cząt ko wym okre sie nie uf no ści – zresz tą wza jem nej – do pra co wa li śmy się part ner skich za sad współ -
pra cy. Ko mi tet Za ło ży ciel ski NSZZ w Cen trum po wo ła ny zo stał z ini cja ty wy za ło gi na fa li ogól ne -
go nie za do wo le nia z sy tu acji w kra ju i w na szym za kła dzie pra cy i pod jął się wpro wa dze nia w ży -
cie trud nych żą dań za ło gi – bez prze ry wa nia pra cy w Cen trum. Sta nę li śmy bo wiem na sta no wi sku,
że nam – pra cow ni kom służ by zdro wia – straj ko wać nie wol no! I chcie li śmy dać przy kład, że wszyst -
kie pro ble my moż na za ła twić „na spo koj nie”.(…)

W dwo rze Obo dyń skich w Tar go wi skach,
w so bo tę 12 czerw ca br. od by ło się zor ga -
ni zo wa ne przez gro no przy ja ciół, uro czy ste
spo tka nie z oka zji ju bi le uszu 45 – le cia pra -
cy na uko wej Pro fe so ra zw. dra hab. n.
med. An drze ja Kwol ka. W cza sie uro czy sto -
ści od by ła się pro mo cja książ ki, „Fa scy na cje
re ha bi li ta cją”, któ ra przed sta wia bo ga ty ży -
cio rys i do ro bek na uko wy Pro fe so ra.

Nie spo sób wy mie nić wszyst kie za słu -
gi Pro fe so ra w za kre sie dy dak ty ki, kie ro wa -
nia spe cja li za cją le ka rzy oraz dzia łal no ści or -
ga ni za cyj nej i spo łecz nej.

W „REP TACH”
Przed trzy dzie stu czte rech la ty, 16 li sto -

pa da 1976 ro ku dr n. med. An drzej Kwo lek
za trud nio ny zo stał na sta no wi sku peł nią ce go
obo wiąz ki or dy na to ra jed ne go z od dzia łów re -
ha bi li ta cji neu ro lo gicz nej ów cze sne go Gór ni -
cze go Cen trum Re ha bi li ta cji Lecz ni czej i Za -
wo do wej „Rep ty” w Tar now skich Gó rach
(GCR „Rep ty”). Re ha bi li ta cja cho rych ze
scho rze nia mi neu ro lo gicz ny mi re ali zo wa na
by ła w Rep tach od chwi li po wsta nia Ośrod ka
Ozdro wień czo – Re ha bi li ta cyj ne go dla Gór -
ni ków w Rep tach Ślą skich i dnia przy ję cia pierw -
szych pa cjen tów (1 mar ca 1961 r.). W mo de -
lu re ali zo wa nej w „Rep tach” re ha bi li ta cji neu -
ro lo gicz nej jest cząst ka pra cy Pro fe so ra, któ -
ry wspo mi na ny jest przez by łych współ pra cow -
ni ków ja ko wzo ro wy or ga ni za tor ze spo ło wej
pra cy, wy ma ga ją cy od sie bie i in nych znacz ne -
go wy sił ku, od po wie dzial no ści i rze tel no ści.

OR DY NA TOR OD DZIA ŁU

De cy zją Le ka rza Wo je wódz kie go,
po prze pro wa dze niu po stę po wa nia kon -
kur so we go, w 1981r. dr n. med. An drzej
Kwo lek po wo ła ny zo stał na sta no wi sko or -
dy na to ra II Od dzia łu Re ha bi li ta cji Scho rzeń
Neu ro lo gicz nych w Gór ni czym Cen trum Re -
ha bi li ta cji Lecz ni czej i Za wo do wej „Rep ty”.
Funk cję tę spra wo wał do lip ca 1983 ro ku,
kie dy to zo stał zwol nio ny z pra cy w „Rep -
tach”. 24 kwiet nia 1983 ro ku, ów cze sny dy -
rek tor szpi ta la na pi sał w opi nii:

„Dr n. med. An drzej Kwo lek jest le ka -
rzem o wy so kich kwa li fi ka cjach za wo do wych,

JUBILEUSZE

Nasz były Szef
● JUBILEUSZ 45-LECIA PRACY NAUKOWEJ PROF. ANDRZEJA KWOLKA

Pro fe sor An drzej Kwo lek pre zen tu je książ kę „Fa scy na cje Re ha bi li ta cją”, 
któ rą przed chwi lą otrzy mał

W mo de lu re ali zo wa nej w „Rep tach” re ha bi li ta cji neu ro lo gicz nej jest cząst ka 
pra cy Pro fe so ra.



Pro fe sor za wsze pod kre ślał zna cze nie oso bi stej od po wie dzial no ści i za an ga żo wa nia,
gro ma dził wo kół sie bie lu dzi, sta rał się, aby za an ga żo wa nych by ło jak naj wię cej, wie rzył że 
li czy się każ dy. Gru pa dzia ła czy związ ko wych przy stą pi ła do pra cy pod przy wódz twem dra
An drze ja Kwol ka. Wkrót ce wy bra no Za kła do wą Ko mi sję Związ ko wą, na cze le któ rej sta -
nął dr Igna cy Pie trusz ka i Ko mi sję Re wi zyj ną, któ rą kie ro wał dr Ka zi mierz Klecz.

DY REK TOR Z WO LI PRA COW NI KÓW

Trwał okres na dziei. Był już po czą tek 1981 ro ku. 30 stycz nia po pie ra ny przez sil ny w szpi -
ta lu ruch związ ko wy „So li dar ność” dr n. med. An drzej Kwo lek zo stał po wo ła ny przez wo -
je wo dę ka to wic kie go na sta no wi sko dy rek to ra Gór ni cze go Cen trum Re ha bi li ta cji Lecz ni czej
i Za wo do wej „Rep ty” w Tar now skich Gó rach. No wy dy rek tor miał da le ko sięż ne, wi zjo ner -
skie za mia ry, któ re mia ły się nie speł nić. Za de cy do wa ła trud na hi sto ria i lu dzie, któ rzy nie
po dzie la li bli skie go Pro fe so ro wi sys te mu war to ści.

PO 13 GRUD NIA 1981 RO KU.
Wspo mnie nia i ana li za do ku men ta cji oso bo wej Pro fe so ra z te go okre su do star cza da -

nych o do sko na łej opi nii ko le gów i prze ło żo nych, na dziei na dal szą pra cę dla do bra pa cjen -
tów i szpi ta la z jed nej stro ny, z jed no cze snym dą że niem do wy eli mi no wa nia je go obec no -
ści w szpi ta lu.

10 lu te go dr n. med. An drzej Kwo lek zo sta je od wo ła ny przez wo je wo dę ka to wic kie -
go ze sta no wi ska dy rek to ra GCR LiZ „Rep ty”.

W pi śmie z dnia 20 ma ja 1982 ro ku, le karz wo je wódz ki wy ra ża zgo dę na kon ty nu owa -
nie pra cy na sta no wi sku or dy na to ra II Od dzia łu Re ha bi li ta cji Scho rzeń Neu ro lo gicz nych GCR -
LiZ „Rep ty” i dy rek tor szpi ta la 28 ma ja 1982 ro ku po le ca Pro fe so ro wi kon ty nu owa nie pra -
cy na tym sta no wi sku, jed nak 28 ma ja 1983 ro ku ten sam le karz wo je wódz ki 
od wo łu je go ze sta no wi ska i wy po wia da umo wę o pra cę bez przy zna nia środ ka od wo ław -
cze go.

Po wie lu mie sią cach za de cy do wa ło sta no wi sko Eg ze ku ty wy Pod sta wo wej Or ga ni za cji
Par tyj nej PZPR przy GCR LiZ „Rep ty”, w któ rym czy ta my: „W od po wie dzi na pi smo (Dy -
rek to ra GCR LiZ „Rep ty” – K. O.) z dnia 25.05.82r. do ty czą ce za mia ru za war cia umo -
wy o dal szym peł nie niu funk cji Or dy na to ra przez dr n. med. An drze ja Kwol ka, Eg ze ku -
ty wa nie wy ra ża ak cep ta cji w po wyż szej spra wie, po nie waż w/w peł niąc funk cję dy rek to -
ra Gór ni cze go Cen trum Re ha bi li ta cji Lecz ni czej i Za wo do wej „Rep ty” od dnia 1. II. 1981r.
do 10. II 1982r. dał się po znać ja ko oby wa tel wy bit nie ne ga tyw nie usto sun ko wa ny do obec -
nej rze czy wi sto ści, nie ak cep tu ją cy prze wod niej ro li Par tii, jak rów nież ist nie ją ce go po -
rząd ku praw ne go. Kie ro wał ze spo łem ludz kim w spo sób au to kra tycz ny. Ma jąc na uwa -

dze po wyż szą po -
sta wę po li tycz ną i ce -
chy cha rak te ru, Eg -
ze ku ty wa POP nie
wi dzi moż li wo ści po -
wie rze nia funk cji kie -
row ni czej, jak rów -
nież dal sze go za -
trud nie nia w Gór ni -
czym Cen trum Re ha -
bi li ta cji Lecz ni czej
i Za wo do wej „Rep -
ty”.

Osta tecz nie 27
lip ca 1983 ro ku wy -
ga sa za trud nie nie dra
An drze ja Kwol ka
w GCR „Rep ty”.
Oczy wi stym po wo -

dem po zba wie nia go pra cy by ło je go za an -
ga żo wa nie w two rze nie Nie za leż ne go Sa mo -
rząd ne go Związ ku Za wo do we go „So li dar -
ność”.

W RZE SZO WIE

29 lip ca 1983 ro ku dr An drzej Kwo lek
roz po czął pra cę w Szpi ta lu Wo je wódz kim
w Rze szo wie. W ro ku 1984 pro fe sor Wik -
tor De ga w li ście do wo je wo dy rze szow skie -
go na pi sał, że „rze szow skie jest bia łą pla -
mą na ma pie re ha bi li ta cji”. 1 czerw ca 1985
z ini cja ty wy dra A. Kwol ka uru cho mio no
pierw szy w wo je wódz twie rze szow skim, li -
czą cy 14 łó żek od dział re ha bi li ta cji. Już
w no wym Szpi ta lu Wo je wódz kim nr 2
w Rze szo wie, 16 stycz nia 1989 r. roz po czy -
na pra cę no wo cze sny od dział re ha bi li ta cji.
Obec nie w woj. pod kar pac kim dzia ła 13 od -
dzia łów re ha bi li ta cyj nych; to w głów nej
mie rze za słu ga Pro fe so ra. W dzia łal no ści na -
uko wej i dy dak tycz nej Pro fe sor zwią zał się
z Uni wer sy te tem Rze szow skim, gdzie od ro -
ku 2008 peł ni funk cję dzie ka na Wy dzia łu
Me dycz ne go i kie row ni ka Za kła du Re ha bi -
li ta cji w In sty tu cie Fi zjo te ra pii.

Na wnio sek Cen tral nej Ko mi sji ds. Stop -
ni i Ty tu łów otrzy mał 29 lu te go 2008 ty tuł
pro fe so ra.

URO CZY STOŚĆ JU BI LE USZO WA

Uro czy stość ju bi le uszo wą w dwo rze
Obo dyń skich w Tar go wi skach uświet nił 

W cza sie uro czy sto ści w Tar go wi skach (sto ją od le wej: Prof. Sta ni sław 
Rud nic ki, dr Ka zi mierz Klecz, Prof. An drzej Kwo lek, dr Kry stian Olesz czyk, 

dr Grze gorz Mi ko łaj czyk)

Pro fe sor Kwo lek jest au to rem po -
nad 270 opu bli ko wa nych w kra jo wych i za -
gra nicz nych cza so pi smach me dycz nych
prac na uko wych z dzie dzi ny re ha bi li ta cji
cho rych po uda rach mó zgu, ze stward nie -
niem roz sia nym, po ura zach rdze nia krę -
go we go, re ha bi li ta cji cho rych z ze spo ła -
mi bó lo wy mi krę go słu pa a tak że z dzie -
dzi ny or ga ni za cji re ha bi li ta cji me dycz nej
i śro do wi sko wej. 

Jest au to rem pod ręcz ni ków: Re ha bi -
li ta cja me dycz na i Re ha bi li ta cja po uda rze
mó zgu. Na pi sał 15 roz dzia łów w pod ręcz -
ni kach in nych au to rów. 

Jest pro mo to rem 9 ukoń czo nych prac
dok tor skich, 6 otwar tych prze wo dów
dok tor skich, 155 prac ma gi ster skich
i 119 dy plo mo wych prac li cen cjac kich. 

Był or ga ni za to rem licz nych zjaz dów,
kon fe ren cji i kon gre sów kra jo wych i za gra -
nicz nych.
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re ci tal Jac ka Ści bo ra (te nor) i Paw ła Wę grzy -
na (for te pian). W re per tu arze zna la zły się pie -
śni Sa mu ela Bar be ra do wier szy Re ine ra Ma -
rii Ril ke go oraz pie śni ży dow skie. Obaj ar -
ty ści zwią za ni są z In sty tu tem Mu zy ki Uni -
wer sy te tu Rze szow skie go.

Wśród zna mie ni tych go ści re pre zen tu -
ją cych świat pol skiej re ha bi li ta cji by li m.in.
pro fe so ro wie: Sta ni sław Rud nic ki, Jan Ha ftek,
Je rzy Ki per ski, An na Wil kow ska-Pie tru szew -
ska i Ma rek Kra su ski.

Ju bi lat w cza sie swo ich wy stą pień wie -
lo krot nie wspo mi nał swo ją pra cę w na szym

szpi ta lu, da wał wy raz sza cun ku dla pra cow ni ków „Rept” i miej sca na sze go Cen trum w pol -
skiej re ha bi li ta cji.

Na uro czy stość za pro sze ni zo sta li przy ja cie le Pro fe so ra: dr Ka zi mierz Klecz i dr Grze -
gorz Mi ko łaj czyk z Mał żon ka mi i pi szą cy te sło wa, au tor roz dzia łu po świę co ne go pra cy Pro -
fe so ra w „Rep tach” w książ ce „Fa scy na cje re ha bi li ta cją”. 

Dy rek tor GCR „Rep ty” w imie niu wła snym, ro dzi ny i wszyst kich pra cow ni ków „Rept”
prze ka zał Ju bi la to wi szcze re gra tu la cje, wy ra zy sza cun ku i uzna nia oraz naj lep sze ży cze -
nia; Pro fe sor dzię ku jąc pro sił o prze ka za nie po zdro wień wszyst kim pra cow ni kom na sze go
szpi ta la, co z przy jem no ścią ni niej szym czy nię.

Dr Kry stian Olesz czyk

dy rek tor GCR „Rep ty”

JUBILEUSZE

FELIETON

Siłom i godnościom osobistom
Klient w oso bie po kor ne go Wie sła wa Mich ni kow skie go uosa bia pe ere low skie go oby wa -

te la – in te li gen ta, pod da ne go de spo tycz nej wła dzy kla sy ro bot ni czo -chłop skiej, w tym wy -
pad ku Pa na Hy drau li ka. 

Lek cja prze bie ga mniej wię cej tak:
Maj ster: Cham stwu w ży ciu na le ży się prze ciw sta wiać si łom... 
Jaś: Si łą. 
M.: Si łom. 
J.: Si łą. 
M.: Si łom i god no ściom oso bi stom.

I tak da lej, bar dzo to by ło wte dy śmiesz ne, gdy by nie to, że smut ne, gdyż praw dzi we. Ten
skecz przy po mi na mi się za każ dym ra zem, gdy dzwo nię do ja kiejś in sty tu cji ja ko zwy kła oby -
wa tel ka, za miesz ku ją ca na uli cy imie nia (nie „imie niem”, pro szę!) słyn ne go or ga ni sty. Jed nak
nie o prze mia nach ustro jo wych chcę na pi sać, bo ci, co prze ży li, wie dzą, jak by ło, a resz ta nie
wie rzy. (Jak mo ja cór ka, któ ra do dziś upie ra się, że nie wbi ja no jej ja ko dwu lat ce do ksią żecz -
ki zdro wia wpi su „20 dkg se ra twar de go po bra no” i nie moż li we by ło wy da wa nie 20 dkg żół -
ta we go se ra pod czas wi zy ty kon tro l nej u pe dia try. A ksią żecz ka zgi nę ła i udo wod nić te go nie
mo gę.)

MI SECZ KA MI SIĘ OD BI ŁA…
Jest ta ki cykl au dy cji w Ra diu Zło te Prze bo je p.t: „Nie zły nu mer”.

Za ba wa sta ra jak świat, po le ga na „wkrę ca niu” ra dio słu cha czy w ab -
sur dal ne sy tu acje. 

Omal nie wy pa dłam przez drzwi sa mo cho du, słu cha jąc, jak mę ski,
lek ko se ple nią cy głos (to dzien ni karz) dzwo ni do ja kiejś pa ni Bro ni sła -
wy i przed sta wia się ja ko „Pędz la ra Ka ta rzy na z gip sow ni.”

Roz mo wa prze bie ga mniej wię cej tak (po wta rzam, co za pa mię ta -
łam):
Pędz la ra: Ja mu szę pa ni strze lić rent ge na, bo mi bę dzie bra ko wa ło w kar -
to te ce. Pa ni ak tu al nie gdzie jest?
Bro ni sła wa: W do mu
P.: Pa ni ma te le fon gie ese mo wy? Tak? Czy li przej dzie nam zdję cie. Pro -
szę skie ro wać apa rat ko mór ko wy w miej sce, gdzie by ło to zła ma nie.

Za wsze de ner wo wa ła mnie ta po ko ra
czło wie ka, któ ry wo li się pod dać, bo wie, że
z „oso bą służ bo wą”- nie wy gra. W tek ście też
o tym, jak Bro ni sła wa pod da ła się rent ge no -
wi przez ko mór kę i dla cze go po wstał fe lie ton
o pa cjen cie -chło pie pańsz czyź nia nym.

Cza sa mi te le wi zja przy po mi na słyn ny
skecz ka ba re tu „Du dek” pod ty tu łem „Ucz
się, Ja siu”. Pa mię ta cie? Pan Maj ster (Jan Ko -
bu szew ski) szko li Ja sia (Wie sław Go łas)
na po moc ni ka w hy drau li ce.
Maj ster: „Co to jest mój chłop cze? 
Jaś: To jest ru ra, Pa nie Maj ster.
Maj ster: Tak jest. A do cze go jest ta ru ra?!
Jaś: Ta ru ra jest do ni cze go. 
Maj ster: Tak jest. Weź te raz ka je cik, ołó wek
i pisz. Bę dzie lek cja teo re tycz na: „Roz mo -
wa z klien tem”. 
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Czy warto jeszcze pisać felietony?
● PATRZĄC Z UKOSA

Isto tą fe lie to nu po zo sta je lek kość to nu, iro nia, nie raz żart, a pra wie za wsze tro chę re -
flek sji nad „va ni tas va ni ta tum”- nie re zy gnu jąc jed nak ze szczyp ty po cie sze nia i kon -
struk ty wi zmu. 
Czy po tra ge dii smo leń skiej i nie szczę ściu po wo dzi po zo sta je za tem jesz cze miej -

sce na fe lie to no wą po błaż li wość wo bec czar nej rze czy wi sto ści? 
Wy da wa ło się, że w tej sy tu acji fe lie to ni ście przy stoi tyl ko mil cze nie. Pra ca „ku po -

cie sze niu serc” to da le ka przy szłość po dłuż szym okre sie re kon wa le scen cji spo łecz nej. 
A jed nak już obec nie ele ment sprze ci wu bu dzą skraj ne po sta wy ni hi li zmu i ne ga ty -

wi zmu, miesz czą ce się nie raz w gra ni cach pe sy mi zmu pro gra mo we go  – mo gą ce go stać
się przez to ła twym, nie ro zum nym wzo rem do na śla do wa nia.

Ja ko te go ro dza ju ku rio zum przy to czyć moż na wy po wie dzi ską di nąd zna nej chor wac -
kiej pi sar ki i pu bli cyst ki Ve dra ny Ru dan.

W wy wia dzie udzie lo nym Pau li nie Wilk („Rzecz po spo li ta” 27.05.10) na py ta nie do -
ty czą ce sto sun ków w po wo jen nej Chor wa cji od po wie dzia ła:

FELIETON
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Ro zu miem li cen tia po eti ca fe lie to nu,
prze sa dę i su biek ty wizm re la cji, ale chy ba my -
li tu au tor sys tem w ochro nie zdro wia, na któ -
ry rze czy wi ście nie ma my wpły wu, z pro sty -
mi scen ka mi oby cza jo wy mi i wy bo rem dzia -
ła nia, o któ rym de cy du je my sa mi.

O cham stwie i agre sji po iry to wa nych pa -
cjen tów i ich ro dzin co raz czę ściej mó wią 
le ka rze. O po kor nym pod da niu się pa cjen -
tów – pu bli cy ści. Dwie rze czy wi sto ści się tu
ma lu ją i nie spo ty ka ją się ja koś, jak li nie rów -
no le gle. Bo gdzie na sza aser tyw ność, „si ła
i god ność oso bi sta”? A za pu kać do ga bi ne -
tu z py ta niem, za pro te sto wać grzecz nie i sta -
now czo, uprzeć się u re je stra tor ki, po czy tać
swo je pra wa pa cjen ta -bo są! – nie moż na?

We dług M. Smo lo rza nikt z pol skich pa -
cjen tów, wli cza jąc je go sa me go, tak nie ro -
bi. Po kor nie, mil czą co cier pią, cza sem tyl -
ko po ża lą się na ła mach wy so ko na kła do we -
go dzien ni ka. Dla cze go?

BAJ KI UCZĄ

Czy nie jest to tro chę jak w dow ci pie
o lwie, któ ry ro bił li stę zwie rzą tek do po żar -
cia? Pła ka ły, la men to wa ły po ci chut ku i gi -
nę ły po kor nie.

Aż przy szedł za ją czek i za py tał: 
– Hej, lwie, je stem też na tej li ście?
– A jak że.
– To mnie skreśl!
– Nie ma spra wy.

Gra ży na Ogro dow ska

B.: Ro ze brać się, czy przez bluz kę?
P.: Ro ze brać!
B.: Chwi lecz kę, tyl ko zdej mę.
P.: Pro szę na ci snąć czer wo ny przy cisk. Do brze. Ak tu al nie prze twa rzam da ne. Pa ni ma biu -
sto nosz na so bie?
B.: Tak, ale zsu nę łam ra miącz ko.
P.: Ale tu mi secz ka mi się od bi ła.
B.: To zdej mę. (Krzy czy do ko goś w miesz ka niu) Szyb ko! Po mo że mi ktoś od piąć?
P.: Czy pa ni za mło do ści cze goś nie po łknę ła?
B.: A o co cho dzi?
P.: Bo tu jak by agraf kę wi dzę…

I tak to le ci, przy peł nej za ufa nia współ pra cy pa ni Bro ni sła wy z ko mór ko wym rent ge -
nem. Li to ści! Bro ni sła wa ma głos ko bie ty doj rza łej, któ ra cho dzi ła do ja kiejś szko ły, po tra fi
ugo to wać bi gos, na sta wić pral kę, oglą da ze zro zu mie niem „Jak oni śpie wa ją” – więc DLA -
CZE GO słu cha tych ab sur dal nych po le ceń?

GEN PO SŁU SZEŃ STWA

So cjo log udzie lił by ja kiejś mą drej od po wie dzi, ale ja mam swo ją teo rię. My ślę, że tkwi
w nas cią gle głę bo ko, dzie dzi czo ny na wet, gen po słu szeń stwa dla Oso by In sty tu cjo nal nej.

Przez ca le la ta bie ga nia z ka me rą „po lu dziach” nie prze sta ło mnie za dzi wiać, że nikt
ni gdy nas nie wy le gi ty mo wał, nie za py tał o szcze gó ły, nie pod dał w wąt pli wość ce lu na gra -
nia - wy star czy ła tycz ka z mi kro fo nem i ka me ra, by pod no szo no ba rier ki, bra my, otwie ra -
no drzwi i ser ca. De ner wo wa ła mnie za wsze ta po ko ra czło wie ka, któ ry wo li się pod dać,
bo z oso bą służ bo wą – nie wy gra.

Pu bli cy sta Mi chał Smo lorz na pi sał tekst w „Dzien ni ku Za chod nim” (Pa no wie ży cia w bia -
łych ki tlach, 4.06 br), w któ rym z wła ści wym so bie wdzię kiem uderza – tym ra zem  – w le -
ka rzy. Przy rów nu je pra wa pa cjen tów do praw chło pa pańsz czyź nia ne go w ustro ju feu dal -
nym.Za sta na wia mnie te za ar ty ku łu  – że pa cjent przy cho dzi do le ka rza „z po ko rą, na ko -
la nach, w to nie pro szal nym, cze ka jąc grzecz nie w ko lej ce”. „Kru sze je w an ty szam brze, wi -
si u pań skiej klam ki”, nie wie, czy le karz przyj dzie w ogó le do pra cy, czy go przyj mie i kie -
dy, a jak „się je go buź ka nie spodo ba”, le karz po pro stu po wie mu „nie”. Po kor nie cze ka
ta ki pa cjent dwie go dzi ny, aż przed sta wi ciel fir my far ma ceu tycz nej po sie dzi w ga bi ne cie,
ne go cju jąc wcza sy na Kaj ma nach i tak da lej.

„…Zmie nia my się na gor sze. Jest wię -
cej lu dzi bez pra cy, do le ka rza trud niej się
do stać, szko ły są w ka ta stro fal nym sta nie
a po dat ki ro sną… Tak na praw dę Chor wa -
cja ja ko pań stwo nie ist nie je…” Na py ta nia
od no szą ce się do współ cze snej ro dzi ny Ve -
dra na Ru dan stwier dzi ła: „Ro dzi na jest
przede wszyst kim fa bry ką zła. W peł nym
skła dzie po ja wia się wy łącz nie na roz pra wach
są do wych…. wol ny jest tyl ko ten, kto ży je
sam. Od chwi li, w któ rej za kła da my ro dzi -
nę, je ste śmy zwią za ni  – moż na nas zra nić,
skrzyw dzić, po ni żyć…”. 



FELIETON

Pu blicz ność, któ ra wy peł ni ła ca łą świą ty nię przy ję ła nas bar dzo cie pło i mi ło – w koń -
cu zwy kle spo ty ka się z le ka rza mi w in nych oko licz no ściach.

Tak roz sma ko wa li śmy się we wspól nym śpie wa niu, że przy go to wu je my się do ko lej ne -
go wy stę pu w koń cu czerw ca – tym ra zem na za pro sze nie pro bosz cza pa ra fii NMP Kró -
lo wej Świa ta w Strzy żo wi cach. Tym kon cer tem za koń czy my pierw szy se zon na szych spo -
tkań i po krót kiej prze rwie wa ka cyj nej spo tka my się po now nie w sierp niu.

Magdalena Gawron-Kiszka

30 ma ja te go ro ku pod czas XI edy cji fe -
sti wa lu „Ave Ma ria” chór le ka rzy Ślą skiej Izby
Le kar skiej wy stą pił po raz pierw szy
przed sze ro ką pu blicz no ścią zgro ma dzo ną
w ko ście le św. Sta ni sła wa w Cze la dzi.

Do tych czas wy stę po wa li śmy dwu krot nie
w sie dzi bie ŚIL, pod czas in au gu ra cyj ne go po -
sie dze nia Okrę go wej Ra dy Le kar skiej VI ka -
den cji oraz w czasie XXIX Okrę go we go
Zjaz du Le ka rzy.

Kon cert przed fe sti wa lo wą pu blicz no ścią
po trak to wa li śmy ja ko wy zwa nie. Wy stą pi ła
z na mi pa ni dok tor Elż bie ta Ja now ska -
-Drong – zna na le kar skiej spo łecz no ści
so pra nist ka z utwo rem Ave Ma ria Ch. Gou -
no da (przy for te pia nie An to ni Du da).
Pod kie run kiem dy ry gent Do ro ty Dzie łak-
Szcze pan ćwi czy li śmy su mien nie wy bra ny re -
per tu ar, przede wszyst kim zwią za ny z te ma -
ty ką fe sti wa lu. Zda rzy ło się nam kil ka krot -
nie za sta na wiać czy po do ła my.

Na oko ło go dzi nę przed kon cer tem
ze bra li śmy się na tak zwa ne roz śpie wa nie.
Na szczę ście stres po dzia łał mo bi li zu ją co
i osta tecz nie by li śmy za do wo le ni z wy stę pu. 

IZBA BARDZO KULTURALNA

Była trema i owacje publiczności
● CHÓR ŚIL NA XI FESTIWALU „AVE MARIA” 

Chór Śląskiej Izby Lekarskiej 
od sierpnia zaprasza 

wszystkich lekarzy lubiących śpiewać na próby
odbywające się w poniedziałki o godz. 1900

w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej 
(Katowice, ul. Grażyńskiego 49a)

Dodatkowe informacje: tel. 606 78 94 28

ak tu al ną smu tą, ale tak że nie raz uza sad nio nym spo łecz nym nie za do wo le niem. I wła śnie
ele men ty nie za do wo le nia – do ty czy to zwłasz cza na szych spraw tj. po lep sze nia wa run -
ków lecz ni czych i re for my ochro ny zdro wia – po win ny skła niać nas do kon struk ty wi zmu
i prób na pra wy.

Czy to jest ro la tyl ko dla po li ty ków i pań stwa? Uwa żam, że w tej sy tu acji ro zum nie
re ali zo wa ne przez nas, a nie tyl ko przez po li ty ków, ha sło Woj cie cha Mły nar skie go „rób -
my swo je”– jest na dal bar dzo ak tu al ne.

Adal ber tus

Te anar chicz no -pe sy mi stycz ne po glą dy
Ru dan jesz cze bar dziej sta ją się gro te sko -
we wo bec fak tu, że jest mę żat ką, a na py -
ta nie, co ją cie szy to (obok ko ta) jest jej mąż,
któ ry ją ko cha, dzie ci i wnucz ka.

Te go ro dza ju po glą dy moż na za tem
(i na le ży) wrzu cić do ko sza – gdy by nie re -
al na groź ba ich za raź li wo ści i ła twe go
wsz cze pie nia na grunt pol ski ogar nię ty 

Wszy scy zaj mu je my się le cze niem, a śpie wa nie trak tu je my ja ko przy jem ne i re -
lak su ją ce hob by.
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dy, bo wiem pro ble ma ty kę tę re gu lu ją od ręb -
ne prze pi sy. 

Po mi jam róż ne in ne pro ble my, któ rych
ist nie nie jest nie uchron ne w kon tak tach
mię dzy ludz kich.

TA RY FY...
Nie wia do mo cze mu, od po cząt ku ure -

gu lo wa nia pro ble ma ty ki płac bie głych z za -
kre su me dy cy ny jesz cze w okre sie Pol ski mię -
dzy wo jen nej przy ję to dla bie głych z dzie dzi -
ny me dy cy ny ta ry fy, któ re nie ste ty nie są
w sta nie pre cy zyj nie okre ślić wła ści wej za -
pła ty za wy da ną opi nię. 

Wą tek ten jest kon ty nu owa ny do dzi siaj,
acz kol wiek wska zu je się, że w przy pad ku wy -
da wa nia opi nii w spra wach nie ure gu lo wa -
nych ta ry fą, staw kę wy na gro dze nia usta la się
w opar ciu o wy na gro dze nie go dzi no we. 

Tę z ko lei, w za leż no ści od stop nia za -
wo do we go (le karz), na uko we go (dok tor
i dok tor ha bi li to wa ny) czy ty tu łu na uko we -
go (pro fe sor) okre śla sto sow ny prze pis.
Nie wia do mo tak że, dla cze go po pro stu nie
usta lo no dla wszyst kich staw ki go dzi no wej
i cze mu przed zle ce niem opi nii nie za kre -
śla się bie głe mu ram fi nan so wych wy na gro -
dze nia w aspek cie po ten cjal ne go na kła du
pra cy, moż li we go do oce ny przez sę dzie go
(z ostroż no ści do ku men ta cja o wa dze oko -
ło 8 kg nie jest toż sa ma z ana lo gicz ną 
o wa dze 2 kg – spro wa dza jąc pro blem
do wa gi akt prze li czo nej w za leż no ści
od cię ża ru do ku men ta cji – jest to spły ce nie
pro ble mu, któ re jest jed nak w sta nie od dać
ska lę...)

PO DA TEK VAT I NIE TYL KO

W obec nym sys te mie praw nym obo wią -
zu ją cym w Pol sce, usłu gi me dycz ne są
zwol nio ne z po dat ku od to wa rów i usług, co
jest zgod ne z pra wem wspól no to wym. Jed -
no cze śnie ostat ni wy rok Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go wska zał na ko niecz ność ure gu lo -
wa nia prze pi sów wska zu jąc jed nak, że bie -
gli win ni być tym po dat kiem ob ję ci. Z wy -
ro ka mi są do wy mi się nie dys ku tu je, ale
w aspek cie ak tu al nej kon struk cji pra wa
i eko no mii nie wi dzę uza sad nie nia – Skarb
pań stwa prze ka zu je pie nią dze są dom 

Tekst sta no wi kon ty nu ację mo je go ar ty ku łu w „Pro Me di co” z mar co we go nu me ru na -
sze go pi sma. Pro blem nie jest bła hy – do wo dzą te go przy wo ła ne wy stą pie nia bie głych w trak -
cie II Re gio nal ne go Kon gre su Bie głych Są do wych w kwiet niu 2010 w Czę sto cho wie (o czym
pi sa łem w swo im ar ty ku le), ale tak że fakt, że te ma ty ka wy na gro dzeń zaj mie po cze sne miej -
sce w ob ra dach I Kon gre su Na uk Są do wych, któ ry od bę dzie się w tym ro ku w War sza wie.

STA TUS BIE GŁE GO

Szcze gól ny cha rak ter do wo du z opi nii bie głe go wią że się z za gad nie niem ro li bie głe -
go w pro ce sie czy to cy wil nym, czy kar nym. Bie gły w hi sto rii był po strze ga ny ja ko świa dek,
po sia da ją cy wszak że „wia do mo ści spe cjal ne” (okre śla no go „świad kiem – uczo nym”) czy
ja ko „na uko wy sę dzia” al bo wiem je go opi nia we frag men cie, któ re go do ty czy, jest de fac -
to frag men ta rycz nym wy ro kiem (w spra wach ubez pie cze nio wych z ubez pie cze nia spo łecz -
ne go – za pew ne cał ko wi tym) lub „go to wym roz strzy gnię ciem” kwe stii wąt pli wej, któ re to
roz strzy gnię cie sę dzia włą cza je dy nie do swe go wy ro ku. 

Opi nia (bie głe go) by ła w prze szło ści zrów na na z oglę dzi na mi. In ne spoj rze nie zaś wska -
zy wa ło, że bie gły jest de fac to „po moc ni kiem są du” w wą skim, tech nicz nym ro zu mie niu,
acz kol wiek jed no cze śnie w sze ro kim te go sło wa zna cze niu, bo wiem po ma ga w roz strzy -
gnię ciu spra wy, do star cza jąc in for ma cji do wo do wych, któ rych jest „no si cie lem”. Na to miast
ak tu al nie funk cjo nu je ra czej stwier dze nie, iż bie gły jest po moc ni kiem pro ce so wym, wy stę -
pu ją cym w cha rak te rze od dziel ne go źró dła in for ma cji spe cjal nych (w ta ki spo sób po ma ga
w roz strzy gnię ciu spra wy).

Sta łe go bie głe go są do we go usta na wia się dla da nej, do kład nie ozna czo nej dzie dzi ny,
ga łę zi na uki, sztu ki, tech ni ki, rze mio sła lub in nej umie jęt no ści i tyl ko w tym za kre sie bie -
gły są do wy uzy sku je pra wo wy da wa nia opi nii w „spra wach są do wych” a tak że uży wa nia ty -
tu łu „bie gły są do wy” z ozna cze niem ga łę zi wie dzy, dla któ rej zo stał usta no wio ny. 

Nie prze strze ga się przy tym w spo sób jed no znacz ny usta le nia do ty czą ce go po da wa -
nia okrę gu są du, w któ rym zo stał usta no wio ny, a to z ra cji fak tu, iż wie lu bie głych wpi sa -
nych jest na li sty na wet kil ku są dów okrę go wych.

WSPÓŁ PRA CA Z SĄ DA MI, PRO KU RA TU RA MI I PO LI CJĄ

Ukła da się w za sa dzie bar dzo do brze, co wy ni ka z opi nii sę dziów wy ra ża nych w trak -
cie ich zgro ma dzeń) acz kol wiek w prze szło ści i mo że obec nie w nie któ rych okrę gach do -
cho dzi ło do spięć, któ re są jed nak nie unik nio ne w kon tak tach mię dzy ludz kich. Naj istot niej -
szym pro ble mem wi dzia nym od stro ny są du jest czę sta nie ter mi no wość w opi nio wa niu,
a od stro ny bie głych – wy na gro dze nia, na któ re jed nak nie ma ją wpły wu po szcze gól ne są -

Problemy płacowe to nie wszystko
● AKTUALNY STATUS BIEGŁEGO SĄDOWEGO STANOWI ZAGADKĘ DLA WSZYSTKICH

Po ję cie bie głe go:

Jest to oso ba po sia da ją ca wia do mo ści spe cjal ne, we zwa na przez or gan pro ce so wy
do zba da nia i wy ja śnie nia w swo jej opi nii istot nych dla roz strzy gnię cia oko licz no ści, któ -
rych po zna nie wy ma ga spe cjal nych wia do mo ści z za kre su na uki, sztu ki lub rze mio sła – w tych
po ję ciach mie ści się me dy cy na. Ter min „bie gły” bez bliż sze go okre śle nia, uży wa ny w pra -
wie pro ce so wym obej mu je sta łych bie głych są do wych, oso by po wo ła ne w po szcze gól nych
spra wach do raź nie (ad hoc) oraz in sty tu ty na uko we, na uko wo – ba daw cze oraz za kła dy
spe cja li stycz ne i in sty tu cje po wo ła ne do udzie le nia opi nii na żą da nie or ga nów pro ce so -
wych czy li sąd, pro ku ra tu rę, Po li cję i ana lo gicz ne służ by.

BIEGLI SĄDOWI
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W pod su mo wa niu na le ży stwier dzić, że ak tu al ny sta tus bie głe go są do we go jest
jak by za gad ką dla wszyst kich.
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Pro jekt współ fi nan so wa ny ze środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go.
Uprzej mie in for mu je my, że re kru ta cja na kur sy spe cja li za cyj ne „Zdro wie Pu blicz ne” na rok 2010 w ra mach pro jek tu 

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

Jed no cze śnie in for mu je my, że oso by za in te re so wa ne uczest nic twem w kur sach w ro ku 2010 mo gą zgła szać się na li sty re zer wo we
we wszyst kich pro po no wa nych ter mi nach. Szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce uczest nic twa w kur sach moż na uzy skać:

BIU RO PRO JEK TU: 
Ślą ska Izba Le kar ska, 40-126 Ka to wi ce, ul. Gra żyń skie go 49a, tel: (32) 203 65 47 wew. 321, tel. kom. +48 694 65 90 61,

fax: (32) 352 06 38; e -ma il: pro doc to re@izba -le kar ska.org.pl; www.izba -le kar ska.org.pl/pro doc to re/
W ro ku 2011 zor ga ni zo wa nych zo sta nie 6 edy cji kur sów spe cja li za cyj nych „Zdro wie Pu blicz ne”. 

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

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

sów (vi de in ter pre ta cje po dat ko we, któ ry mi dys po nu ję), to czy aby zgod nie z pra wem au -
tor skim bie gły nie po wi nien uzy skać 50% ty tu łem uzy ska nia, za miast ak tu al nych 20%?

A je że li nie jest dzie łem, ale „umo wą zle ce nia”, w któ rym zle ca ją cym jest sąd lub or -
gan przy go to waw czy – to czy nie po win na być od tej kwo ty od pro wa dza na skład ka na ubez -
pie cze nie zdro wot ne, a na ży cze nie bie głe go – na ubez pie cze nie eme ry tal ne? Jak moż na
się jed nak do wie dzieć, pro blem był i jest nie ure gu lo wa ny do tej po ry.

POD SU MO WA NIE

Przed sta wi łem ciąg dal szy roz wa żań omó wio nych w mo im wy stą pie niu na II Re gio nal nym
Kon gre sie Bie głych Są do wych w Czę sto cho wie. Te mat jest „sta ry” i mo że z „bro dą” acz kol -
wiek nie ste ty, przez ca ły czas ak tu al ny. Nic o nas bez nas – i tym pro ble mem tak że za mie rza
za jąć się no wo po wo ła ny ze spół ORL do spraw opi nio wa nia są do wo – le kar skie go. 

Ni niej szy tekst z przy czyn oczy wi stych nie wy czer pu je pro ble mu, tak istot ne go dla wszyst -
kich le ka rzy, współ pra cu ją cych z wy mia rem spra wie dli wo ści i ści ga nia w cha rak te rze bie głych
tak sta łych, jak i ad hoc.

Ryszard Szozda

(w ra mach bu dże tu). Są dy m. in. prze ka zu -
ją pie nią dze na wy na gro dze nia m. in. bie głych
(z hi po te tycz nym VAT -em), bie gli od pro wa -
dza ją VAT, sta no wią cy tak że zysk bu dże tu
a bu dżet... – i tu ko ło się za my ka. Za to ilość
„pa pie rów” zwią za nych z roz li cze niem ro śnie. 

Aby te go by ło ma ło, bie gły mu siał by od -
pro wa dzać VAT sa mo dziel nie (ze wszyst ki -
mi te go kon se kwen cja mi) na to miast po da -
tek od kwo ty po mniej szo nej o VAT od pro -
wa dzał by na dal sąd. Dla cze go i o co tu taj
cho dzi?

Je że li opi nia jest „dzie łem” sa mo dziel -
nie spo rzą dza nym przez bie głe go i nad któ -
rym nikt nie ma de fac to kon tro li, jak chcą to
wi dzieć in ter pre ta to rzy z Mi ni ster stwa Fi nan -

BIEGLI SĄDOWI

SYMPOZJA

Sukces „nowej” ESRY
Pod ko niec ma ja br. od by ło się w Wi śle

sym po zjum ane ste zji re gio nal nej – VIII -th Po -
lish ESRA Zo nal Sym po sium. Po raz pierw -
szy w hi sto rii to zna ne, wy so kiej ran gi wy -
da rze nie edu ka cyj ne od by ło się po za War -
sza wą i Ma zow szem.

W opi nii licz nych uczest ni ków, by ło to
wy jąt ko we sym po zjum, któ re moż na by
sta wiać ja ko wzór dla in nych. Szcze gól ne
uzna nie uczest ni ków zy skał pro gram, tre ści

me ry to rycz ne i prak tycz ny spo sób ich pre zen ta cji przez wy kła dow ców. Go rą ce dys ku sje i ko -
men ta rze dłu go nie milk ną ce w ku lu arach to do wód traf no ści do bo ru te ma tów, a nie zwy -
kła at mos fe ra to do wód wła ści wych, przy ja ciel skich re la cji po mię dzy le ka rza mi a ka drą na -
uko wą. Nie wąt pli wie suk ces te go wy da rze nia nie był by moż li wy, gdy by nie wiel kie za an ga -
żo wa nie, ta lent i oso bo wość prof. dr hab. n. med. Han ny Mi sio łek.

A mia rą suk ce su tej im pre zy jest po pro stu za do wo le nie uczest ni ków – le ka rzy, któ rzy
po świę ca ją prze cież reszt ki swo je go wol ne go cza su na do sko na le nie za wo do we.

Szko da, że wie lu in nych or ga ni za to rów szko leń dla le ka rzy zda je się za po mi nać o tym
kry te rium oce ny szko leń i dba głów nie o swe wła sne za do wo le nie… 

Thony

Nazwisko i adres do wiadomości redakcji
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SZKOLENIA ŚIL

Kurs: „Ro la dia gno sty ki cy fro wej w aspek cie le cze nia en do don tycz ne go i im plan to lo gicz ne go”
Ter min: 10 wrze śnia 2010 r. (pią tek), godz. 1600

Współ pra ca: OPTI DENT

Kurs: „Spraw dzo ne kom po zy ty w obiek ty wie wy twa łych prak ty ków – mul ti me dial na po dróż po świe cie sto -
ma to lo gicz nych ma te ria łów po li me ro wych”

Ter min: 22 paź dzier ni ka 2010 r. (wto rek), godz. 1600

Współ pra ca: MAR RO DENT

Kurs: „Za sa dy an ty bio ty ko te ra pii. An ty bio ty ko te ra pia w prak ty ce le ka rza i le ka rza sto ma to lo ga. Błę dy w an -
ty bio ty ko te ra pii. In te rak cje an ty bio ty ków z in ny mi le ka mi”

Ter min: 9 li sto pa da 2010 r. (wto rek), godz. 1600

Kurs: „Naj częst sze błę dy dia gno stycz ne w ga bi ne cie sto ma to lo gicz nym”
Ter min: 19 li sto pa da 2010 r. (pią tek), godz. 1600

Konferencja: „Neurologiczne powikłania schorzeń laryngologicznych u dzieci”
Ter min: 2 grudnia 2010 r. (czwartek), godz. 1000

Do dat ko we in for ma cje: Konferencja organizowana we współpracy z Kliniką Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego
Górnosląskiego Centrum Zdrowia Dziecka

Wy kła dy: „Re su scy ta cja krą że nio wo -od de cho wa do ro słych we dług ak tu al nych wy tycz nych”
Ter mi ny: 20 wrze śnia 2010 r. (po nie dzia łek), 21 wrze śnia (wto rek), godz. 1600

Od płat ność: Koszt 50 zł, wpła ty na le ży do ko ny wać na kon to: 43 1020 2313 0000 3102 0020 0246 (z do pi skiem:
re su scy ta cja)

Do dat ko we in for ma cje: Uczest ni ków obo wią zu je udział w oby dwu dniach wy kła dów. Po za koń cze niu wy kła dów uczest ni cy
po dzie le ni zo sta ną na gru py warsz ta to we do na uki re su scy ta cji z za sto so wa niem ma ne ki nów ćwi cze -
nio wych. Ter mi ny spo tkań warsz ta to wych po da ne zo sta ną 20 wrze śnia. Każ dy z uczest ni ków wy kła -
dów weź mie udział w jed nym spo tka niu warsz ta to wym. 
Wa run kiem uczest nic twa jest wy peł nie nie i prze sła nie for mu la rza zgło sze nio we go umiesz czo ne go
na stro nie in ter ne to wej ŚIL oraz do ko na nie prze le wu. Licz ba miejsc zo sta ła ogra ni czo na. De cy du je
ko lej ność zło szeń.
Czas trwa nia wy kła dów 2x4 go dzi ny dy dak tycz ne. Czas trwa nia za jęć warsz ta to wych – 7 go dzin dy -
dak tycz nych. 

W trakcje przygotowania:
1. Język angielski dla lekarzy
Ter mi n (planowany): październik 2010 do czerwca 2011 (szczegóły podamy w terminie późniejszym).
Od płat ność: Częściowo płatny

2. Akademia umiejętności społecznych (AUS) dla lekarzy. Komunikacja interpersonalna.
Lekarz – pacjent – współpracownik. (szczegóły podamy w terminie późniejszym).

Ter mi n (planowany): październik 2010 do grudnia 2010

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

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

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

www.izba-lekarska.org.pl w zakładce Kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów na adres:
kursy@izba-lekarska.org.pl; lub telefonicznie pod numerem telefonu (32)  203 65 47/8 wew. 321.



KONFERENCJE

Teoria i praktyka
● „ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ” – 18 CZERWCA 2010 ROKU

O tym jak du że jest za in te re so wa nie tym za gad nie niem, moż na by ło się prze ko nać
18 czerw ca w Do mu Le ka rza, gdzie od by wa ła się „Ślą ska kon fe ren cja me dy cy ny es te tycz -
nej”. 

By ło to dru gie spo tka nie po świę co ne tej te ma ty ce w cią gu ostat nie go pół ro cza.
– Na kon fe ren cji gru dnio wej, zor ga ni zo wa nej z my ślą o le ka rzach sto ma to lo gach przed -
sta wi łam me dy cy nę es te tycz ną w pi guł ce, tyl ko w for mie po je dyn cze go wy kła du. – mó wi
doc. Iwo na Nie dziel ska, kon sul tant woj. w dzie dzi nie chi rur gii szczę ko wo-twarzowej, kie -
row nik na uko wy kon fe ren cji – Licz ne py ta nia, któ re za da wa no mi w ku lu arach na ten te mat,
by ły in spi ra cją do pod ję cia ko lej ne go wy zwa nia, ja kim by ła dzi siej sza kon fe ren cja. My ślę,
że licz ba uczest ni ków i sto pień ich za an ga żo wa nia do wo dzi sen su zor ga ni zo wa nia jesz cze
w tym ro ku kon gre su me dy cy ny es te tycz nej.

Wy kła dy trwa ją ce od ra na do póź nych go dzin
po po łu dnio wych prze ry wa ne by ły po ka za mi
prak tycz ny mi. 

Na te atral nie za aran żo wa nej sce nie umiesz czo no fo -
tel, na któ rym mo del ki pod da wa ne by ły za bie gom wy -
szczu pla ją cym, ostrzy ki wa niu tok sy ną bo tu li no wą czy trak -
to wa ne pi lin giem. 

Spe cja li ści wy ko ny wa li za bie gi pod okiem ka me ry,
dzię ki któ rej rzu to wa ny na ekran ob raz ich dzia łań był
wi docz ny dla wszyst kich osób znaj du ją cych się na sa li.
Spe cja li ści od po wia da li na py ta nia pu blicz no ści i chęt -
nie dzie li li się swo im do świad cze niem. 

For mu ła kon fe ren cji po le ga ją ca na umie jęt nym po -
łą cze niu teo rii z prak ty ką spraw dzi ła się bar dzo do brze
o czym świad czy ły ko men ta rze za do wo lo nych uczest -
ni ków.

A.Z.Ś.

Me dy cy na es te tycz na jest sto sun -
ko wo mło dą dys cy pli ną, nie fi gu -
ru ją cą na wet w pol skim wy ka zie

spe cja li za cji le kar skich. 
Jed nak w do bie ogrom nej si ły me diów

pro pa gu ją cych kult pięk ne go cia ła i wiecz -
nej mło do ści, cie szy się bar dzo sze ro kim za -
in te re so wa niem, za rów no ze stro ny osób

chęt nych pod dać się od mła dza ją cym za bie -
gom, jak i le ka rzy wi dzą cych w niej ścież kę
swo jej ka rie ry za wo do wej. 

Pre le gen ci i te ma ty wy kła dów: 

„Mo le ku lar ne pod sta wy sta rze nia się”-
prof. dr hab. n. przyr. Ur szu la Ma zu rek;
„Ja sne i sza re aspek ty za sto so wań tok sy -
ny bo tu li no wej ty pu A w me dy cy nie es te -
tycz nej” lek. med. Zbi gniew Le śniow ski;
„Cho ro ba ży la ko wa w ga bi ne cie le ka rza
me dy cy ny es te tycz nej” – dr n. med. 
Zbi gniew Nie dziel ski; 
„Za sa dy ra cjo nal ne go ży wie nia, a me dy -
cy na es te tycz na” – dr n. farm. Elż bie ta
Gro chow ska -Nie dwo rok; 
„Prak tycz ne za sto so wa nie pe elin gów che -
micz nych. Od no wa, re ge ne ra cja i kon dy -
cjo no wa nie skó ry na co dzień” dr n. med.
Jo an na Czu wa ra; 
„Biust – atry but pięk nej syl wet ki” – dr n.
med. Zbi gniew Łuc ki.
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Sza now ni Ko le żan ki i Ko le dzy 

rocz nik ukoń cze nia ŚlAM 1985!

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

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

w skła dzie:

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

Be ata Kę dzior -Dut kie wicz 601 510 257

Ja cek Dut kie wicz 601 288 114

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

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

uzy ska nia dy plo mu le ka rza!

Ter min spo tka nia: 16/17 października 2010

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

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

for mu larz zgło sze nio wy!

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

wszyst kich, z kim ma cie kon takt.

Wy dział le kar ski ŚlAM w Ka to wi cach 

rocz nik 1975

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

od bę dzie się

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

le kar skie go ŚlAM rocz nik 1975.

Koszt uczest nic twa w trzy dnio wym po by cie

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

Wpła ty kie ro wać na konto:

58 1050 1214 1000 0022 9351 6049 do dnia 31.08.2010

z do pi skiem „Zjazd”.

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

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

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

www.ab sol wen ci -sla m75.pl

An na Za do ra -Świ de rek: Pań ski wy kład po świe co ny był sto so wa niu tok sy ny bo tu li no -
wej, po tem uczest ni kom kon fe ren cji za de mon stro wał Pan
w prak ty ce spo so by jej apli ko wa nia, co spo tka ło się
z wiel kim za in te re so wa niem pu blicz no ści. Pro szę po wie -
dzieć, jak moż na zdo być ta kie umie jęt no ści?
Zbi gniew Le śniow ski: Je stem le ka rzem me dy cy ny i mam spe -
cja li za cję z cho rób we wnętrz nych, rów no le gle zaj mo wa -
łem się me dy cy ną są do wą. Ostat nie 10 lat po świę ci łem
głów nie me dy cy nie es te tycz nej. Do świad cze nie zdo by wa -
łem w Eu ro pie m. in. u dr. Ben ja mi na Asche ra,, uwa ża ne -
go za jed ne go z „oj ców” za sto so wa nia tok sy ny bo tu li no -
wej, w Sta nach Zjed no czo nych i Ame ry ce Po łu dnio wej.

Zdo by łem wła sne do świad cze nia, w czym bar dzo po moc na oka za ła się prak ty ka wy nie -
sio na z sal sek cyj nych, da ją ca do głęb ną zna jo mość ludz kiej ana to mii. Do te go trze ba
do dać li te ra tu rę fa cho wą i uczest nic two w wie lu kon gre sach na uko wych oraz kry tycz -
ne spoj rze nie na do nie sie nia, któ re są pre zen to wa ne przez fir my far ma ceu tycz ne.

A. Z. Ś.:  Le ka rze ja kich spe cjal no ści ma ją we dług Pa na naj więk sze pre dys po zy cje do te -
go, by za jąć się me dy cy ną es te tycz ną? Dla ko go jest ta dzie dzi na, czy są ja kieś ogra ni -
cze nia?
Z. L.: Nie ma spe cjal no ści da ją cej szcze gól ne pre dys po zy cje do me dy cy ny es te tycz nej.
Kie dyś uwa ża no, że me dy cy ną es te tycz na po win ni zaj mo wać się der ma to lo dzy. Wy da wa -
ło się na tu ral ne, że sko ro zaj mu ją się pa to lo gią skó ry, to o tym wła śnie or ga nie wie dzą
naj wię cej. Praw dą jest, że przy pew nych za bie gach np. pi lin gach le piej le czą po wi kła nia,
ale jest to wie dza, któ rej na by wa się w trak cie na uki za bie gów es te tycz nych. W me dy cy -

● ROZMOWA Z DR ZBIGNIEWEM LEŚNIOWSKIM, GOŚCIEM
KONFERENCJI

Dr Zbigniew Leśniowski
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SYMPOZJA

nie es te tycz nej wie le tech nik nie ba zu je
na zna jo mo ści sa mej skó ry i tkan ki pod -
skór nej ale tak że mię śni, mi kro chi rur gii
i chi rur gii ma ło in wa zyj nej, dla te go uzna -
je się, że naj le piej spraw dza ją się w niej
le ka rze, któ rzy są spraw ni ma nu al nie. Oka -
za ło się, że na przy kład sto ma to lo dzy
przez pe wien czas nie bra ni pod uwa gę ja -
ko prak ty cy me dy cy ny es te tycz nej ma ją dwa
pod sta wo we atu ty: po pierw sze do sko na -
łą zna jo mość mię śni twa rzy, a po dru gie
ma nu al ne pre dys po zy cje do ta kiej pra cy.
Me dy cy ną es te tycz ną mo gą zaj mo wać
się le ka rze każ dej spe cjal no ści, waż ne by
dzia łać w opar ciu o so lid ne pod sta wy wie -
dzy z ana to mii i pa to fi zjo lo gii, a wte dy
moż na za jąć się tym na po waż nie, w in -
nym przy pad ku bar dzo szyb ko wy pad nie
się z ryn ku.
Bar dzo istot na jest też zna jo mość ję zy -
ków ob cych, bo to z za gra ni cy tra fia ją
do Pol ski no we tren dy i me to dy, tak że naj -
śwież sza li te ra tu ra jest ob co ję zycz na.
Trze ba czy tać, kon sul to wać się, jeź dzić
na zjaz dy – przy czym trze ba zwró cić
uwa gę, że zjaz dy, gdzie się fak tycz nie
moż na cze goś na uczyć, są dla nas na dal
bar dzo dro gie.



WSPOMNIENIA
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Mię dzy uli ca mi św. Ja na, Dwor co wej
i Ma riac kiej w Ka to wi cach jest też uli ca Mie -
lęc kie go. Miesz czą się tam licz ne biu ra po -
dró ży, pie kar nia, ga bi net sto ma to lo gicz ny, sa -
lon su kien ślub nych. I bar. Ża den z prze -
chod niów, któ rych za py ta łam, nie wie dział,
kim był ów „Mie lęc ki”. Po wsta niec? Na uko -
wiec? Na uczy ciel?- zga dy wa no.

ŚLA DY

A prze cież są śla dy pa mię ci.

Sta ra niem wie lu spo łecz nych in sty tu cji,
w tym Ślą skiej Izby Le kar skiej i Za rzą du Od -
dzia łu Pol skie go To wa rzy stwa Le kar skie go,
w miej scu Je go śmier ci, na ul. War szaw -
skiej 14, od 2004 ro ku stoi obe lisk.

Na dzie -
dziń cu Szpi -
ta la Kli nicz ne -
go przy ul.
F r a n  c u  -
skiej 20 upa -
mięt nio no po -
stać Dok to ra
po pier  s iem
na gra ni to -
wym co ko le.
W Do mu Le -
ka rza na ul.

Gra żyń skie go 49 wi si por tret dr Mie lęc kie -

● 90-TA ROCZNICA ŚMIERCI DOKTORA ANDRZEJA MIELĘCKIEGO (30.11.1864–17.08.1920)

go. Je go imię no szą też Pań stwo wy Szpi tal Kli -
nicz ny nr 4 SUM w Ka to wi cach i Szpi tal Miej -
ski nr 3 w Cho rzo wie.

W BIA ŁYM FAR TU CHU, ZE SŁU CHAW KA MI...
W dniach 17-18 sierp nia 1920 ro ku do szło

w mie ście do za mie szek, w trak cie któ rych nie -
miec kie bo jów ki za ata ko wa ły od dzia ły fran cu skie
i pol skich miesz kań ców mia sta. Zde mo lo wa no od -
dział Pol skie go Ko mi te tu Ple bi scy to we go, re dak -
cje pol skich ga zet, pol skie skle py i re stau ra cje.
W trak cie tych zajść w okrut ny spo sób zo stał przez
Niem ców za mor do wa ny spie szą cy na po moc po -
szko do wa nym pol ski le karz dr An drzej Mie lęc ki.
Doc. dr n. praw. An drzej Ró ża no wicz, dziś eme -
ry to wa ny pra cow nik na uko wy UŚ i nie stru dzo ny
pro pa ga tor pa mię ci o bo ha ter skiej śmier ci Mie lec kie -
go, tak przy bli żał hi sto rycz ne wy da rze nia 1920 ro ku, w przed dzień II Po wsta nia Ślą skie go:

„17 sierp nia 1920 r. go spo sia mo jej ro dzi ny by ła świad kiem, jak pod dom przy ul. War -
szaw skiej 14 w Ka to wi cach po de szli Niem cy. Na gle pa dły strza ły. Oko ło 20 osób zo sta ło
ran nych i le ża ło na bru ku. Dr Mie lęc ki za czął ich ra to wać. W bia łym far tu chu, ze słu chaw -
ka mi na szyi po szedł do ran nych Niem ców i za czął ich opa try wać. Dr Mie lęc ki do stał kil -
ka cio sów. Am bu lans nie do wiózł go jed nak do szpi ta la, bo Niem cy za trzy ma li go na ul.
Szkol nej. Le ka rza wy wle czo no z am bu lan su, po bi to i uto pio no w Ra wie”. (GW 2004) 

W li ście in ten cyj nym, przed sta wio nym na XXII OZL w Ka to wi cach do cent An drzej Ró -
ża no wicz pi sał: „Kan dy dat na pa tro na Do mu Le ka rza w Ka to wi cach do brze za słu żył się spo -
łecz no ści te go mia sta, był uzna nym spe cja li stą cho rób ko bie cych i po łoż nic twa, ale tak że
dzia ła czem spo łecz nym, za ło ży cie lem i wie lo let nim pre ze sem To wa rzy stwa Le ka rzy Po la -
ków na Ślą sku”.(...) W 1918 ro ku dr An drzej Mie lęc ki zo stał wy bra ny do Ra dy Miej skiej
w Ka to wi cach.(...) Je go po grzeb prze ro dził się w pa trio tycz ną ma ni fe sta cję.”

Dok tor Mie lęc ki był wier ny przy się dze Hi po kra te sa aż po ofia rę wła sne go ży cia, sym -
bo lem po świę ce nia się idei nie sie nia po mo cy cho re mu. To waż ne, aby nie zo stał za po mnia -
ny przez przy szłe po ko le nia, nie tyl ko le ka rzy.

Gra ży na Ogro dow ska

(Tekst po wstał z ini cja ty wy Pa na do cen ta An drze ja Ró ża no wi cza, w opar ciu o na de sła ne ma te ria ły)

Lekarz wierny przysiędze

Portret dr Mielęckiego autorstwa Zbigniewa
Blukacza w „Domu Lekarza” w Katowicach

Obelisk na ul. Warszawskiej
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XXII Okrę go wy Zjazd Le ka rzy w Ka -
to wi cach w 2005 ro ku pod jął uchwa łę
o nada niu Do mo wi Le ka rza imie nia 
dr Mie lęc kie go. 



Z życia 
Oddziału Śląskiego

TOWARZYSTWA NAUKOWE

War to go by ło wy słu chać, ze wzglę du
na za zna jo mie nie się z róż ni ca mi w dia gno -
sty ce, pro fi lak ty ce, a na de wszyst ko le cze -
niu próch ni cy po cząt ko wej. 

Róż ni ce te zo sta ły do kład nie przed sta -
wio ne przez wy kła dow cę, co wzbu dza ło nie -
jed no krot nie kon ster na cję słu cha czy. 

Nie uj mu jąc nic je go wie dzy, wy kła dow -
ca spra wiał wra że nie zu peł nie nie zo rien to -
wa ne go w po zio mie wie dzy na szych le ka rzy.
Świad czy ły o tym je go py ta nia za da wa ne słu -
cha czom.

Ogól ne wra że nie jest mie sza ne. Po zy -
tyw nym ak cen tem te go wy kła du jest kon klu -
zja, że nie mo że my mieć żad nych kom plek -
sów, je śli cho dzi o wie dzę.

Ostat nim, lecz jak że mi łym, ak cen tem
przed wa ka cja mi by ła wi zy ta w dniach
22-24 czerw ca Pa ni Pro fe sor Ila ny Brin z He -
brew Uni ver si ty – Ha das sach Scho ol of Den -
ti stry w Je ro zo li mie. Po stać wy jąt ko wo cie -
ka wa i zwią za na, co praw da tyl ko po śred -
nio – ale jed nak, ze Ślą skiem i Ślą ską Aka -
de mią Me dycz ną. 

Spo tka nie Pa ni Pro fe sor ze Ślą skiem
i Uczel nią roz po czę ło się we wto rek, za raz
po przy jeź dzie, od zwie dze nia By to mia
i miejsc, w któ rych by wa ła w la tach pięć dzie -
sią tych. 

Wi tam jak zwy kle bar dzo ser decz nie. W dru giej po ło wie ma ja od by ło się ko lej ne
ze bra nie ple nar ne na Paw licz ka. Te ma tem by ło usu wa nie zła ma nych na rzę dzi
z ka na łów ko rze nio wych. Pro wa dzi ła wy kład lek. stom. Aga ta Bie le wicz. Po ru -

szo ny pro blem do ty czył nas wszyst kich, bez wy jąt ku. Kto z nas nie zła mał na rzę dzia w ka -
na le, rę ka do gó ry. Nie wi dzę. No wła śnie. 

Wy kład Aga ty Bie le wicz był al ter na ty wą dla płat nych kur sów do ty czą cych te go za gad -
nie nia. Uczest ni czy łem w róż nych kur sach ko mer cyj nych o tej te ma ty ce i z peł ną od po wie -
dzial no ścią stwier dzam, iż ten nie od bie gał me ry to rycz nie od żad ne go z po zo sta łych. 

War to więc by ło wy słu chać. Na uki w tym te ma cie ni gdy za wie le, szcze gól nie bez płat -
nie. Mam na dzie ję, że w na stęp nych la tach po wtó rzy my jesz cze nie jed no krot nie to za gad -
nie nie.

W czerw cu pla no wa li śmy ze bra nie na Paw licz ka. Re fe ra ty mia ły do ty czyć za gad nień pe -
do don tycz nych, pro fi lak ty ki flu oro wej, a tak że współ pra cy pe do don tycz no – or to don tycz -
nej. Fir mo wa ła te re fe ra ty Ka te dra Sto ma to lo gii Wie ku Roz wo jo we go i Za kład Or to don cji.
Da wa ło to gwa ran cję wy so kie go po zio mu me ry to rycz ne go. 

Nie ste ty w tym sa mym cza sie go ści li śmy w Ka to wi cach dok to ra Da vi da Joh na Man ton
z Uni wer sy te tu Mel bo ur ne w Au stra lii, któ ry miał wy kład rów nież na te mat sto ma to lo gii wie -
ku dzie cię ce go, ze szcze gól nym uwzględ nie niem za po bie ga nia i le cze nia próch ni cy. 

Pan dok tor jest spe cja li stą sto ma to lo gii dzie cię cej, do rad cą ds. Sto ma to lo gii Pro gra mu
Zdro wia Bry tyj skiej Wspól no ty Na ro dów. Oprócz te go na co dzień prak ty ku je w za wo dzie.
W związ ku z za ist nia łą sy tu acją Za rząd PTS pod jął de cy zje o od wo ła niu ze bra nia czerw -
co we go i uczest ni cze niu w ze bra niu ka to wic kim.

Wy kład od był się w Ka to wi cach. Ze wzglę du na czas trwa nia (6 go dzin z prze rwa mi)
był nie co nu żą cy. Po za tym pra ca tłu ma cza po zo sta wia ła wie le do ży cze nia. 

Docent Lidia Postek Stefańska, Prof. Ilana Brin, dr Barbara Liśniewska-Machorowska
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Prof. Ilia na Brin uro dzi ła się po woj -
nie w By to miu. W ro ku 1957 wy je cha ła
wraz z ro dzi ca mi do Izra ela, gdzie stu dio -
wa ła sto ma to lo gię. 

Spe cja li zo wa ła się w or to don cji. 
Jest człon kiem rad na uko wych wie lu

cza so pism or to don tycz nych, w tym rów -
nież pol skich. 

Po wie lu la tach uda ło się za pro sić Pa -
nią Pro fe sor na Śląsk. Jej oj ciec, dr Adolf
Erb, był naj bliż szym współ pra cow ni kiem
Pro fe so ra Mie czy sła wa Jan kow skie go i jed -
nym z or ga ni za to rów w ro ku 1949 Od -
dzia łu Sto ma to lo gii Ślą skiej Aka de mii
Me dycz nej w Ro kit ni cy.

Od dział Sto ma to lo gicz ny na szej uczel -
ni or ga ni zo wa ły na po cząt ku czte ry oso -
by: Mie czy sław Jan kow ski (chi rur gia sto -
ma to lo gicz na), Flo ren ty na Ła bi szew ska -Ja -
ru zel ska (or to don cja), Ry szard Cie chow -
ski (pro te ty ka) i Adolf Erb (sto ma to lo gia
za cho waw cza). 

Do pie ro w na stęp nych la tach do cho -
dzi li na stęp ni.



TOWARZYSTWA NAUKOWE

Następ nie, we śro dę, zo sta ła za pro szo -
na do od wie dze nia Ka te dry i Za kła du Pe do -
don cji w Za brzu. Przy ję ła nas bar dzo ser -
decz nie Pa ni Do cent Li dia Po stek -Ste fań ska
i opro wa dzi ła po Za kła dzie. Na stęp nie by -
li śmy go ść mi Pa ni Dok tor Bar ba ry Li śniew -
skiej -Ma cho row skiej. Pro fe sor Brin za po zna -
ła się z ca łym Za kła dem Or to don cji. 

By ła rów nież go ściem po rad ni roz sz cze pów. 
Wra że nia z po by tu w Za brzu by ły bar dzo po zy tyw ne.  Pro fe sor Brin na za koń cze nie

zwie dza nia przy zna ła, że w Za kła dzie za brzań skim są pro wa dzo ne ba da nia na bar dzo wy -
so kim po zio mie. 

W ostat nim dniu po by tu, w Do mu Le ka rza w Ka to wi cach, od był się wy kład Pa ni Pro -
fe sor. Te ma tem by ły asy me trie zgry zo we, ich le cze nie i ob ja wy ogól no ustro jo we zwią za ne
z ty mi wa da mi.

Po wy kła dzie zo sta li śmy za pro sze ni na uro czy sty obiad w to wa rzy stwie Pa ni Pro fe sor
Agniesz ki Pi sul skiej -Otrę by. 

Na tym za koń czył się po byt na na szym te re nie Pro fe sor Ila ny Brin.  W związ ku z wi zy -
tą Pa ni Pro fe sor Ila ny Brin chciał bym bar dzo ser decz nie po dzię ko wać Pa ni Do cent Li dii Po -
stek -Ste fań skiej, Pa ni Dok tor Bar ba rze Li śniew skiej Ma cho row skiej i Pa ni Dok tor Ma rii Iwa -
nec kiej Zduń czyk oraz Pa ni Pre zes Ha li nie Ksią żek -Bąk za kró lew skie przy ję cie Pa ni Pro -
fe sor. Chcę rów nież bar dzo ser decz nie po dzię ko wać Pa ni Pro fe sor Agniesz ce Pi sul skiej -Otrę -
ba za przy by cie na spo tka nie.

Na tym koń czę na sze ostat nie spo tka nie przed wa ka cja mi. Wszyst kim na szym czy tel -
ni kom, i nie tyl ko, ży czę mi łych, sym pa tycz nych i peł nych wra żeń wa ka cji. 

Po zdra wiam jak zwy kle nie zwy kle ser decz nie i do je sie ni.

jrauch

Dr Agata Bilewicz

OGŁOSZENIA

Komisja ds. Młodych Lekarzy ORL
tradycyjnie jak co roku 

zaprasza na spotkanie młodych lekarzy 
„Powitanie jesieni”

które odbędzie się 2-3 października (sobota-niedziela) 
w Hotelu „Gwarek” w Ustroniu – Jaszowcu.

Zapisy przyjmują: Rafał Kiełkowski 668 266 183 
i Damian Hadasik 501 409 889

Szczegóły spotkania podamy w późniejszym terminie na stronie internetowej ŚIL

Komunikat
w sprawie lipcowo-sierpniowego numeru „Gazety Lekarskiej”

Uprzejmie informujemy, że wydawca „Gazety Lekarskiej”, 
Naczelna Rada Lekarska zrezygnowała 
z lipcowo-sierpniowego numeru (7-8), 

o czym Śląską Izbę Lekarską powiadomiła Sekretarz Redakcji „Gazety Lekarskiej”.

Zainteresowanych prosimy o kontakt bezpośrednio 
z Redakcją „Gazety Lekarskiej”

tel. (22) 559 02 67

Na sza or to don cja w kon fron ta cji z or to don cją świa to wą nie ma się cze go 
wsty dzić.
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DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY ZAPRASZA

Wyprawy w głąb psyche  
● SPOTKANIE CZTERDZIESTE CZWARTE
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W fil mie „Na mięt ność” wy re ży se ro wa -
nym przez Ser gio Ca stel lit to (któ ry za grał też
głów ną ro lę!), bo ha te ra po zna je my w bar -
dzo dra ma tycz nym mo men cie. Ti mo -
teo – sza no wa ny chi rurg w jed nym z rzym -
skich szpi ta li – do wia du je się, że je go 15-
let nia cór ka jest po waż nie ran na, mia ła wy -
pa dek na sku te rze. 

Kie dy ko le dzy le ka rza wal czą o ży cie An -
ge li, oj ciec roz po czy na swo je go ro dza ju spo -
wiedź, ujaw nia jąc bo le sne se kre ty z wła snej
prze szło ści. 

Czy jest to pró ba wy ku pie nia ży cia cór -
ki ze szpo nów śmier ci? 

Czy ten ra chu nek su mie nia, w któ rym
bo ha ter przed sta wia ra cje ser ca – i opo wia -
da o po ku cie, któ rą wszak od był – przy po -
mi nać ma for mę dia lo gu z Bo giem, za ko rze -
nio ne go w ży dow skiej tra dy cji? 

Jed ne go bądź my pew ni: To for ma dia -
lo gu z na mi, wi dza mi. 

To my zo sta je my zręcz nie po sa dze ni
przez re ży se ra za sę dziow ską ła wą. A wer -
dykt, któ ry wy da je my – jest rów nież opi nią,
re da go wa ną o nas sa mych.

Ta kie fil my wła śnie lu bię: Zmu sza ją ce
do au to ana li zy, ale w spo sób prze bie gły. 

Gdy orien tu je my się, że opo wie dzia na
hi sto ria łu ska ja kieś pier wiast ki na sze go id
z mro ków pod świa do mo ści, sta wia jąc je
w peł nym świe tle na wprost su per ego – jest
już za póź no: Wcią gnię ci w nurt ekra no wej
hi sto rii brnie my da lej w opo wieść, zaś wni -
kli wiej w głąb sie bie. 

A po zna jąc za koń cze nie, od kry wa my też
ja kąś no wą stro nę wła snej na tu ry… 

Je śli je ste ście jej cie ka wi, za pra sza -
my 11 sierp nia!

Woj ciech  Bed nar ski

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

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

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

go dzi ną – dzie więt na sta.

Wśród wie lu de fi ni cji em pa tii spo ty ka my i ta kie ob ra zo we okre śle nie, szcze gól nie
uży tecz ne w na szym me dycz nym śro do wi sku: To pró ba „wej ścia le ka rza w kap -
cie cho re go”. Usi ło wa nie spoj rze nia na sy tu ację z po zy cji pa cjen ta. Em pa tia mo -

że być cen ną po mo cą w pro ce sie te ra peu tycz nym, ale nie za wsze o nią ła two. Ten, kto prze -
ży wał kie dy kol wiek ból gło wy, ła twiej zro zu mie cier pią ce go na mi gre nę. 

Szcze gól ną trud ność bu dzić jed nak mo że wy si łek zwią za ny z prze ła ma niem ba rie ry, ja -
ka od dzie la nas od kra iny cho rych psy chicz nie. 

Wi dzieć świat ocza mi schi zo fre ni ka – to wy zwa nie, któ re przy po mi na tro chę wy pra wę
w Hi ma la je. Choć tyl ko nie licz ni od wie dzi li Wy ży nę Qin ghaj sko -Ty be tań ską, mo że my choć
w nie wiel kim stop niu wy obra zić so bie, co czu ją ci, któ rzy sta nę li na „da chu świa ta”. 

Prze łą cza jąc te le wi zor na któ ryś z ka na łów przy rod ni czych czy po dróż ni czych, ła two
na tknąć się na fil my i zdję cia, uka zu ją ce kra jo bra zy Ty be tu. To nie to sa mo, ale lep szej na -
miast ki nie ma my… 

Dra mat „Pięk ny umysł” w re ży se -
rii Ro na Ho war da, ja ki zo ba czy my 14
lip ca, bę dzie dla nas ta ką wir tu al ną po -
dró żą do świa ta eg zo tycz nych jaź ni;
są dzę, że przy go dą rów nie cie ka wą
i nie zwy kłą, jak od kry wa nie po wa bu
i gro zy naj wyż szych gór Zie mi…

LU DZIE Z KRWI, KO ŚCI I UCZUĆ

Wa ka cyj na kam pa nia re kla mo wa
pew ne go to wa rzy stwa ubez pie cze -
nio we go prze ko nu je nas, że sta ty stycz -
ny Po lak po sia da ćwierć ko ta, pół psa
oraz jed no i sześć dzie sią tych dziec -
ka… I z ca łą sta now czo ścią pod kre -
śla, że sta ty stycz ny Po lak nie ist nie je. 

Po dob nie jest ze ste reo ty pa mi. „Ra so wy ste reo typ” (a przy naj mniej je go per so ni fi ka -
cja) to twór ab so lut nie uro jo ny, a jed nak – kształ tu ją cy tak zwa ną opi nie pu blicz ną. We dług

tej opi nii, le karz po wi nien być ob da rzo ny szcze gól ny mi ce cha mi oso bo wo ści, pre dys po nu -
ją cy mi go do te go fa chu. Po żą da ny jest w tym za wo dzie in te lekt, od wa ga, ale i zdy stan so -
wa ny, opa no wa ny tem pe ra ment. 

Nie ule ga ją cy nad mier nie emo cjom, po pę dom, im pul som… Por tret ide al ne go chi rur -
ga przed sta wiał by za pew ne męż czy znę po god ne go, z bły skiem w oku – lecz ów błysk po -
zo sta wał by chłod ny. No cóż… Wdzie wa jąc far tuch, pró bu je my wpa so wać się w ten wi ze -
ru nek. 

Moi dro dzy, nie okła muj my się: To in sce ni za cja! Ro la zo sta ła na pi sa na na po trze by sce -
na riu sza, a sce na riusz – zgod nie z ocze ki wa niem pa cjen tów – ma mieć do bre za koń cze -
nie. Ow szem, by wa, że ak tor bez tru du iden ty fi ku je się ze swym sce nicz nym – czy też za -
wo do wym – al ter ego. 

Cza sem jed nak kosz tu je to wię cej, niż by li by śmy skłon ni przy znać…

14 lipca br. o godz. 1900 – „Piękny umysł” reż. Rona Howarda.
11 sierpnia br. o godz. 1900 – „Namiętność” reż. Sergio Castellitto.
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le ka rzom na co
dzień.
– Kon tu zji moż -
na na ba wić się
cho dząc po pro -
stym chod ni -
ku – mó wi dr
Ste fań ski – Sport
po ma ga w za -
cho wa niu do brej
kon dy cji, uła twia
mo bi li za cję mię -
śnio wo -sta wo -
wo -wię za dło wą.
Mo gę szyb ciej
się po ru szać, być
spraw niej szym, ła -
twiej mi przy bie rać róż ne po zy cje cia ła, gdy pra co wa łem w szpi ta lu to dzię ki te mu, że ćwi -
czę, mo głem dłu żej wy stać przy sto le ope ra cyj nym.

Dok tor Ste fań ski jest spe cja li stą or to pe dą i trau ma to lo giem, uro dził się w Sa no ku – tam
też za czął grać w klu bie li gi okrę go wej Stal Sa nok, z któ rym jeź dził na róż ne za -
wo dy, po te re nie daw ne go wo je wódz twa rze szow skie go. Wte dy też oprócz te ni -

sa sto ło we go zaj mo wał się jesz cze lek ko atle ty ką, grał w siat ków kę, w ko szy ków kę, w te ni sa
ziem ne go, upra wiał bie gi, jeź dził na to rze sa necz ko wym…. Stu dia ogra ni czy ły je go ak tyw -
ność spor to wą. Roz po czął je na Po znań skiej Aka de mii Me dycz nej, ale po czwar tym ro ku prze -
niósł się za żo ną na Śląsk i osiadł w Gli wi cach. W tym mie ście prze pra co wał już bli sko 40
lat z cze go pierw szych dwa dzie ścia osiem w Szpi ta lu Miej skim nr 1 na od dzia le ura zo wo
or to pe dycz nym, a ko lej ne w Przy chod ni Or to pe dycz nej w Gli wi cach, któ rą kie ru je od jej po -
wsta nia w 1993 ro ku. Me dy cy nę wy brał, bo jak sam mó wi uznał, że chce ro bić coś do bre -
go dla in nych lu dzi.
– Po stu diach mia łem prze rwę w upra wia niu spor tu ja kieś dzie sięć, dwa na ście lat. Nie by -
ło na to cza su: by ła pra ca, dom, dy żu ry, ma łe dzie ci. Do pie ro jak sy no wie pod ro śli przy -
go to wa łem po miesz cze nie na stry chy, za ła twi łem stół do ping – pon ga i mo ich chło pa ków
tam go ni łem. Za czę ły przy cho dzić dzie ci z ca łej oko li cy, a ja da wa łem im wska zów ki jak
grać, po tem sam za czą łem tre no wać, cho dząc na sa lę klu bo wą. A te raz to już dla wła sne -
go zdro wia i kon dy cji przy naj mniej raz w ty go dniu gram, co naj mniej dwie i pół go dzi ny.
Po dob nie moi do ro śli już sy no wie, z któ rych je den zo stał sto ma to lo giem, a dru gi in ży nie -
rem na dal w wol nych chwi lach gry wa ją w te ni sa.

Dok tor Zbi gniew Ste fań ski rocz nik ‘43,
mi mo swych sześć dzie się ciu sied miu lat nie
re zy gnu je z co ty go dnio wej por cji tre nin gu
z pa let ką w rę ce. Ping – pong to je go hob -
by i spo sób na za cho wa nie spraw no ści 
fi zycz nej i umy sło wej w wie ku, gdy wie lu 
je go ró wie śni ków wo li uni kać nad mier ne go
zmę cze nia.

Po wszech nie wia do mo, że ruch i sze -
ro ko ro zu mia na kul tu ra fi zycz na po -
zwa la za cho wać zdro wie, kon dy cję

oraz wpły wa na pra wi dło wy roz wój psy cho -
fi zycz ny czło wie ka – ty le teo rii. W prak ty -
ce czę sto trud no zmo bi li zo wać się po cięż -
kim dniu do ja kiejś for my ak tyw no ści in nej,
niż se ans przed te le wi zo rem czy po świę ce -
nie się lek tu rze. Jed nak co raz wię cej le ka -
rzy, mi mo du że go ob cią że nia pra cą za wo -
do wą i ko niecz no ści usta wicz ne go pod no -

sze nia swo ich kwa li fi ka cji, a mo że wła śnie ze
wzglę du na te obo wiąz ki, chcąc ak tyw nie wy -
po cząć, bie rze udział w igrzy skach i tur nie -
jach róż nych dys cy plin spor to wych or ga ni -
zo wa nych przez le ka rzy i dla le ka rzy.

Do ta kich osób na le ży dr Zbi gniew Ste -
fań ski rocz nik ‘43, któ ry mi mo swych sześć -
dzie się ciu sied miu lat nie re zy gnu je z co ty -
go dnio wej por cji tre nin gu z pa let ką w rę ce.
Ping – pong to je go hob by i spo sób na za -
cho wa nie spraw no ści fi zycz nej i umy sło wej
w wie ku, gdy wie lu je go ró wie śni ków wo li uni -
kać nad mier ne go zmę cze nia. 

A wbrew po zo rom te nis sto ło wy nie jest
ła twą grą, bo wiem wy ma ga od za wod ni ków
du żej zwin no ści, szyb ko ści, ener gicz nych ru -
chów i do bre go re flek su. Umie jęt no ści,
któ re po za sa lą gim na stycz ną przy da ją się 

Sportowe zmagania dobre w każdym wieku

Medaliści Mistrzostw Świata Lekarzy w Garmisch-Partenkirchen (2008); 
trzeci od lewej dr Zbigniew Stefański 

Doktor Zbigniew Stefański

Dwu krot nie brał udział w Mi strzo stwach Świa ta Le ka rzy, zdo by wa jąc w 2009 ro ku
w hisz pań skim Ali can te zło ty me dal w swo jej ka te go rii wie ko wej i srebr ny w de blu, a rok
wcze śniej w Gar misch – Par ten kir chen (Niem cy) srebr ny me dal w sin glu i brą zo wy w kon -
ku ren cji de blo wej. Do tej po ry uczest ni czył we wszyst kich sied miu edy cjach Igrzysk Le -
kar skich w Za ko pa nem, zaj mu jąc je śli nie pierw sze, to dru gie miej sca i w sin glu i w de -
blu. Pię cio krot nie zdo był ty tuł Mi strza Pol ski Le ka rzy na za wo dach od by wa ją cych się w No -
wym Tar gu, w swo jej gru pie wie ko wej, a więc we te ra nów – naj pierw po wy żej 60, a te -
raz 65 lat. W ubie głym ro ku za jął pierw sze miej sce na Mi strzo stwach Te ni sa Sto ło we go
or ga ni zo wa nych w Za brzu. Ostat nio ja ko je dy ny le karz uczest ni czył w cy klu tur nie jów Mi -
strzostw Ślą ska We te ra nów osią ga jąc miej sca od pierw sze go do czwar te go, co w kla sy -
fi ka cji ogól nej da ło mu czwar te miej sce. 
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Od sze ściu lat dr Ste fań ski na le ży do klu bu ULKS w Pław -
nio wi cach pod Gli wi ca mi, z któ rym jeź dzi na me cze, roz gry -
wa ne w se zo nie śred nio raz w ty go dniu. Dzię ki te mu, jak sam
mó wi, uda ło mu się po znać wie lu cie ka wych lu dzi, z któ ry mi
łą czy go pa sja do tej jed nej z naj po pu lar niej szych na świe cie
gier.
– Spo ty ka my się czę sto z dok to rem An drze jem Wnę kiem, któ ry pra -
cu je w Za brzu ja ko kar dio chi rurg i je go żo ną, któ ra jest gi ne ko lo giem.
Mam ko le gę z Wo dzi sła wia, któ ry przy jeż dża prak tycz nie na wszyst -
kie za wo dy, są tak że zna jo mi le ka rze z róż nych stron Pol ski ,na wet
z da le kie go Szcze ci na. Przy jaź nię się nie tyl ko z le ka rza mi, ale i z ty -
mi, z któ ry mi gram w dru ży nie: ko le ga mi in ży nie ra mi, che mi ka mi, hut -
ni ka mi, ludź mi róż nych za wo dów. Zna my się wszy scy, mam pięk ne
zdję cia, pięk ne wspo mnie nia, dzwo ni my do sie bie, uma wia my się na ko -
lej ne za wo dy.

Na zawo dach jest jed nym z nie licz nych za wod ni ków zma ga -
ją cych się w naj wyż szych ka te go riach wie ko wych, cza sem ry wa li zu je z za le d wie kil ku na sto -
ma prze ciw ni ka mi, co in ten sy fi ku je wy si łek, bo wów czas me cze roz gry wa ne są w sys te mie
każ dy z każ dym.
– Uwa żam, że na le ży zin te gro wać śro do wi sko le kar skie po przez po pu la ry za cję róż nych form ak tyw -
ne go spę dza nia cza su czy to bę dzie tu ry sty ka, czy też zma ga nia spor to we. Zda ję so bie spra wę, że
tak zak ty wi zo wać moż na zwłasz cza mło dych le ka rzy, bo star szych już tro chę trud niej zmo bi li zo wać,
ale czym sko rup ka za mło du… Kie dy na sza izba zor ga ni zo wa ła I Mi strzo stwa Te ni sa Sto ło we go w Za -
brzu, to wzię ło w nich udział oko ło 40 – 50 za wod ni ków. By li to le ka rze w róż nym wie ku, któ rzy
przy je cha li z ca ły mi ro dzi na mi, z dzieć mi, tak sa mo zresz tą przy jeż dża ją do Za ko pa ne go. Le ka rzy
mo że znie chę cać myśl, że na udział w za wo dach mu szą wy dać spo ro pie nię dzy. Bi le ty, wpi so we, ho -
tel z wy ży wie niem, plus ja kieś wy dat ki czy ni wy jazd kosz tow nym, na co nie każ de go stać. Dla te go
szcze gól nie mło dych le ka rzy, któ rzy nie są jesz cze fi nan so wo okrze pli po win no się w spie rać. Do pew -
ne go stop nia czy ni to już na sza izba. Każ dy za in te re so wa ny mo że zło żyć wnio sek o do fi nan so wa nie
wy jaz du. Nie ozna cza to co praw da po kry cia kosz tów w ca ło ści, ale bez wąt pie nia sta no wi kon kret -

ną i bar dzo wy mier ną po moc. Udział w za wo -
dach po ma ga ją psy chicz nie  zdy stan so wać się
od za wo du, bo tam o me dy cy nie roz ma wia się ma -
ło, du żo czę ściej o róż nych, wy da wa ło by się pro -
za icz nych spra wach, któ re, po zwa la ją na zła pa -
nie pew nej rów no wa gi – to świet ny spo sób od -
re ago wa nia co dzien nych stre sów. Moż na to
uznać za ba nał, ale ja nie wy obra żam so bie mło -
de go czło wie ka, któ ry tyl ko się zaj mu je się bie -
ga niem za kil ko ma pra ca mi i za rob kiem. Uwa żam,
że czas dla sie bie, po świe ce nie się swo im za in -
te re so wa niem, mo bi li za cja ru cho wo ak tyw na, fi -
zycz na jest nie zbęd na.

An na Za do ra – Świ de rek

Mistrzostwa Świata Lekarzy w Alicante (2009); 
wicemistrzowska para deblowa, od lewej: dr Andrzej Wnęk i dr Zbigniew Stefański

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

w każdy drugi wtorek miesiąca od godz. 1400 do 1500

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

przewodnicząca Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów

OGŁOSZENIA

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

Mi ja 40 lat od ukoń cze nia stu diów. 

Za pra szam na:
VI Zjazd KO LE ŻEŃ SKI w dniach 27 – 29 maja 2011 roku

do Kli ni ki SPA  – Me dy cy na Na tu ral na, Re kre acja i Re ha bi li ta cja 
Koszt noc le gu 1 oso by – 90 zł (ze śnia da niem) – 1 do ba 

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

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



SZLA KIEM CZTE RECH PAN CER NYCH

Wiem, że tekst o Nor we gii był wa ka cyj nym na tchnie niem dla kil ku zna jo mych osób, wiec
mo że nie miec ki Le go land też się ko muś przy da? 

Po pierw sze
wia do mość, że
stoi 945 km
od Ka to wic i nie
trze ba uczyć się
duń skie go. Wy -
pa da my na dwu -
pa smów kę w So -
snow cu, mi ja my
re mon ty w sto li cy
Ślą ska, i wy pa da -
my na au to stra dę
do Wro cła wia,
któ ra do wie zie
nas szla kiem czte -
rech pan cer nych na miej sce. Na gra ni cy mi ja my ostat nią dziu rę w as fal cie na prze strze ni
kil ku set na stęp nych ki lo me trów. (Dziu ra, czy li spre pa ro wa ny uby tek na wierzch ni dro gi, wy -
stę pu ją cy spo ra dycz nie w na wierzch niach dro go wych w nor mal nych kra jach, w Pol sce jest
źró dłem utrzy ma nia dla kil ku set firm „dar mo zja dów”).

Ele ment tak wro sły w kra jo braz na sze go kra ju, że wła dze Kra ko wa za miast się ich wsty -
dzić, sprze da ją pra wo do ich na zy wa nia… (dziw ny kraj). 

Po kil ku go dzi nach jaz dy cze ską ze mstą za ko la bo ra cję, mi ja my tro pi kal ną wy spę pod Ber -
li nem, czy li odro bi nę Ha wa jów dla nie miec kich eme ry tów, pod bre zen to wym na mio tem all
in c lu siv  – sta now czo od ra dzam. Je dzie my, mi ja jąc zjazd na No rym ber gę z prze pięk ną sta -
rów ką, nie znisz czo ną przez Niem ców w cza sie woj ny, ale czas jak zwy kle go ni i ze zwie -
dza nia ni ci.

SIE DEM GO DZIN NA ROZ MY ŚLA NIA

Nud na i kom for to wa na wierzch nia sprzy ja słu cha niu mu zy ki, „cię ciu ko ma ra” przez ro -
dzi nę oraz da je czas na róż ne mniej lub bar dziej tra fio -
ne prze my śle nia. 

Po zdro wie nia dla mo je go by łe go sze fa, dr Je rze go Do -
sia ka, któ ry z wdzię kiem i hu mo rem na wią zy wał w trak -
cie na szej wspól nej pra cy w od dzia le szpi tal nym do woj -
ny ślą sko -za głę biow skiej w tzw. ob sza rze przy gra nicz nym.
Ste reo ty py wy ła pa ne szyb ko w mo im dzie ciń stwie, na me -
czach pił kar skich Za głę bia So sno wiec, z bli żej obec nie nie -
zna ną dru ży ną GKS Ka to wi ce.

Przy mi łych roz my śla niach i przy po świ stu ją cej blon dyn -
ce, zbli ża my się do miej sca noc le gu, w prze pięk nym mia -
stecz ku Guns berg (mia sto uro dzin J. Men ge le. Waż ne? Chy -
ba dla nas już nie, przy kre? Chy ba tro chę tak). 

Do jeż dża my po sied miu go dzi nach jaz dy zgod nej
z ogra ni cze nia mi pręd ko ści lub z ich bra kiem (nie miec kie
au to stra dy).

KRA INA Z KLOC KÓW NA WY CIĄ GNIĘ CIE RĘ KI

Mel du je my się w ho te lu, kil ka mi nut od bram sta re -
go ryn ku i wie czo rem tnie my na sta rów kę, peł ną  nie miec -

Stoi 945 km od Ka to wic i nie trze ba się
uczyć duń skie go. Kie dy je chać? Jak dzie ci
pod ro sną i bę dą pa mię ta ły, jak się dla nich
po świę ca li śmy.

Wi tam wszyst kich Dok to rów,
uwzględ nia jąc wszel kie wy ma ga -
ne pa ry te ty co do płci i wie ku.

Po przed ni mój tekst o Nor we gii opu bli ko -
wa ny w „Pro Me di co” rok te mu, po wstał
z czy stej, ludz kiej za zdro ści. Uczu cie czy -
sto ludz kie, praw do po dob nie dru gie po po -
pę dzie płcio wym naj sil niej sze, mo ty wu ją ce
do dzia ła nia za cho wa nie. W mo im przy pad -
ku to od mia na kon struk tyw na, tzn.: wi dzę
mer ce de sa sze fa i nie my ślę o ry so wa niu la -
kie ru, tyl ko o za ku pie, wi dzę młod szą żo -
nę ko le gi, je go no wy mo tor, no, mniej sza
z tym.

In ny mi sło wy, sko ro ko le ga na pi sał faj ny
tekst, to mo że i ja po tra fię. No i oka za ło się,
że suk ces był po ło wicz ny, bo mo ja dro ga (nie
dru ga) żo na po wie dzia ła, że faj ne, tyl ko ja -
kieś ta kie nie zgrab ne sty li stycz nie (mat ka po -
lo nist ka, ma tu ra za li czo na na pięć, a ży cie
jak zwy kle w twarz) Za to, na ko niec ro ku
fi nan so wy suk ces. Wy na gro dze nie za pu bli -
ka cje znacz nie zre kom pen so wa ło skład ki
na OIL Ka to wi ce.

W tym ro ku kry zys, wy dat ki ro sną, więc
pro szę mi wy ba czyć – je dzie my tyl ko do
Le go lan du.

NOTATKI Z PODRÓŻY

Krótki szwajcarski spacer
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osu sza nia dzie cia ków wcią gnię tych w mię -
dzy na ro do we kon flik ty.

Po nad to rol ler co ste ry, ru cho ma wie ża wi -
do ko wa, te sty wy trzy ma ło ścio we dla pi lo tów
w pa wi lo nie x -tre me (bra wo, żo na), ki -
no 4D i wie le in nych atrak cji.

CO DA LEJ Z WOL NYM CZA SEM?
110 km au to stra dą do Mo na -

chium. I ma my Pi na ko te kę sta rą i no wą (dzie -
ci wy trzy mu ją czte ry go dzi ny), ZOO bez
krat, Sta dion Are na, pięk ny park z an giel ską
upo rząd ko wa ną czę ścią, wie żą chiń ską, ja -
poń ską her ba ciar nią  – naj więk szy kom pleks
śród miej ski w Eu ro pie. Sta re mia sto, neo go -
tyc ki par la ment, kom pleks olim pij ski i wie -
le in nych atrak cji. Wszyst kie w za się gu mo -
na chij skie go me tra.

MA RZE NIE SPEŁ NIO NE

Ko lej ne ma rze nie od ha czo ne. Czy war -
to? Ba, ko niecz nie! W ja kim wie ku? w każ -

dym! Czy nas stać? Jak nie nas, to ko go! Kie -
dy? Jak dzie ci pod ro sną i bę dą pa mię ta ły, że
się dla nich po świę ca my. Chy ba, że sa mi nie
mo że my się do cze kać, wte dy wiek smar ka -
cza nie gra ro li. Na dwa dni w se zo nie opty -
mal nie. Po za se zo nem, bez ko le jek, osiem go -
dzin wy star czy. Cze mu tak ma ło szcze gó ło -
wo? Jak ktoś się za wiódł, prze pra szam. Jak
ktoś chce wię cej, po le cam In ter net – i wszyst -
ko. Nie mo gę obie cać, że to ostat ni raz.

„Cza sa mi czło wiek mu si, ina czej się udu -
si”.

Po zdra wiam Wszyst kich, któ rzy do -
brnę li do koń ca.

tekst i zdjęcia Ar tur Dzie dzic

kiej mło dzie ży,
im pre  zu ją  ce j
sym pa tycz nie
w piąt ko wy
chłod ny wie czór.
Za ła pu je my się
na „pa nień skie”,
czy li ma skot ka
dla cór ki i bu ziak
dla ta tu sia za ży -
cze nia i drob ny
da tek dla przy -
szłej pan ny mło -
dej (No i kto by
po my ślał, że tu -

ry ści z Pol ski bę dą wspie rać nie miec kie mło de pa ry?). 
Oko ło pół no cy wra ca my do ho te lu, gdzie sym pa tycz na wła ści ciel ka za pra sza na pi wo

psze nicz ne i so ki dla dzie cia ków. Ra no ta tu sia po bu dzi ło i urzą dza po bud kę o 730.
W koń cu: śnia da nie i Le go land na wy cia gnię cie rę ki. Ogrom ny par king, pu sta wy przed se -

zo nem, emo cje dzie cia ków i nam się udzie la ją. Bi let „fa mi ly” dla ro dzi ny czte ro oso bo wej
na ca ły dzień tań szy, niż trzygo dzin ny po byt w Wo je wódz kim Par ku Roz ryw ki w Cho rzo -
wie. Na nie wiel kiej prze strze ni eks po zy cja te ma tycz na: We ne cja, Wa ty kan, Ho lan dia, Szwaj -
ca ria – wszyst ko oczy wi ście z kloc ków. Ru cho me au to bu sy,
ko lej ki, pły wa ją ce pro my i drob ni cow ce, star tu ją ce he li kop -
te ry, ru cho me ko lej ki gór skie  – roz dzia wia ją ja py w każ dym 
wie ku.

SWOJ SKI „DYN GUS” W WER SJI ZA GRA NICZ NEJ

Kom pleks „pi rac ki” z ko lej ką, spły wa ją cą wo do spa dem
ło dzią i za to ką, w któ rej to czy się praw dzi we wiel ka noc ne
bi twy wod ne, przy ku wa ją uwa gę dzie cia ków na pa rę go dzin
i wy ma ga ją szer sze go ko men ta rza.

Zwy kła dyn gu so wa po le wan ka zy sku je tu taj no wy wy miar.
Nie miec cy tu ry ści pły wa ją stat ka mi pi rac ki mi, na któ rych za -
mon to wa ne są ar mat ki do la nia wo dą. Na brze gu prze ciw -
ni cy ma ją do dys po zy cji ste ro wa ne zdal nie mo de le stat ku z ma -
ły mi ar mat ka mi wod ny mi. Przy jem ność po le wa nia Niem -
ców – dwa eu ro ((Jak stwier dził mój syn, to w ze mście za
War sza wę).

Gwo li spra wie dli wo ści trze ba po wie dzieć, że po prze gru po wa niu mło dzież nie miec ka
wzię ła sro gi
o d  w e t
za prze sie -
dle nia, mo -
cząc dzie cia -
ki od stóp
do głów.
Na szczę ście
park jest
prze my śla ny
i w ob rę bie
po la bi twy są
ka bi ny z cie -
płym twi ste -
rem do

Amsterdam z klocków

Stadion Allianz Arena

Wenecja z klocków
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WSPOMNIENIE

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że dnia 28 maja 2010 r. odeszła nagle

śp. lekarz stomatolog Bogumiła Marczyńska
z domu Spaltenstein, żyła 56 lat

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 31 maja 2010 roku 
na cmentarzu Parafii św. Jadwigi w Chorzowie

Pogrążona w smutku rodzina

Szanowni Koledzy i Przyjaciele dr Antoniego Gwary!

Kie dy w 1986r, ja ko świe żo upie czo -
ny le karz – sta ży sta przy sze dłem
po raz pierw szy w mo im ży ciu

do pra cy w przy chod ni Hu ty Ko ściusz ko
w Cho rzo wie, zo sta łem przy ję ty przez Pa -
na dr An to nie go Gwa rę.

To pierw sze
spo  t k a  n i e
i wpro wa -
d z e  n i e
w świat do -
ro słe go ży -
cia za wo do -
we go, wspo -
mi nam ja ko
jed ną z przy -
jem niej szych
rze czy, któ re

tra fi ły mi się w ży ciu. Zo sta łem po wi ta ny po -
waż nie i ser decz nie.

Dok tor Gwa ra ja ko kie row nik przy chod -
ni przed sta wił mnie ko le gom i ko le żan kom,
a po tem iście po oj cow sku wpro wa dzał w taj -
ni ki pra cy le ka rza pierw sze go kon tak tu. Pra -
cy szcze gól nej, bo osa dzo nej w sa mym cen -
trum ro bot ni cze go, prze my sło we go świa ta. Bo -
wiem Pan dr An to ni Gwa ra  ja ko le karz 

przy chod ni prze my sło wej służ by zdro wia ca łe ży cie spę dził wśród ak tyw nych za wo do wo lu dzi
cięż kiej, fi zycz nej pra cy cho rzow skich hut, za kła dów kon struk cji sta lo wych i prze my słu cięż kie -
go. Póź niej sze la ta wspól nej le kar skiej pra cy i kon tak tów za wo do wych utwier dzi ły we mnie ob -
raz Dok to ra, ja ko czło wie ka bar dzo życz li we go, pra we go, do bre go or ga ni za to ra, ob da rzo ne -
go zmy słem spraw ne go za rzą dza nia du żą jed nost ką służ by zdro wia.

Oprócz funk cji kie row ni ka przy chod ni przy Hu cie Ko ściusz ko, peł nił bo wiem ro lę za -
stęp cy dy rek to ra ds. lecz nic twa w Prze my sło wym Ze spo le Opie ki Zdro wot nej w Cho rzo -
wie, du żym ZOZ -ie obej mu ją cym kil ka na ście przy chod ni przy za kła do wych na te re nie mia -
sta. Dr An to ni Gwa ra stu dio wał me dy cy nę w Cze chach i na Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej,
któ rą ukoń czył w 1955r. For ma cję za wo do wą le ka rza in ter ni sty prze szedł na od dzia le cho -
rób we wnętrz nych Szpi ta la przy ul. Strzel ców By tom skich w Cho rzo wie, gdzie uzy skał I°,
a na stęp nie II° spe cja li za cji z cho rób we wnętrz nych.

Rów no le gle roz po czął pra cę le ka rza pierw sze go kon tak tu w am bu la to rium Hu ty Ba to -
ry. Po tem w ro ku 1977 po sze rzył swo je kwa li fi ka cje, zdo by wa jąc spe cja li za cję z me dy cy -
ny prze my sło wej i spo łecz nej. Kie ro wał Przy za kła do wą Po rad nią przy Hu cie Ko ściusz ko, któ -
rą to funk cję peł nił do koń ca ist nie nia tej pla ców ki do ro ku 1998, kie dy to de cy zją le ka rza
wo je wódz kie go wszyst kie pla ców ki przy za kła do we prze my sło wej służ by zdro wia zo sta ły włą -
czo ne w skład Lecz nic twa Otwar te go. 

Przez wie le lat Pan Dok tor peł nił rów nież funk cję le ka rza orze ka ją ce go w Za kła dzie Ubez -
pie czeń Spo łecz nych i czy nił to na wet po ro ku 1999, kie dy sam do znał uda ru mó zgo we -
go. W ro ku 2004 dr A. Gwa ra wy co fał się już z czyn nej pra cy za wo do wej.

Zmarł sie dem na ste go ma ja br.
Był mę żem Te re sy – le kar ki sto ma to lo ga, oj cem sy na Woj cie cha – gi ne ko lo ga i cór ki

Ja dwi gi – sto ma to lo ga. 

Spo czy waj w po ko ju!
lek. Da riusz Ga lus

● DR ANTONI GWARA (28.XI.1931-17.V.2010)

Lekarzowi medycyny 
Teresie Nowakowskiej

głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy

składają pracownicy Poradni nr 13 w Katowicach


