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Kon kurs ofert na 2011 rok. Po wie dzieć, że „wzbu dził wąt pli wo ści”, to był by grzecz no ścio wy eu fe mizm.
Wo kół pro ce du ry kon trak to wa nia świad czeń roz pę ta ła się bu rza. Na rzu ca nie ofe ren tom ni skiej ce ny świad czeń,
mno że nie wy ma gań, brak od po wied nich pro ce dur od wo ław czych – to nie są je dy ne za rzu ty (o szcze gó łach
na dal szych stro nach). Prze strze ga li śmy, że mo że dojść do wie lu pro ble mów. Upo mi na li śmy się u de cy den tów
o za ję cie się nie do fi nan so wa niem ochro ny zdro wia w na szym re gio nie, gdy był jesz cze czas, by coś zmie nić.
Bez zwłocz nie po otrzy ma niu nie po ko ją cych in for ma cji, już we wrze śniu ubie głe go ro ku zor ga ni zo wa li śmy 
w Ślą skiej Izbie Le kar skiej de ba tę, po świę co ną przede wszyst kim spo so bom po dzia łu i wy dat ko wa nia środ ków
z pu li Na ro do we go Fun du szu Zdro wia, pla no wa nym na rok 2011. Po ka za li śmy po gar sza ją cą się w ostat nich
la tach sy tu ację wo je wódz twa ślą skie go. Nie któ rzy z przy by łych po li ty ków sku pia li się jed nak na wy ka zy wa niu,
że nie ma my ra cji. Ta ka po sta wa oka za ła się błęd na, ale nie ma my z te go sa tys fak cji. Bo ce nę za to nie do fi -
nan so wa nie pła ci my my, le ka rze i le ka rze den ty ści, oba wia jąc się za rów no o bez pie czeń stwo zdro wia na szych
pa cjen tów, jak i na sze wa run ki pra cy. Pod ję to ko lej ną pró bę prze rzu ce nia od po wie dzial no ści na sa mo rzą dy 
lo kal ne, sa mych cho rych oraz le ka rzy i po zo sta łych pra cow ni ków me dycz nych.

Ko mi sja Po li ty ki Spo łecz nej i Ochro ny Zdro wia Sej mi ku Wo je wódz twa Ślą skie go, w sta no wi sku przy ję tym
10 stycz nia br., po dzie la na sze opi nie i oba wy, rów nież zwra ca jąc uwa gę na pro ble my zwią za ne z pro ce du rą
kon trak to wa nia świad czeń.

Na po sie dze nie ORL 26 stycz nia br. za pro si łem przed sta wi cie li ŚOW NFZ, ce lem przed sta wie nia Ra dzie
wy czer pu ją cych in for ma cji. Pod su mu je my też spe cjal ne spo tka nie dy rek to ra Od dzia łu z Pre zy dium ORL, 
któ re od by ło się 19 stycz nia br.. Chciał bym wy ja śnić m. in. ja kie przy ję to kry te ria po stę po wa nia i czym to 
by ło po dyk to wa ne, a tak że kwe stie póź nych ter mi nów roz strzy gnięć po stę po wań kon kur so wych. Ko lej ne roz -
mo wy od bę dą się w lu tym. Mam na dzie ję, że na sze in ter wen cje i dzia ła nia po mo gą wie lu z na szych 
Ko le ża nek i Ko le gów.

„W me dy cy nie przez dzie się cio le cia zmie ni ło się nie mal wszyst ko – oprócz bu do wy ana to micz nej czło -
wie ka!”- ta kie zda nie pa dło w jed nej z dys ku sji na te mat fi nan so wa nia zdro wia. Otóż na si pa cjen ci nie ko niecz -
nie „chcą” cho ro wać na to, co jest wg NFZ naj bar dziej opła cal ne, a cho ro by „nie są uprzej me” prze bie gać
tak, by zmie ścić się w li mi tach. W pla no wa nej usta wie o dzia łal no ści lecz ni czej szpi tal prze kształ co ny w spół -
kę ma mieć więk szą au to no mię wo bec wła ści cie la, ale bę dzie mu siał wy pra co wać jak naj lep sze wy ni ki fi nan so -
we, a od po wie dzial ność za nie rząd po wie rzy sa mo rzą dom te ry to rial nym. Już te raz sły chać gło sy mar szał ków
wo je wództw, że pie nię dzy mo że za brak nąć. Sa me spół ki ma ją uzdro wić sys tem? Re sort zdro wia naj wy raź niej
uwa ża, że dłu gi szpi ta li po wo do wa ne są wy łącz nie złym za rzą dza niem. Nie bie rze pod uwa gę np. wy ce ny świad -
czeń me dycz nych, nie kie dy ja skra wo za ni żo nej, opar tej po nad to na nie zna nej me to do lo gii. I te go, że obec ne
wy dat ki pu blicz ne na zdro wie usta wia ją nas na dal w koń ców ce kra jów eu ro pej skich. Tym cza sem dy rek to rzy 
zoz -ów, w tym wie lu człon ków na szej kor po ra cji za wo do wej, gło śno mó wią: już bar dziej oszczę dzać nie 
da my ra dy! Ja też za sta na wiam się, gdzie jest gra ni ca zwal nia nia le ka rzy, ob ci na nia wy na gro dzeń, ma ni pu lo -
wa nia ich cza sem pra cy, dy żu ra mi le kar ski mi, za my ka nia od dzia łów. I jak bę dzie my le czyć pa cjen tów w dzie -
dzi nach „nie opła cal nych”? Li czę na to, że w trak cie prac le gi sla cyj nych uwzględ nio ne zo sta ną przy naj mniej naj -
waż niej sze uwa gi i po stu la ty, m. in. szcze gó ło wo przy go to wa ne przez sa mo rząd le kar ski, a tak że do świad cze -
nia tych, któ rzy już spró bo wa li prze kształ ceń, a te raz pi szą skar gę do NSA. 

Zbli ża się ju bi le uszo wy, bo XXX Okrę go wy Zjazd Le ka rzy ŚIL. Na sza proś ba o włą cze nie się Ko le ża nek
i Ko le gów w pra ce pro gra mo we – na na stęp nej stro nie pi sma. Tu nie ma po dzia łu na „my i oni”. 
Sa mo rząd le kar ski two rzy my wspól nie.

Ja cek Ko za kie wicz

z mojego 
punktu 
widzenia…
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P. T. Ko le żan ki I Ko le dzy! 

Zbli ża się XXX Okrę go wy Zjazd Le ka rzy, bę dą cy naj wyż szą wła dzą
sa mo rzą du le kar skie go, któ ry za pla no wa li śmy na 2 kwiet nia 2011 r. Uprzej mie
pro si my o zgła sza nie pro po zy cji pro gra mo wych, pro jek tów uchwał i wnio sków
na rok 2011 i la ta na stęp ne. Moż na je zgła szać u de le ga tów w po szcze gól nych
re jo nach wy bor czych lub dro gą elek tro nicz ną: se kre ta riat@izba -le kar ska.org.pl
oraz ko re spon den cyj ną, na ad res: Ślą ska Izba Le kar ska, 40-126 Ka to wi ce, ul. Gra -
żyń skie go 49 a.

Pra gnie my, aby jak naj wię cej Ko le ża nek i Ko le gów uczest ni czy ło w pla no wa -
niu dzia łal no ści na sze go wspól ne go sa mo rzą du.

Se kre tarz ORL Pre zes ORL

An drzej Po stek Ja cek Ko za kie wicz

Do P.T. Koleżanek i Kolegów – człon ków rad spo łecz nych 
pu blicz nych za kła dów opie ki zdro wot nej

W ostat nim okre sie do cie ra ją do mnie sy gna ły o nie pra wi dło wo ściach
przy zwo ły wa niu po sie dzeń rad spo łecz nych w pu blicz nych za kła dach opie ki zdro -
wot nej, po le ga ją cych na bez praw nym eli mi no wa niu przed sta wi cie li związ ków za -
wo do wych le ka rzy z uczest nic twa w tych po sie dze niach, a tak że nie za pra sza -
niu przed sta wi cie li sa mo rzą dów za wo do wych.

Przy po mi nam, że sto sow nie do prze pi sów usta wy o zoz art. 45 przed sta wi -
ciel or ga ni za cji związ ko wej uczest ni czy w po sie dze niach ple nar nych ra dy spo łecz -
nej zoz. Jest to więc pra wo i za ra zem obo wią zek or ga ni za cji związ ko wej dzia ła -
ją cej w zoz, aby sku tecz nie za bie gać o umoż li wie nie jej wy ko ny wa nia te go pra -
wa.

Udział przed sta wi cie li le kar skich związ ków za wo do wych, jak i przed sta wi cie li
sa mo rzą du le kar skie go w po sie dze niach rad spo łecz nych po zwa la sku tecz niej wpły -
wać na pra wi dło we funk cjo no wa nie sys te mu opie ki zdro wot nej, w tym tak że na wy -
pra co wy wa nie wła ści wych re la cji po mię dzy le ka rza mi i kie row nic twem zoz -ów.

Ma jąc po wyż sze na wzglę dzie, ape lu ję do P. T. Ko le ża nek i Ko le gów le ka rzy,
człon ków rad spo łecz nych pu blicz nych zoz -ów, aby w swej dzia łal no ści zwra ca li
uwa gę czy moż li wość uczest ni cze nia przed sta wi cie li związ ko wych i sa mo rzą do -
wych w po sie dze nia ra dy spo łecz nej zo sta je każ do ra zo wo na le ży cie za gwa ran -
to wa na.

Pre zes ORL

Ja cek Ko za kie wicz 



● WIELE OFERT DENTYSTÓW ODRZUCONO W TRAKCIE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO, DLATEGO
PREZYDIUM ORL ZWRÓCIŁO SIĘ O PODANIE PRZYCZYN TAKIEGO STANU RZECZY

Fundusz dzieli i rządzi
Spra wa kon trak tów na świad cze nia me dycz ne w bie żą cym ro ku wzbu dza wie le kon tro -

wer sji już od je sie ni, kie dy ogło szo no plan fi nan so wy Na ro do we go Fun du szu Zdro wia na 2011
rok. 

Za sto so wa nie no we go al go ryt mu po dzia łu środ ków wpły nę ło w wo je wódz twie ślą -
skim na zmniej sze nie fak tycz nych na kła dów na ochro nę zdro wia w sto sun ku do tych
ubie gło rocz nych. Co praw da dość pręd ko za pa dła de cy zja o prze ka za niu do dat -

ko wych środ ków z fun du szu za pa so we go dla wo je wództw, któ re na no wym spo so bie po -
dzia łu stra ci ły naj wię cej pie nię dzy, a więc i wo je wódz twa ślą skie go, ale by ły to su my, któ -
re za le d wie zrów na ły wy so kość świad czeń do po zio mu z 2010 ro ku. Wy rów na nie na stą -
pi ło w licz bach bez względ nych, jed nak bio rąc pod uwa gę wzro sty cen pa li wa, le ków, in we -
sty cji, po dat ku VAT itp. w tym ro ku fak tycz ny po ziom fi nan so wa nia oka że się niż szy od ubie -
gło rocz ne go. 

JE SIEŃ POD ZNA KIEM NE GO CJA CJI

Nie za do wo le nie z po zio mu fi nan so wa nia świad czeń pierw si za czę li oka zy wać dy rek to -
rzy szpi ta li, któ rzy mak sy mal nie prze dłu ża li okres ne go cja cji kon trak tów dla swo ich pla có -
wek, oba wia jąc się, że dla wie lu z nich no wy bu dżet bę dzie ozna czać dal szy wzrost za dłu -
że nia. W paź dzier ni ku 2010 dy rek to rzy kil ku ślą skich pla có wek prze kształ co nych w ostat -
nich la tach w spół ki wy sto so wa li na wet w tej spra wie list do mi ni ster zdro wia Ewy Ko pacz,
w któ rym zwra ca li uwa gę, że przy za ni ża niu pro po no wa nych im kon trak tów nie są w sta -
nie zbi lan so wać bu dże tu swo ich pla có wek. Do tej po ry list po zo stał bez od po wie dzi. 

Po tem le ka rze pod sta wo wej opie ki zdro wot nej zrze sze ni w Po ro zu mie niu Zie lo no gór -
skim od mó wi li pod pi sa nia umów z NFZ -em, co od stycz nia gro zi ło za mknię ciem ga bi ne -
tów le kar skich w wie lu re jo nach kra ju. Le ka rze POZ nie wy ra ża li zgo dy by w ra mach nie
pod wyż sza nych od trzech lat sta wek ka pi ta cyj nych, tj. kwo ty 96zł rocz nie za le cze nie jed -
ne go pa cjen ta, ob cią żać ich do dat ko wy mi obo wiąz ka mi zwią za ny mi ze szcze gó ło wą spra -
woz daw czo ścią dla NFZ. Po kil ku ty go dniach trud nych roz mów za koń czo nych ne go cja cja -
mi z udzia łem pre mie ra Do nal da Tu ska, le ka rze ro dzin ni do szli do po ro zu mie nia i zgo dzi li
się za wrzeć umo wy na do tych cza so wych za sa dach fi nan so wych z na ro do wym płat ni kiem.
NFZ wy co fał się na to miast z za rzą dze nia na kła da ją ce go no we obo wiąz ków na le ka rzy. 

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ
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KO RE SPON DEN CJA Z NFZ -EM

W grud niu, w cza sie gdy jesz cze wa ży -
ły się lo sy funk cjo no wa nia prak tyk le ka rzy
ro dzin nych w pu blicz nym sys te mie ochro -
ny zdro wia gło śno za czę to mó wić o pro ble -
mach z kon trak to wa niem świad czeń sto ma -
to lo gicz nych. Miesz kań cy nie któ rych po wia -
tów na sze go wo je wódz twa zo sta li cał ko wi -
cie po zba wie ni moż li wo ści sko rzy sta nia
z usług le ka rzy den ty stów w ra mach ubez -
pie cze nia. W Żar now cu ża den le karz den -
ty sta nie otrzy mał kon trak tu, w Ogro dzień -
cu tyl ko je den. W du żych mia stach na pierw -
szy rzut oka sy tu acja wy glą da nie co le piej,
ale to po zo ry bo wie lu le ka rzy, któ rzy od lat
dzia ła li w ra mach umów z NFZ -em w tym
ro ku zo sta ło ich po zba wio nych. Na ob sza -
rze dzia ła nia ŚIL naj więk szy pro cent nie wy -
bra nych ofert do ty czy du żych miast Ka to -
wic, Za brza i Gli wic.

Już we wrze śniu 2010 ro ku Ko mi sja Sto -
ma to lo gicz na Okrę go wej Ra dy Le kar skiej
w Ka to wi cach za czę ła do strze gać pro blem
bra ku przej rzy stych za sad kon trak to wa nia
świad czeń na ten rok. Prze wod ni czą ca ko -
mi sji i jed no cze śnie wi ce pre zes ORL Ha li -
na Bor giel-Ma rek wy sto so wa ła w tej spra wie
list do dy rek to ra ŚOW NFZ Zyg mun ta
Klo sy w któ rym zwra ca uwa gę „na ko -
niecz ność przed sta wie nia kry te riów, ja ki mi
bę dzie się kie ro wał Ślą ski Od dział NFZ
przy ewen tu al nym zmniej sza niu ilo ści eta -
tów w po wia tach o za wy żo nym od set ku le -
ka rzy den ty stów w od nie sie niu do licz by
miesz kań ców.” W li ście na pi sa no m. in. „pro -
si my o wska za nie przed roz po czę ciem kon -
kur su tzw. „po wia tów prze sza co wa nych”
oraz osza co wa nej przez or ga ni za to ra kon -
kur su licz by pa cjen tów przy pa da ją cych na
1 etat prze li cze nio wy, co uła twi przy go to -
wa nie ofert kon kur so wych. Uwa ża my rów -
nież za ko niecz ne przed sta wie nie przed roz -
po czę ciem kon kur su ofert ce ny ocze ki wa nej
oraz jed no znacz ne uści śle nie prze dzia łu
cen za punkt roz li cze nio wy.” Zwró co no tak -
że uwa gę na zbyt póź ny okres ogło sze nia
kon kur su, a co się z tym wią że krót ki czas
na wy sto so wa nie i roz pa trze nie ewen tu al nychSiedziba ŚOW NFZ
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KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ

od wo łań le ka rzy den ty stów nie go dzą cych się
z de cy zją fun du szu. 

W od po wie dzi dy rek tor Klo sa pod kre -
ślił, że na kła dy na świad cze nia nie zo sta ły ob -
ni żo ne. Na pi sał rów nież: „na rok 2011 w za -
kre sie świad czeń ogól no sto ma to lo gicz -
nych za pla no wa no zwięk sze nie licz by punk -
tów przy pa da ją cych na 1 etat prze li cze nio -
wy, co spo wo du je za ku pie nie świad czeń
u mniej szej licz by ofe ren tów”. (…) Kry te -
ria, któ ry mi bę dzie się kie ro wa ła Ko mi sja Kon -
kur so wa pod czas wy bo ru ofer ty zo sta ły
okre ślo ne w za rzą dze niach pre ze sa NFZ
w spra wie okre śle nia kry te riów oce ny ofert
w po stę po wa niu w spra wie za war cia umo -
wy o udzie la nie świad czeń opie ki zdro wot -
nej i są ogól no do stęp ne dla wszyst kich za -
in te re so wa nych. (…) nie zga dzam się
z przed sta wio nym w Pa ni pi śmie sta no wi -
skiem, że przy go to wu jąc plan za ku pu świad -
czeń nie kie ro wa no się do brem świad cze nio -
bior ców”.

W ko lej nym pi śmie do dy rek to ra ŚOW
NFZ z grud nia ze szłe go ro ku, gdy ja sne już
by ło, że wie le ofert den ty stów z na sze go re -
gio nu zo sta ło od rzu co nych w trak cie po stę -
po wa nia kon kur so we go Pre zy dium ORL
zwró ci ło się o po da nie przy czyn ta kie go sta -

Na po sie dze niu Ra dy Spo łecz nej
NFZ w Ka to wi cach w dniu 24
listopada 2010, przed sta wio no

in for ma cję o za koń cze niu po stę po wa nia nie -
jaw ne go, roz pa try wa nia ofert lecz nic twa
otwar te go. Do NFZ wpły nę ło po nad 5200
ofert na oko ło 80 ty pów świad czeń. Z te -
go NFZ od rzu cił oko ło 400, z te go
na dzień jak wy żej, od no to wa no 343 pro -
te sty. Jak nas po in for mo wa no na w/w po -
sie dze niu, wy bór ofert od był się na pod sta -
wie speł nie nia kry te riów oraz kon ku ren cji
w ofer cie ce no wej. Dru ga część po stę po -
wa nia ofer to we go mia ła do ty czyć roz pa trze -
nia od wo łań, jak i oce ny za po trze bo wa nia
spo łecz ne go na kon kret ne usłu gi me dycz -
ne na wy bra nych te re nach. I da lej prze pro -
wa dzo ne zo sta ną kon tro le pod ką tem zgod -
no ści sta nu fak tycz ne go ze zło żo ną ofer tą.
W przy pad ku nie zgod no ści ofer ty ze sta nem
fak tycz nym, NFZ roz wią że umo wę w try bie
na tych mia sto wym. Po stę po wa nia od wo -

nu rze czy. W swej od po wie dzi Fun dusz w du żej mie rze tłu ma czył za ist nia łą sy tu ację wpro -
wa dze niem kom pu te ro we go pro gra mu ran kin go we go, któ ry wy bie rał ofer ty na pod sta wie
au to ma tycz nie zli cza nych punk tów. W opi nii NFZ „na to, któ rą po zy cję w ran kin gu oce ny
za ję ła ofer ta mia ła wpływ oso ba przy go to wu ją ca [świad cze nio daw ca – przyp. aut.], a nie
spraw dza ją ca ofer tę.”

NA LO DZIE

W po dob nej sy tu acji co sto ma to lo dzy zna leź li się też spe cja li ści in nych dzie dzin me -
dy cy ny. W ostat nich dniach sta re go ro ku wie lu le ka rzy do wie dzia ło się, że po rad nie w któ -
rych do tej po ry przyj mo wa li pa cjen tów nie zdo by ły kon trak tów na le cze nie. Z dnia na dzień
oka za ło się, że trze ba bę dzie za mknąć ga bi ne ty. Wy ma ga nia od no śnie skła da nych ofert, 
kry te ria oce ny, ogło sze nie po stę po wań kon kur so wych, od wo ła nia, a w koń cu za wie ra nie kon -
trak tów, wszyst ko od by wa ło się na prze strze ni kil ku ty go dni po prze dza ją cych wej ście 
w ży cie umów na świad cze nia. Le ka rze, któ rzy wią żą swo ją pra cę za wo do wą ze współ pra -
cą z Na ro do wym Fun du szem Zdro wia w wie lu przy pad kach z dnia na dzień zo sta li jej 
po zba wie ni. 

Pre zy dium ORL zwra ca ło uwa gę, że zmniej sze nie ilo ści umów dla wie lu le ka rzy jest jed -
no znacz ne z ode bra niem im sta łe go do cho du, bę dą ce go naj czę ściej je dy nym źró dłem utrzy -
ma nia. W przy pad ku gdy by ca ła pro ce du ra zo sta ła prze pro wa dzo na kil ka mie się cy wcze -
śniej, le ka rze bez kon trak tów mie li by wię cej cza su na po szu ka nie in ne go roz wią za nia. 

An na Za do ra – Świ de rek

Ko re spon den cja Ślą skiej Izby Le kar skiej ze Ślą skim Od dzia łem 

Wo je wódz kim NFZ do stęp na jest na stro nie in ter ne to wej: 

www.izba -le kar ska.org.pl 

w za kład ce „Py ta nia do NFZ”

ław cze to czą się do chwi li obec nej i bu dzą ogrom ne, ale zro zu mia łe emo cje tam, gdzie
NFZ nie zmie nił swo je go sta no wi ska. Wie le nie za do wo lo nych z ta kich de cy zji jed no stek
za czę ło się zwra cać pi sem nie jak i te le fo nicz nie do Ślą skiej Izby Le kar skiej z proś bą o in -
ter wen cję i z pytaniami, jak izba może w tej sprawie pomóć? 

KTO NAS RE PRE ZEN TU JE?
Ja ko prze wod ni czą cy (od grud nia 2010) Ko mi sji ds. Kon tak tów z NFZ Ślą skiej Izby 

Le kar skiej chciał bym przy -
po mnieć pew ne me cha ni -
zmy oraz oso by, któ re za -
an ga żo wa ne są w re pre -
zen to wa nie in te re sów na -
sze go śro do wi ska wo bec
płat ni ka. I tak: dy rek tor
Ślą skie go Od dzia łu NFZ
Zyg munt Klo sa jest człon -
kiem Ra dy Okrę go wej Ślą -
skiej Izby Le kar skiej. Zo stał
wy bra ny, a więc ob da rzo -
ny za ufa niem, do Ra dy
w spo sób de mo kra tycz ny
przez re pre zen tan tów na -

Wokół konkursu ofert
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Kan dy da ci na naj wyż szy urząd w pań stwie
tak „wal czy li” o przy szłe zdro wie Po la ków,
że aż zna leź li się są dzie. Zdro wie na ro du,
do stęp ność do le cze nia, to by ły naj bar dziej
trans pa rent ne ha sła tej kam pa nii. No i wy -
bra li śmy. Te raz ani je den, ani dru gi na wet
nie wspo mni, a mo że nie pa mię ta, o co
choć by to czył się ten pa mięt ny pro ces. Cie -
kaw je stem, kto po krył je go kosz ty, uwa żam
że po wi nien był Na ro do wy Fun dusz Zdro -
wia.

LE KA RZE UMIE JĄ LI CZYĆ

„U nas” nie roz wią że my pro ble mu ślą -
skiej ochro ny zdro wia. Ko niecz na jest mo -
bi li za cja na szych rad nych wo je wódz kich, jak
i po słów, w ce lu in ter wen cji  – ale w miej -
scach de cy zyj nych. Utar ty mit, że nie ma ta -
kich pie nię dzy, któ rych ochro na zdro wia nie
wy da, nie ma już ra cji by tu, gdyż dzi siaj le -
ka rze umie ją li czyć i pra wie wszę dzie
wspo ma ga ni są przez eko no mi stów lub
eko no mi ści kie ru ją na szy mi pla ców ka mi. Sko -
ro chcie li śmy ka pi ta li zmu, to mu si my się
zgo dzić z praw dą uzna ną na ca łym świe cie,
że zdro wie jest też to wa rem i ma swo ją ce -
nę, dla wie lu z na szych ro da ków naj wyż szą.

Je rzy Pie nią żek

sze go śro do wi ska. Człon ka mi Ko mi sji są na stę pu ją ce Ko le żan ki i Ko le dzy: Mo ni ka Ba jor,
Ja cek Cza pla, Alek san der Da ni kie wicz, Ma rek Kon dys, Krzysz tof Klin ke, An drzej Lek ston,
Bog dan Ma rek, Je rzy Mo skal, Wie sław Ry cer ski, Bar ba ra Ta bin, Adam Tisz ler, Ja nusz Woł -
kow ski. 

W po sie dze niach Ra dy Ślą skie go Od dzia łu NFZ uczest ni czą na prze mien nie przed sta -
wi cie le trzech sa mo rzą dów le kar skich funk cjo nu ją cych w ob rę bie wo je wódz twa. Nie ste -
ty, jak do tąd bez sku tecz nie za bie ga my o moż li wość jed no cze sne go udzia łu przed sta wi -
cie li trzech izb oraz do stęp do wszyst kich ma te ria łów przy go to wy wa nych dla człon ków Ra -
dy. Pre zes ORL pu bli ku je sys te ma tycz nie na stro nie in ter ne to wej izby waż ne py ta nia kie -
ro wa ne do NFZ. Kie row nic two NFZ zwra ca ło uwa gę na nie pra wi dło wo ści w skła da nych
ofer tach i fakt, że po stę po wa nie to jest ty po wym po stę po wa niem prze tar go wym, a więc
i kon ku ren cyj nym. Wska zy wa no, że czę sto w po stę po wa niu od wo ław czym ofe ren ci po wo -
łu ją się na los swo ich pra cow ni ków, jak i swo ich pa cjen tów, nie speł nia jąc in nych, bar dzo
waż nych (wg NFZ) kry te riów.

CO RAZ MNIEJ PIE NIĘ DZY

I ty le by by ło po „uwa ża niu”, a te raz jak jest „po praw dzie”. Wszy scy wie my, że ochro -
na zdro wia jest nie do fi nan so wa na, bra ku je pie nię dzy, a jest ich w tym ro ku mniej. Do bit nie
wska zy wał na to pre zes ORL Ja cek Ko za kie wicz pod czas de ba ty zor ga ni zo wa nej przez Ślą -
ską Izbę Le kar ską w dniu 29 wrze śnia 2010 r., nie my lił się, pro gno zu jąc stan ka sy w 2011
ro ku w wo je wódz twie ślą skim. W związ ku z tym, aby płat nik miał „ali bi”, po mna ża się kry -
te ria w przy zna wa niu kon trak tów. Pod kre ślam, nie two rzy, ale po mna ża. Chy ba nie ma jed -
nost ki, któ ra speł nia ła by je w 100%. (Nie je stem sto ma to lo giem, ale na pod sta wie pro te stów
ko le gów den ty stów mam wra że nie że amal ga mat ura sta do „ra cji sta nu” w pol skiej sto ma -
to lo gii, gdyż w od wo ła niach, prze wi ja się ca ły czas pro blem wy trzą sa rek do amal ga ma tu.) 

Po ziom na szych usług cią gle ro śnie, nie bez zna cze nia jest po moc or ga nów za ło ży -
ciel skich, któ re w mia rę moż li wo ści in we stu ją w pu blicz ną ochro nę zdro wia. W nie pu blicz -
nej ochro nie zdro wia am bi cja, wie dza i moż li wo ści fi nan so we (patrz kre dy to we), po zwa -
la ją na speł nie nie am bit nych za mie rzeń by cia jesz cze lep szy mi. Za kup wy so ko spe cja li stycz -
nej apa ra tu ry, świet ne wy szko le nie per so ne lu me dycz ne go (mam oso bi ste po rów na nie z za -
gra ni cą) mu si ge ne ro wać kosz ty wy ko ny wa nych pro ce dur i aby nie mar no wać pu blicz nych
pie nię dzy, ko niecz ne jest zwięk sze nie wy dat ków na ten cel, czy li na eks plo ata cję tak sprzę -
tu, jak i wie dzy me dy ków. Ko rzy ści ma z te go głów nie spo łe czeń stwo, a więc wy bor cy tych,
któ rzy two rzą po li ty kę zdro wot ną. Jak że zna mien na by ła ostat nia kam pa nia pre zy denc ka.

Je stem z jed nym z wie lu świad cze nio daw ców po szko do wa nych przez prak ty ki Na ro do -
we go Fun du szu Zdro wia. Od 10 lat świad czę usłu gi w bied nej dziel ni cy Cze la dzi. Do tych -
czas po sia da łem 2 kon trak ty: 2 le ka rzy sto ma to lo gów i per so nel śred ni. Ni gdy ni czym nie
na ra zi łem się pa cjen tom, rów nież wszyst kie kon tro le NFZ -u by ły po zy tyw ne. Nie ja sne kry -
te ria do dat ko we przed sta wio ne przez NFZ spo wo do wa ły, że z 2 kon trak tów za pro po no -
wa no mi 0,5 eta tu. W wy ni ku osta tecz ne go po stę po wa nia kon kur so we go wie le osób, w tym
rów nież ja, któ re pod pi sa ły pro to kół ne go cja cji, że przyj mu ją 0,5 eta tu nie do sta ły na wet
te go i nie zna la zły się na li ście świad cze nio daw ców. Do sys te mu po wcho dzi li oczy wi ście
no wi, na wet ta cy, któ rzy otwie ra li na „bie gu” ga bi net przed kon tak to wa niem. Jed no cze śnie
je den świad cze nio daw ca otrzy mał np. 6 eta tów, a in ne go wszyst kich po zba wio no. 

Tłu ma cze nia, któ re sto su ją urzęd ni cy z NFZ - u są ab sur dal ne. Nam po wie dzia no w trak -
cie ne go cja cji, że ma my sła be kry te ria do dat ko we, nie wy ma ga ne. Za rzu ci li mi, że nie je -
stem spe cja li stą, (po sia dam 1 sto pień spe cja li za cji), in nym za rzu ca li brak RTG, jesz cze in -
nym róż ne dziw ne rze czy, któ re nie by ły opi sa ne ja ko wy ma ga ne w pro ce sie kon trak to wa -
nia. By ły też pla ców ki wzor co we np. z Dą bro wy Gór ni czej, któ re ma ją sprzęt i per so nel na świa -
to wym po zio mie, ale i tu zna la zła się wy mów ka że by ode brać im pra wie wszyst kie kon trak -

ty. W jed nej chwi li sta li śmy się oso ba mi bez
przy szło ści za wo do wej.

Pa cjent też się dla NFZ nie li czy. Niech
jeź dzi na wet do War sza wy się le czyć.
W dziel ni cy, gdzie ży je oko ło 10 tys. miesz -
kań ców nie bę dzie żad ne go ga bi ne tu, któ -
ry przyj mie pa cjen ta bez pie nię dzy. Ce ny
usług pry wat nych tak że wzro sną, gdyż wła -
ści cie le mu szą za ro bić na du że kosz ty
utrzy ma nia. Nad mie niam, że w Cze la dzi by -
ło do 2010 ro ku 8 świad cze nio daw ców
z oko ło osiem na sto ma kon trak ta mi. Po ne -
go cja cjach zo sta ło z te go, co mi wia do mo
4 świad cze nio daw ców – nie ste ty nie wiem
z ilo ma eta ta mi. Miesz kań cy Cze la dzi ma -
ja za nie dba ne uzę bie nie i przy ta kim sta nie

● LISTY DO REDAKCJI



Kon trak to wa nie usług sto ma to lo -
gicz nych na rok 2011. Re la cja ze
spo tka nia.

14.12.2010 r. w sie dzi bie Ślą skie go
Od dzia łu Wo je wódz kie go Na ro do we go
Fun du szu Zdro wia w Ka to wi cach na za -
pro sze nie dy rek to ra Zyg mun ta Klo sy od -
by ło się spo tka nie, któ re go te ma tem by -
ło kon trak to wa nie usług sto ma to lo gicz nych
na rok 2011. W spo tka niu uczest ni czy li
z ra mie nia Ślą skiej Izby Le kar skiej wi ce -
pre zes Ha li na Bor giel -Ma rek i le karz sto -
ma to log Adam Jur czak. Na ro do wy Fun -
dusz Zdro wia re pre zen to wa li: dy rek tor
Zyg munt Klo sa, Bo że na Gil, Ewa Noll -Plu -
ta, Alek san der Brzę ska.

We dług in for ma cji przed sta wi cie li
Fun du szu na za kon trak to wa nie usług sto -
ma to lo gicz nych z wszyst ki mi ofe ren ta mi
wo je wódz twa ślą skie go bra ko wa ło 78
mln zło tych, co wy mu si ło ra dy kal ne ob -

ciel NZOZ mam dwa wyj ścia – za mknąć kosz to chłon ną dzia łal ność, zwol nić 6 osób z pra -
cy i iść do ko goś na „wy rob ni ka”, al bo ja koś prze trwać ten kry zys. 

Od 10 lat współ pra co wa łam z Fun du szem, to dłu gi okres, w tym cza sie za ro bio ne środ -
ki by ły in we sto wa ne w sprzęt, lo kal, pra cow ni ków itd. Te raz trud no jest z le cze nia pa cjen -
tów pry wat nie za bez pie czyć kosz ty dzia łal no ści (2 le ka rzy na eta cie, 2 asy stent ki sto mat.,
sprzą tacz ka, umo wy z biu rem ra chun ko wym i in for ma ty kiem, czynsz, in ne kosz ty np. le -
asing sprzę tu + ma te riał sto ma to lo gicz ny to koszt mi ni mum 15 tys. zł mie sięcz nie). Tak
więc ła two po li czyć, że fir ma bę dzie mia ła pro ble my z utrzy ma niem płyn no ści fi nan so wej. 

Jed nak naj bar dziej po szko do wa ni bę dą pa cjen ci, bo trze ba nie ste ty pod nieść ce ny, że -
by fir ma prze trwa ła. Są pew nie mia sta, gdzie rzad ko kto py ta o umo wę z Fun du szem i le -
cze nie bez płat ne, ale nie Ślą sku. Nasz re gion jest spe cy ficz ny ze wzglę du na przy wi le je,
ja kie mie li zwłasz cza pra cow ni cy sek to ra gór ni cze go. A te raz, co się dzie je w pierw szych
dniach stycz nia. Przy cho dzi pa cjent do sto ma to lo ga, któ ry stra cił kon trakt i sły szy: 
– Przy kro mi, mu si pan pła cić, al bo szu kać gdzieś da lej. 
– Pa nie Dok to rze, ja tu le czę zę by od lat i nie chcę ko muś zno wu tłu ma czyć, dla cze go,

co i jak. To bar dzo in tym na spra wa, mam do le ka rza za ufa nie. Dla cze go mam le czyć się
tam, gdzie chce NZF lub ja kiś kom pu ter? 

Nie mam RTG. Kom pu ter ran kin gu je tych, któ rzy RTG ma ją, cho ciaż ga bi net otwo rzy li
pa rę mie się cy wcze śniej i jesz cze nie ma ją pa cjen tów. Ale nikt, ko cha ni twór cy no wych za -
sad, nie przy cho dzi do apa ra tu RTG, tyl ko do za ufa ne go le ka rza. A zdję cie moż na zro bić
w in nej pra cow ni. Ile ra zy ten pa cjent mo że być na świe tla ny i kie dy tak na praw dę to zdję -
cie jest nie zbęd ne w pro ce sie le cze nia? Oczy wi ście nie tyl ko o ten apa rat RTG cho dzi. In -
ni nie otrzy ma li kon trak tu, bo nie są spe cja li sta mi, bo nie chcą przyj mo wać w so bo tę itd.
Każ dy miał in ny pa kiet. Ro zu miem, że to wol ny ry nek, ale dla cze go przez la ta Fun du szo -
wi to nie prze szka dza ło. No i ta pod wyż ka „we dlow ska”, z te go co  wiem, to w tym ro ku
jest w kon trak tach sto ma to lo gicz nych, z przez chy ba dwa la ta jej nie by ło?

Imiona i nazwiska autorów zostały podane tylko do wiadomości redakcji

rze czy nie wy obra żam so bie w ja kim kie run -
ku to wszyst ko pój dzie. Wiem jed no: te raz
się oszczę dza na sto ma to lo gii, że by za 10
lat do ło żyć do mło dych pa cjen tów, któ rych
trze ba bę dzie za opa trzyć w pro te zy den ty -
stycz ne.

Prze sy łam Pań stwu prze my śle nia, ja -
kie na su wa ją mi się w pierw szych
dniach stycz nia, co do sy tu acji, ja ka

wy two rzy ła  się na ryn ku usług sto ma to lo -
gicz nych. Sło wo „wy rob nik” naj le piej od da -
je sy tu ację w ja kiej się zna la złam. Wy rob ni -
cy: ile wy ro bisz pa cjen tów, czy li ob ro tu, ty -
le masz ka sy. Z za ło że nia jest to mię dzy 30-
40 % brut to od ob ro tu. Oczy wi ście sfor mu -
ło wa nie ja kie go uży łam to nie jest zło śli -
wość – tyl ko okre śla styl w ja kim za ra bia ją
na ży cie den ty ści pra cu ją cy u wła ści cie li
NZOZ ma ją cych kon trakt z NFZ. 

Sy tu acja ta kich jak ja „po krzyw dzo -
nych” przez lo so wa nie kom pu te ra – ran kin -
go wa nie w cza sie kon trak to wa nia,   jest
spe cy ficz na. Wszyst ko się od wró ci ło, 
jesz cze mie siąc te mu to ja sta wia łam wa run -
ki, te raz mu szę je przyj mo wać. Ja ko wła ści -

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ

An na Za do ra -Świ de rek: Co Pań stwa skło ni ło, aby już we wrześniu wy sto so wać do dy rek -
to ra ŚWO NFZ li st z za py ta niem o kon trak ty dla le ka rzy den ty stów?

Ha li na Bor giel – Ma rek: Po opu bli ko wa niu przez Narodowy Fundusz Zdrowia za sad kon -
trak to wa nia świad czeń me dycz nych z za kre su sto ma -
to lo gii na la ta 2011-2013 Ko mi sja Sto ma to lo gicz na
z nie po ko jem za uwa ży ła brak pre cy zji i przej rzy sto -
ści w przed sta wio nych pro po zy cjach. Ma jąc na wzglę -
dzie uła twie nie przy go to wa nia ofert przez le ka rzy,
zwró ci li śmy uwa gę na ko niecz ność przed sta wie nia kry -
te riów, ja ki mi bę dzie się kie ro wał Ślą ski Od dział NFZ
przy ewen tu al nym zmniej sza niu ilo ści eta tów w po -
wia tach o za wy żo nym od set ku le ka rzy den ty stów w od -
nie sie niu do licz by miesz kań ców. Pod nie śli śmy rów -
nież pro blem przed sta wie nia przed roz po czę ciem kon -
kur su ofert ce ny ocze ki wa nej oraz jed no znacz nego
uści śle nia prze dzia łu cen za punkt roz li cze nio wy. 

W ob li czu za po wia da ne go zmniej sze nia ilo ści eta -
tów, chcie li by śmy zwró cić uwa gę na spo rą licz bę le -

ka rzy sto ma to lo gów w wie ku przed eme ry tal nym, któ rzy prak ty kę za wo do wą połączyli ze
świad cze nia mi fi nan so wa ny mi przez NFZ.  

● TRZY PYTANIA DO DR N. MED. HALINY BORGIEL-MAREK, WICEPREZES ORL W KATOWICACH,
PRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI STOMATOLOGICZNEJ ŚIL I CZŁONKA KOMISJI STOMATOLOGICZNEJ
NIL
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Ode bra nie im kontraktów pozbawi tych lekarzy  je dy nego źró dła utrzy ma nia. Nie ste -
ty, ko lej ny raz po mi nię to głos śro do wi ska sto ma to lo gicz ne go pod czas pro jek to wa nia za sad
kon kur su.

Spo ty ka Pa ni wie lu le ka rzy, pro wa dzi roz mo wy z NFZ -em. Ja kie Pa ni zda niem są po wo dy
od rzu ce nia tak wie lu ofert i to nie tyl ko zło żo nych przez le ka rzy sto ma to lo gów, ale do ty -
czą cych le ka rzy tak że in nych spe cjal no ści?

Roz go ry cze nie sto ma to lo gów, któ rych ofer ty na świad cze nia me dycz ne zo sta ły od rzu co -
ne jest du że i uza sad nio ne. W ce lu wy ja śnie nia za ist nia łej sy tu acji bez po śred nio po
ogło sze niu wy ni ków po stę po wa nia kon kur so we go wy stą pi łam w imie niu Pre zy dium ORL do dy -
rek to ra ŚOW NFZ z proś bą o wy ja śnie nia. W od po wie dzi otrzy ma łam pi smo, któ re w ca -
ło ści zo sta ło za miesz czo ne na stro nie in ter ne to wej ŚIL. Po nad to zo sta łam za pro szo na na spo -
tka nie do sie dzi by NFZ w Ka to wi cach, któ re od by ło się 14 grud nia. Pod czas spo tka nia dy -
rek tor Klo sa szcze gó ło wo omó wił za sa dy po stę po wa nia kon kur so we go. Pod kre ślał nie pre -
cy zyj ność świad cze nio daw ców w przy go to wy wa niu ofert oraz przy wy peł nia niu an kiet kon -
kur so wych. Jed nak mo im zda niem, naj więk szym pro ble mem są nie do bo ry w bu dże cie NFZ,
któ re sta no wią za gro że nie dla ja ko ści usług oraz ich do stęp no ści.

Czy sa mo rząd bę dzie po dej mo wał dal sze dzia ła nia do ty czą ce kwe stii kon trak to wa nia?

Przed sta wi cie le ślą skie go sa mo rzą du lekarskiego są w cią głym kon tak cie z wła dza mi Ślą -
skie go Od dzia łu Wo je wódz kie go NFZ, co po zwa la na sta łe mo ni to ro wa nie sy tu acji. Prze -
bieg po stę po wa nia kon kur so we go na kon trak ty sto ma to lo gicz ne był również przed mio tem
po sie dze nia Ko mi sji Sto ma to lo gicz nej NRL. Skie ro wa no apel do MZ i cen tra li NFZ, a tak -
że par la men tu, o pod ję cie dzia łań zmie rza ją cych do po pra wy opie ki sto ma to lo gicz nej w na -
szym kra ju. Obec nie przy go to wy wa ne jest pi smo, w któ rym zwra ca my się do mi ni ster zdro -
wia Ewy Ko pacz z proś bą o zba da nie le gal no ści i rze tel no ści po stę po wa nia Na ro do we go
Fun du szu Zdro wia w kwe stii re spek to wa nia prze pi sów usta wy o prze ka zy wa niu środ ków oraz
za pew nie niu rów ne go trak to wa nia świad cze nio daw ców w to ku po stę po wa nia kon kur so we -
go i za wie ra nia umów z Fun du szem.

ni że nie ilo ści świad cze nio daw ców na ryn -
ku. Jed no cze śnie z da nych przed sta wio -
nych przez ubez pie czy cie la wy ni ka, iż za -
bez pie czył do stęp ność do le cze nia sto ma -
to lo gicz ne go na więk szo ści pod le głe go te -
re nu. W nie licz nych przy pad kach wy stę -
po wa nia tzw. „bia łych plam” NFZ ma za -
miar ogło sić na po cząt ku stycz nia 2011
ro ku do dat ko we kon kur sy, któ re ma ją za -
gwa ran to wać pa cjen tom peł ną do stęp ność
do świad czeń gwa ran to wa nych. 

W roz mo wach po ru szo no te mat nie -
pra wi dło wo ści w ofer tach skła da nych przez
pod mio ty, co we dług Ko mi sji Kon kur so wej
w znacz nej mie rze przy czy ni ło się do du -
żej licz by od rzu co nych ofert. Oma wia no
tak że sta tus świad cze nio daw ców, któ rzy
w po stę po wa niu otrzy ma li kon trak ty
na przy szły rok. Pod pi sa nie umów na stą -
pi po za koń cze niu try bu od wo ław cze go,
a na po cząt ku ro ku 2011 NFZ pla nu je
skon tro lo wa nie pla có wek pod ką tem zgod -
no ści sta nu fak tycz ne go z przed sta wio nym
w ofer cie. Roz bież no ści bę dą pod sta wą
do na tych mia sto we go roz wią za nia umo wy.
Na po cząt ku no we go okre su roz li cze nio -
we go ga bi ne ty zo bo wią za ne są do pra cy
w 6 go dzin nym har mo no gra mie przed sta -
wio nym w ofer cie, aż do ofi cjal ne go sta no -
wi ska ubez pie czy cie la w kwe stii pro por cjo -
nal ne go do sto so wa nia go dzin pra cy do ilo -
ści punk tów przy pa da ją cych na etat.

lek. stom. Adam Jurczak

OGŁOSZENIE

Uprzej mie przy po mi na my, że:
In dy wi du al ne py ta nia i wąt pli wo ści zwią za ne z prze pi sa mi pra wa, do ty czą cy mi wy ko ny -

wa nia za wo du le ka rza i le ka rza den ty sty, moż na kie ro wać do:
– biu ra praw ne go Ślą skiej Izby Le kar skiej: praw nik@izba -le kar ska.org.pl 
Dom Lekarza, IV p. czynne codziennie od pon. do pt. od godz. 1100 do 1600

– na stro nę in ter ne to wą: www.izba -le kar ska.org.pl, w ru bry ce „Na pisz do nas” 
Naj now sze in for ma cje (tak że o zmie nia ją cych się prze pi sach pra wa) moż na uzy skać 
po przez za mó wie nie new slet te ra na stro nie in ter ne to wej ŚIL, któ ry jest do star cza ny 

bez po śred nio na po da ny ad res ma ilo wy.
Ak tu al ne py ta nia pro ble mo we moż na kie ro wać tak że do od po wied nich ko mi sji ORL, 

któ rych wy kaz znaj du je się na stro nie: www. izba–le kar ska.org.pl 
oraz w se kre ta ria cie biu ra ŚIL.

Dyrektor biura ŚIL
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ne ob sza ry bez na le ży te go za bez pie cze nia. Da lej przy ję to, że okre ślo ne pod sta wo we za -
kre sy świad czeń po win ny wy stę po wać w każ dym po wie cie, in ne po win ny być za bez pie cza -
ne na więk szym ob sza rze, zaś przy nie któ rych spe cy ficz nych za kre sach świad czeń wy star -
cza ją cym bę dzie, gdy za bez pie czo ne zo sta ną w kil ku/kil ku na stu ośrod kach na te re nie wo -
je wódz twa. W efek cie po stę po wa nia kon  kur so we ogło szo no z do kład no ścią do po wia tu, gru -
py po wia tów, sub re gio nu oraz wo je wódz twa. Licz ba za kre sów prze mno żo na przez licz bę
ob sza rów kon trak to wa nia da ła tak du żą licz bę po stę po wań kon kur so wych, co spo wo do wa -
ło, że część ofe ren tów zmu szo na by ła do przy go to wa nia od kil ku do kil ku na stu od ręb nych
ofert. 

SZKO LE NIA

Przed ogło sze niem po stę po wań kon kur so wych Ślą ski OW NFZ prze pro wa dził w Ka -
to wi cach, Biel sku -Bia łej i Czę sto cho wie cykl szko leń, w trak cie któ rych ofe ren tom przed -
sta wio no szcze gó ło wo nie zbęd ne in for ma cje, do ty czą ce prze bie gu po stę po wań, wy mo gów
bez względ nie obo wią zu ją cych, spo so bu przy go to wa nia pra wi dło wych ofert, za sad oce ny
i wy bo ru ofert, za leż no ści po mię dzy da ny mi za pi sa ny mi w ofer cie, a punk ta cją sta no wią cą
pod sta wę oce ny ofer ty. Ze szcze gól ną mo cą pod kre śla no, że je dy nym gwa ran tem moż li -
wo ści czy pew no ści dal sze go udzie la nia świad czeń jest wy łącz nie pra wi dło wo spo rzą dzo -
na ofer ta. Omó wio ny zo stał tak że pro ces od wo ław czy, ze szcze gól nym uwzględ nie niem prze -
sła nek ko niecz nych do sku tecz ne go zło że nia pro te stu czy od wo ła nia. W szko le niach wg oce -
ny przed sta wi cie li NFZ wzię ła udział zna czą ca licz ba świad cze nio daw ców i ofe ren tów.

OFER TY

W ogło szo nych po stę po wa niach kon kur so wych zło żo ne zo sta ły łącz nie 8603 ofer ty, z cze -
go na po szcze gól ne ro dza je świad czeń przy pa da:
• Am bu la to ryj na spe cja li stycz na opie ka zdro wot na 5198 ofert
• Psy chia tria i le cze nie uza leż nień 427 ofert
• Re ha bi li ta cja lecz ni cza 734 ofer ty
• Opie ka dłu go ter mi no wa i świad cze nia z za kre su me dy cy ny pa lia tyw nej     469 ofert
• Le cze nie sto ma to lo gicz ne 1525 ofert
• Świad cze nia od ręb nie kon trak to wa ne 69 ofert
• Pro fi lak tycz ne pro gra my zdro wot ne 181 ofert

W pierw szej ko lej no ści zło żo ne ofer ty pod da ne zo sta ły pro ce du rze we ry fi ka cyj nej pod ką -
tem speł nie nia wy mo gów for mal nych i wy mo gów bez względ nie obo wią zu ją cych. Ofer ty nie -
speł nia ją ce tych wy mo gów z mo cy pra wa zo sta ły przez Ko mi sje Kon kur so we od rzu co ne.
Za zna czyć na le ży, że Ko mi sję Kon kur so wą obo wią zy wał przy tym za pis usta wo wy, na ka zu -
ją cy bez żad nych wy jąt ków od rzu cić ofer tę nie speł nia ją cą wy mo gów za pi sa nych w roz po -
rzą dze niach mi ni stra zdro wia oraz za rzą dze niach pre ze sa Na ro do we go Fun du szu Zdro -
wia. Nie mia ło przy tym zna cze nia, że ofe rent po peł nił błąd, któ ry moż na kwa li fi ko wać ja -
ko nie znacz ny. Na tym eta pie po stę po wa nia nie by ło też praw nej moż li wo ści do po pra wy
czy uzu peł nie nia zło żo nej ofer ty. Naj częst szy mi błę da mi, po peł nia ny mi w przy pad ku am -
bu la to ryj nej spe cja li stycz nej opie ki zdro wot nej, któ re skut ko wa ły od rzu ce niem ofert, by ły:
po da nie nie pra wi dło we go har mo no gra mu pra cy po rad ni, bra ki co do pod sta wo we go/wy -
ma ga ne go sprzę tu oraz nie pra wi dło wo ści w wy ka zach per so ne lu, ma ją ce go świad czyć usłu -
gi w ra mach przy szłej umo wy. Z tych przy czyn od rzu co no łącz nie 765 Ofert, co sta no wi 8,86%
w sto sun ku do ca ło ści zło żo nych ofert. Za zna czyć przy tym na le ży, że pro cent od rzu co -
nych ofert był znacz nie mniej szy, niż w po przed nich po stę po wa niach, gdzie oscy lo wał na po -
zio mie 20-30%. Świad czy to o wy ka za niu przez zna czą cą część ofe ren tów na le ży tej sta -
ran no ści w przy go to wy wa niu ofert.

Do dal szej, nie jaw nej czę ści kon kur su, do pusz czo nych zo sta ło łącz nie 7838 ofert, z cze -
go na po szcze gól ne ro dza je świad czeń przy pa da ło:

Wprzy pad ku Ślą skie go Od dzia łu
Wo je wódz kie go NFZ, rok 2010
za mknął okres obo wią zy wa nia

więk szo ści umów o udzie la nie świad czeń
opie ki zdro wot nej. Po za lecz nic twem szpi -
tal nym, gdzie obo wią zu ją umo wy wie lo let -
nie oraz ra tow nic twem me dycz nym, któ re
z uwa gi na zmia ny w obo wią zu ją cym sta nie
praw nym anek so wa ło umo wy na część ro -
ku 2011, wszyst kie po zo sta łe ro dza je i za -
kre sy świad czeń wy ma ga ły prze pro wa dze -
nia po stę po wań kon kur so wych. Za pla no wa -
ne po stę po wa nia mia ły wy ło nić te za kła dy
opie ki zdro wot nej, któ re w ro ku 2011
i w la tach na stęp nych zy ska ją pra wo
do udzie la nia świad czeń zdro wot nych fi nan -
so wa nych ze środ ków pu blicz nych. 

W ro ku 2010 sto sun ko wo dłu go trwał
pro ces uzgad nia nia pod staw praw nych oraz
usta la nia wa run ków, na ja kich mia ły być
udzie la ne świad cze nia zdro wot ne w ro -
ku 2011. W związ ku z tym w dru giej po ło -
wie paź dzier ni ka 2010 ro ku ślą ski Od dział
Wo je wódz ki Na ro do we go Fun du szu Zdro -
wia ogło sił 861 po stę po wań w na stę pu ją cych
ro dza jach świad czeń:
• Am bu la to ryj na spe cja li stycz na opie ka

zdro wot na
• Psy chia tria i le cze nie uza leż nień
• Re ha bi li ta cja lecz ni cza
• Opie ka dłu go ter mi no wa i świad cze nia

z za kre su me dy cy ny pa lia tyw nej
• Le cze nie sto ma to lo gicz ne
• Świad cze nia od ręb nie kon trak to wa ne
• Pro fi lak tycz ne pro gra my zdro wot ne.

WAR TO OD PO WIE DZIEĆ, DLA CZE GO

LICZ BA PO STĘ PO WAŃ BY ŁA TAK DU ŻA

Otóż plan za ku pu świad czeń zdro wot -
nych na rok 2011 i la ta na stęp ne za ło żył po -
dział wo je wódz twa na tzw. ob sza ry kon trak -
to wa nia, któ rym przy pi sa no pier wot nie kon -
kret ne war to ści środ ków fi nan so wych, prze -
zna czo ne na za kup świad czeń, uwzględ nia -
ją ce mię dzy in ny mi po pu la cję da ne go ob sza -
ru oraz da ne hi sto rycz ne, do ty czą ce świad -
czeń zdro wot nych udzie la nych na tym ob -
sza rze w la tach po przed nich. Za ło że nie ta -
kie mia ło na ce lu unik nię cie sy tu acji, w któ -
rej część świad czeń sku mu lu je się w jed nych
ob sza rach wo je wódz twa, po zo sta wia jąc in -

Wyjaśnienie ŚOW NFZ



LUTY 2011 PRO MEDICO 9

przy przy go to wy wa niu ofer ty nie do ło żo no
na le ży tej sta ran no ści, a bio rąc pod uwa gę
ska lę kon ku ren cji, ja ka mia ła miej sce w za -
koń czo nych po stę po wa niach, na le ża ło by
ra czej mó wić o naj wyż szej sta ran no ści, to ad -
re sa tem za rzu tów o wy ni ka ją ce z te go pro -
ble my nie wąt pli wie nie jest Fun dusz i Ko mi -
sja Kon kur so wa. 

W wy ni ku za koń czo nych po stę po wań wy -
bra no łącz nie 6562 Ofer ty, co w po szcze -
gól nych ro dza jach świad czeń przed sta wia się
na stę pu ją co:
• Am bu la to ryj na spe cja li stycz na opie ka
zdro wot na – 3962 ofer ty
• Psy chia tria i le cze nie uza leż nień – 203
ofer ty
• Re ha bi li ta cja lecz ni cza – 619 ofert
• Opie ka dłu go ter mi no wa i świad cze nia z za -
kre su me dy cy ny pa lia tyw nej – 444 ofer ty
• Le cze nie sto ma to lo gicz ne – 1125 ofert
• Świad cze nia od ręb nie kon trak to wa ne – 47
ofert
• Pro fi lak tycz ne pro gra my zdro wot ne – 162
ofer ty

Ak tu al nie, po za koń cze niu za sad ni czej
tu ry po stę po wań kon kur so wych, na le ży
pod kre ślić, że w żad nym stop niu nie po gor -
szy ła się do stęp ność do świad czeń zdro wot -
nych. W za koń czo nych po stę po wa niach
za ku pio no nie mniej szą niż w ro ku 2010 licz -
bę świad czeń. Pro ble mem, któ ry się po ja -
wił, jest dys lo ka cja świad czeń oraz fakt, że
część za kła dów, któ re do tych czas udzie la -
ły świad czeń na gle, z dnia na dzień nie uzy -
ska ło pra wa do ich udzie la nia. Ich miej sce
za ję ły in ne za kła dy, któ re przez bli sko trzy
la ta cze ka ły na swo ją szan sę uczest nic twa
w kon kur sach ofert i na moż li wość udzie la -
nia świad czeń zdro wot nych fi nan so wa nych
ze środ ków pu blicz nych.

Ślą ski Od dział Wo je wódz ki NFZ prze -
pro wa dza ana li zę za bez pie cze nia świad czeń
zdro wot nych na ob sza rze wo je wódz twa
ślą skie go. Je śli oka że się, że na da nym ob -
sza rze wy stą pi jed nak brak na le ży te go za -
bez pie cze nia świad czeń, przy go to wa ne
i ogło szo ne zo sta ną do dat ko we kon kur sy
ofert, w któ rych bę dą mo gły wziąć udział za -
in te re so wa ne pod mio ty.

Alek san der Brzę ska

Na czel nik Wy dzia łu Świad czeń Opie ki

Zdro wot nej Ślą skie go OW NFZ w Ka to wi cach

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Kon kur so wej

• Am bu la to ryj na spe cja li stycz na opie ka zdro wot na 4765 ofert
• Psy chia tria i le cze nie uza leż nień 294 ofer ty
• Re ha bi li ta cja lecz ni cza 651 ofert
• Opie ka dłu go ter mi no wa i świad cze nia z za kre su me dy cy ny pa lia tyw nej 444 ofer ty
• Le cze nie sto ma to lo gicz ne 1475 ofert
• Świad cze nia od ręb nie kon trak to wa ne 47 ofert
• Pro fi lak tycz ne pro gra my zdro wot ne 162 ofer ty

Przed mio tem czę ści nie jaw nej po stę po wa nia by ła oce na ofert, kla sy fi ka cja ofert bez po -
śred nio po do ko na nej oce nie ofert (tzw. ran king otwar cia), ne go cja cje z ofe ren ta mi oraz
spo rzą dze nie ran kin gu koń co we go, któ ry sta no wił pod sta wę do ogło sze nia wy ni ków po stę -
po wań i w efek cie do wy ło nie nia pod mio tów upraw nio nych do za war cia umów o udzie la -
nie świad czeń zdro wot nych na rok 2011 i la ta na stęp ne. 

OCE NA

W czę ści nie jaw nej po stę po wa nia naj istot niej szym ele men tem by ła oce na ofer ty. Ko mi -
sja Kon kur so wa wspo ma ga na by ła w tym za kre sie pro gra mem in for ma tycz nym, któ ry au -
to ma tycz nie do ko ny wał oce ny ofer ty w opar ciu o da ne za pi sa ne w ofer cie. Pod uwa gę bra -
ne by ły ele men ty ce no we – jed na ko wo – 15 punk tów otrzy my wa ła ofer ta, za wie ra ją ca ce -
nę ocze ki wa ną przez Fun dusz. Od po wied nio wię cej/mniej punk tów otrzy my wa ła ofer ta, za -
wie ra ją ca ce nę niż szą/wyż szą od ce ny ocze ki wa nej. Dru gim ele men tem oce nia nym by ły kry -
te ria nie ce lo we. Punk ty przy zna wa ne by ły na pod sta wie da nych za pi sa nych przez ofe ren -
ta w od po wie dziach an kie to wych czę ści VII ofer ty. W tej oce nie ofer ta mo gła uzy skać, w za -
leż no ści od ro dza ju świad czeń, od kil ku do kil ku dzie się ciu punk tów. Łącz na su ma punk -
tów da wa ła łącz ną oce nę ofer ty i sta no wi ła pod sta wę do kla sy fi ka cji ofert od naj lep szej – tej,
któ ra uzy ska ła naj wię cej punk tów, do naj gor szej – tej, któ ra uzy ska ła naj mniej szą licz bę punk -
tów. Za zna czyć przy tym na le ży, że przed mio tem oce ny nie był za kład opie ki zdro wot nej,
lecz ofer ta zło żo na przez ten za kład. Mo gło się więc zda rzyć, że świad cze nio daw ca, do któ -
re go nie moż na mieć za strze żeń, zło żył ofer tę w spo sób nie sta ran ny i w oce nie do ko na -
nej w opi sa nych wy żej wa run kach uzy skał sta tus oce nio ne go źle bądź go rzej od in nych. Rzecz
jed nak w tym, że wszyst ko za le ża ło w tym mo men cie od sta ran no ści osób przy go to wu ją -
cych ofer tę oraz, a mo że przede wszyst kim, od pra wi dło wej kon tro li spo rzą dzo ne go do -
ku men tu przez oso bę za twier dza ją cą i skła da ją cą ofer tę do po stę po wa nia kon kur so we go.

NE GO CJA CJE

W dal szej czę ści ofe ren ci za pra sza ni by li do udzia łu w ne go cja cjach, w trak cie któ rych
przed sta wio ne im zo sta ły pro po zy cje ze stro ny Fun du szu od no śnie ilo ści punk tów, war to -
ści ofer ty oraz ewen tu al nych ko rekt war to ści przed sta wio nych w ofer cie. Pod kre ślić przy tym
na le ży, że ilo ści punk tów pro po no wa nych ofe ren tom by ły ade kwat ne do licz by uzy ska nych
punk tów w ran kin gu, da nych hi sto rycz nych, wy ni ka ją cych z do tych czas re ali zo wa nych kon -
trak tów oraz stop nia za bez pie cze nia świad czeń na da nym ob sza rze. Ne go cja cje prze pro -
wa dzo no ze wszyst ki mi ofe ren ta mi. Każ dy pro to kół ne go cja cji za wie rał jed nak za strze że -
nie, że je go pod pi sa nie nie sta no wi au to ma tycz nie pod sta wy do za war cia umo wy. Po za -
koń cze niu wszyst kich ne go cja cji two rzo ny był ran king koń co wy, któ ry sze re go wał ofer ty od naj -
lep szej do naj gor szej wraz z wy ne go cjo wa ny mi war to ścia mi fi nan so wy mi. W mo men cie, gdy
su ma war to ści ofert oce nio nych naj le piej wy czer py wa ła war tość przed mio tu za mó wie nia (war -
tość ogło sze nia) po ja wia ła się tzw. li nia od cię cia, któ ra po wo do wa ła, że ofer ta mi wy bra ny -
mi sta wa ły się ofer ty znaj du ją ce się nad tą li nią, a ofer ta mi nie wy bra ny mi sta wa ły się ofer -
ty znaj du ją ce się pod tą li nią. 

WY NIK PO STĘ PO WAŃ

W kon se kwen cji wśród ofert nie wy bra nych zna la zły się ofer ty, któ re wpraw dzie speł nia -
ły wy mo gi bez względ nie obo wią zu ją ce, lecz oce nio ne zo sta ły go rzej od in nych ofert. Pa -
mię tać jed nak w dal szym cią gu na le ży, że przed mio tem oce ny by ła ofer ta spo rzą dzo na i pod -
pi sa na przez ofe ren ta, a nie re pre zen to wa ny przez nie go za kład opie ki zdro wot nej. Je że li
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za miast ku po wać sa mo chód na kre dyt ja ko oso ba pry wat na, wy po ży czy sa mo chód (weź mie
w le asing) od fir my le asin go wej ja ko przed się bior ca, co umoż li wi włą cze nie rat le asin gu do kosz -
tów dzia łal no ści go spo dar czej. Wa dą te go roz wią za nia jest fakt, że użyt ko wa ny sa mo chód
po zo sta je przez okres le asin gu wła sno ścią fir my le asin go wej. Na za koń cze nie okre su le asin -
gu przed się bior ca mo że go jed nak wy ku pić na bar dzo ko rzyst nych wa run kach – za zwy czaj
za 1 % pier wot nej war to ści. 

Ko rzy ści z 19% po dat ku li nio we go po le ga ją na unik nię ciu wyż szej, 32% staw ki po dat ku
pro gre syw ne go (obo wią zu ją cej po prze kro cze niu rocz ne go do cho du w wy so ko ści 85 528 zł
brut to). Wy bie ra jąc po da tek li nio wy nie ma my jed nak moż li wo ści sko rzy sta nia z tzw. kwo ty
wol nej od po dat ku, co spra wia, że osta tecz nie jest on opła cal ny do pie ro przy rocz nym do -
cho dzie po wy żej 90 000 zł brut to (tab. 2). Do dat ko wo oso bom po sia da ją cym dzie ci nie przy -
słu gu je ulga na dziec ko w wy so ko ści 1112,04 zł od li cza na od po dat ku. 

Mó wi się, że pie nią dze to nie wszyst ko i jest w tym wie le słusz no ści. Przy de cy zji o przej -
ściu na kon trakt na le ży wziąć pod uwa gę do dat ko we czyn ni ki, ta kie jak za bez pie cze nie so -
cjal ne, od po wie dzial ność za błę dy w sztu ce czy moż li wo ści kształ ce nia. Po dej mu jąc de cy -
zję o przej ściu na kon trakt, naj le piej więc za sto so wać se lek cję ne ga tyw ną. Bar dzo ostroż -
nie do kon trak tów po win ni pod cho dzić le ka rze ko rzy sta ją cy ze świad czeń so cjal nych: oso -
by sła be go zdro wia, ko bie ty pla nu ją ce cią żę i wy cho wy wa nie dzie ci, sa mot ne mat ki czy 
oso by po 50. ro ku ży cia. Kon trakt nie jest rów nież naj lep szym roz wią za niem w spe cjal no -
ściach zwią za nych z wy so kim ry zy kiem od po wie dzial no ści cy wil nej (po łoż nic two, me dy cy -

(...) Opła cal ność przej ścia na kon trakt za -
le ży od 3 głów nych czyn ni ków. Po pierw sze,
od wyj ścio wej wy so ko ści pen sji w ra mach
umo wy o pra cę (im wyż sza pen sja, tym przej -
ście na kon trakt bę dzie bar dziej opła cal ne).
Po dru gie, od pro por cji po mię dzy pro po no -
wa ną staw ką kon trak tu a do tych cza so wą pen -
sją net to. Dla uprosz cze nia mo że my przy -
jąć, że staw ki kon trak tu niż sze od 2-krot no -
ści pen sji za sad ni czej net to są nie atrak cyj -
ne, staw ki w za kre sie po mię dzy 2-krot no ścią
a 3-krot no ścią kon trak tu są dość atrak cyj ne,
zaś staw ki po wy żej 3-krot no ści do tych cza -
so wej pen sji bar dzo atrak cyj ne (tabl. 1).
Po trze cie, opła cal ność kon trak tu za le ży
od za sto so wa nia za bie gów księ go wych
umoż li wia ją cych zmniej sze nie po dat ku, ta -
kich jak le asing sa mo cho du czy też wy bór
jed no li tej staw ki po dat ko wej.  Ko rzy ści z le -
asin gu opie ra ją się na za ło że niu, że le karz,

● PRZEDRUK Z MIESIĘCZNIKA „PULS”

Etat czy kontrakt?

Ta be la 2. Ana li za opła cal no ści kon trak tu po za sto so wa niu za bie gów zmniej sza ją cych po da tek do cho do wy (le asing sa mo cho du oraz 19% po da tek li nio wy dla przed się bior -
cy). Kosz ty dzia łal no ści obej mu ją: usłu gi księ go we – 300 zł, ubez pie cze nie – 100 zł, mi ni mal ne skład ki zu sow skie 574 zł mie sięcz nie, ewen tu al ny le asing sa mo cho du 2000 zł.
W ko lum nie A po da no zysk net to przy na li cze niu zwy kłe go po dat ku pro gre syw ne go (18% i 32%) bez uwzględ nie nia kosz tów le asin gu sa mo cho du, w ko lum nie B zysk przy na -
li cze niu po dat ku pro gre syw ne go z uwzględ nie niem kosz tów le asin gu, w ko lum nie e zysk przy na li cze niu po dat ku li nio we go 19% z uwzględ nie niem kosz tów le asin gu. Osta -
tecz ny mie sięcz ny zysk le ka rza -przed się bior cy ob li czo no odej mu jąc kwo tę prze zna czo ną na urlop (1/11 mie sięcz ne go do cho du) oraz do da jąc kwo tę ra ty le asin gu sa mo -
cho du w wy so ko ści 2000 zł (w ko lum nie B i e). Przed sta wio ne wy li cze nia ma ją cha rak ter orien ta cyj ny. 

Wynagrodzenie
na etacie

netto (brutto)

3000 zł (4305)
4000 zł (5722)
5000 zł (7153)

5094 zł (3118)
6792 zł (4383)
8490 zł (5649)

6000 zł (4123)
8000 zł (5283)

10000 zł (6651) 

9000 zł (5997)
12000 zł (7851)
15000 zł (9706)

12000 zł   (7851)
16000 zł (10324)
20000 zł (12805)

Propozycja kontraktu
w odniesieniu do dotychczasowej pensji netto

(w nawiasie – ostateczny miesięczny zysk netto)

Niekorzystna
x 1,7

Neutralna
x 2

Korzystna
x 3

Bardzo korzystna
x 4

Ta be la 1. Po rów na nie pen sji na eta cie z pro po no wa ny mi staw ka mi kon trak tu. Wy li cze nia uwzględ nia ją pro gre syw ną staw kę po dat ku (18 i 32%) oraz naj niż szy sza co wa ny
koszt dzia łal no ści w wy so ko ści 974 zł mie sięcz nie (księ go wość, ubez pie cze nie, skład ki ZUS). Pierw sza kwo ta w każ dej ko lum nie okre śla wy so kość mie sięcz ne go kon trak -
tu (przy chód), kwo ta w na wia sie okre śla osta tecz ny mie sięcz ny zysk net to le ka rza -przed się bior cy (po od li cze niu kwot na płat ny mie sięcz ny „urlop”). 

Przychód
(kwota

kontraktu)

6 000 zł
8 000 zł
9 000 zł

10 000 zł
12 000 zł
16 000 zł

Koszty

974 zł
974 zł
974 zł
974 zł
974 zł 
974 zł

Ew.
rata

leasingu

2000 zł
2000 zł
2000 zł
2000 zł 
2000 zł 
2000 zł

55 286 zł
77 286 zł
88 286 zł
99 286 zł

121 286 zł
165 286 zł

33 286 zł
55 286 zł
66 286 zł
77 286 zł
99 286 zł

143 286 zł

4123 zł
5283 zł
5997 zł
6651 zł
7851 zł

10324 zł

4301 zł
5792 zł
6538 zł
7238 zł
8615 zł

11088 zł

4299 zł
5701 zł
6438 zł
7174 zł
8647 zł

11592 zł

bez leasingu z leasingiem A B C

Dochód roczny
(dochód miesięczny x 11)

Ostateczny miesięczny zysk
lekarza netto



blem ten jest dość skom pli ko wa ny, dla te go
też wy ma ga omó wie nia w od ręb nym ar ty ku -
le. W skró cie moż na po wie dzieć, że skład -
ki na ubez pie cze nie spo łecz ne opła ca ne są
od de kla ro wa ne go do cho du. Więk szość
osób pro wa dzą cych dzia łal ność go spo dar czą
de kla ru je naj niż szy moż li wy do chód, li cząc
się z otrzy ma niem od po wied nio ni skiej eme -
ry tu ry. Mi ni mal na kwo ta skła dek wy no si
obec nie 559,49 zł, mak sy mal na zaś 2474 zł.
Do dat ko wo le karz na kontr ak cie mu si opła -
cić skład kę na ubez pie cze nie zdro wot ne
w wy so ko ści co naj mniej 233,32 zł (od li cza -
ną od opła ca ne go po dat ku). 

W POD SU MO WA NIU

Przez ostat nie kil ka na ście lat za trud nie -
nie le ka rzy w for mie kon trak tu cie szy ło się
w Pol sce wzra sta ją cą po pu lar no ścią. Wy ni -
ka ła ona z moż li wo ści szyb kie go i znacz ne -
go zwięk sze nia do cho dów, zwią za ne go
z re duk cją skła dek ZUS oraz uni ka niem wyż -
szych pro gów po dat ko wych. Wpro wa dzo ne
w cią gu ostat nich 2-3 lat zmia ny sys te mo -
we (zmniej sze nie skła dek na ubez pie cze nie
spo łecz ne dla pra cow ni ków oraz li kwi da -
cja III pro gu po dat ko we go) spra wia ją, że
opła cal ność kon trak tu zmniej sza się i obec -
nie na tę for mę za trud nie nia de cy du ją się
głów nie oso by o wy so kich do cho dach. Nie
na le ży więc po dej mo wać po chop nych de cy -
zji i przyj mo wać nie ko rzyst nych ofert kon -
trak tów. Ca ły pa kiet świad czeń so cjal nych sta -
no wi nie wąt pli wą zdo bycz cy wi li za cyj -
ną XX w. – de cy zja o re zy gna cji z nie go po -
win na być do brze prze my śla na. 

Co moż na zro bić w sy tu acji, gdy le ka -
rze są na kła nia ni przez dy rek cję do za wie -
ra nia kon trak tów wbrew wła snej wo li? Jest kil -
ka spo so bów prze ciw dzia ła nia, któ re opi sa -
ne zo sta ną w jed nym z ko lej nych ar ty ku łów.

Ma ciej Ję drze jow ski

prze wod ni czą cy Ze spo łu ds. Wy na gro dzeń

Prze druk z mie sięcz ni ka OIL 

w War sza wie „Puls” nr 8/9 2010, cz. II.

Na prośbę Czytelników drukujemy tekst,

którego pełna wersja znajduje się także na

stronie: www. izba-lekarska.org.pl

na ra tun ko wa, neu ro chi rur gia, ane ste zjo lo gia) oraz dla le ka rzy pra cu ją cych w try bie ostre -
go dy żu ru. Wy ni ka to z uwa run ko wań praw nych do ty czą cych od po wie dzial no ści za błę dy
w le cze niu; w przy pad ku za trud nie nia na eta cie, od po wie dzial ność za nie za wi nio ne błę dy
po peł nio ne przez pra cow ni ka spo czy wa na pra co daw cy (art. 120 Ko dek su pra cy); w przy -
pad ku kon trak tu od po wie dzial ność spo czy wa w ca ło ści na le ka rzu lub so li dar nie na le ka -
rzu i za kła dzie opie ki zdro wot nej. Kon trakt na le ży rów nież od ra dzać le ka rzom w trak cie spe -
cja li za cji, gdyż po go dze nie pra cy na kontr ak cie ze sta ża mi szko le nio wy mi jest prak tycz nie
nie moż li we. In ne wa dy i za le ty kon trak tu pod su mo wu je ta be la 3. 

Za Przeciw

Umowa 
o pracę

Kontrakt

1. Za bez pie cze nie so cjal ne: 
ubez pie cze nie eme ry tal ne, ren to we
i cho ro bo we
2. Świad cze nia przy słu gu ją ce z ty tu -
łu ma cie rzyń stwa 
3. Płat ny urlop wy po czyn ko wy 
4. Do dat ko we świad cze nia gwa ran to -
wa ne w ko dek sie pra cy oraz świad cze -
nia so cjal ne 
5. Ogra ni cze nie od po wie dzial no ści cy -
wil nej do 3-krot no ści wy na gro dze nia
6. Moż li wość ne go cja cji wy na gro -
dzeń przez zwią zek za wo do wy 
7. Więk sza sta bil ność za trud nie nia 

1. Re duk cja skła dek zu sow skich 
2. Moż li wość od li cza nia kosz tów
dzia łal no ści go spo dar czej (np. le -
asing sa mo cho du) 
3. Moż li wość wy bo ru po dat ku li nio -
we go 

1. Niż sze wy na gro dze nie
2. Brak moż li wo ści ren to we i cho ro -
bo we roz li cza nia kosz tów wy ko ny wa -
nia za wo du 
3. Pro gre syw na staw ka po dat ku 
4. Pod le głość służ bo wa

1. Od po wie dzial ność cy wil na za błę -
dy w sztu ce
2. Mniej sze za bez pie cze nie so cjal ne
3. Brak ochro ny pra wa pra cy w za kre -
sie norm cza su pra cy 
4. Ogra ni cze nie moż li wo ści od by wa -
nia spe cja li za cji 

Tabela 3. Wady oraz zalety pracy na etacie i kontrakcie

W do tych cza so wych roz wa ża niach bra li śmy pod uwa gę pod sta wo wy czas pra cy le ka -
rza na eta cie (czy li 7 go dzin i 35 min dzien nie) oraz po rów ny wal ny mie sięcz ny czas pra -
cy na kontr ak cie. Sy tu acja nie co kom pli ku je się w przy pad ku dy żu rów le kar skich. Wy dłu -
że nie cza su pra cy po nad nor mę eta to wą spra wia, że za go dzi ny dy żu ro we za czy na ją obo -
wią zy wać staw ki jak za nad go dzi ny – czy li 50% do da tek za pra cę w cią gu dnia oraz 100%
do da tek za pra cę w no cy i dzień świą tecz ny. Ta kich ure gu lo wań za zwy czaj brak w umo wach
kon trak to wych. Wy dłu żo ny czas pra cy nie jest re kom pen so wa ny wyż szą staw ką go dzi no -
wą (nie kie dy w umo wach okre śla się nie co wyż sze staw ki za go dzi ny świą tecz ne). Róż ni ce
te po wo du ją, że dla osób du żo dy żu ru ją cych (8-10 dy żu rów w mie sią cu) bar dziej opła cal -
ne mo że być za trud nie nie na eta cie. 

Opty mal ny pro fil le ka rza pra cu ją ce go na kontr ak cie to nie chęt ny dy żu rom spe cja li sta w prze -
dzia le wie ku 40-50 lat, w „bez piecz nej” spe cjal no ści, ta kiej jak ra dio lo gia, cho ro by we wnętrz -
ne, pod spe cja li za cje in ter ni stycz ne, neu ro lo gia, der ma to lo gia, oku li sty ka czy psy chia tria. Jak
wy glą da kwe stia za bez pie czeń so cjal nych oso by pro wa dzą cej dzia łal ność go spo dar czą? Pro -

PRZY SZŁOŚĆ SZPI TA LI W KON TEK ŚCIE RE FOR MY SŁUŻ BY ZDRO WIA.
ASPEK TY PRAW NO -FI NAN SO WE

10 lu ty 2011, War sza wa
www.hal l mar ke vents.pl

OGŁOSZENIE płatne
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bu dże to we, w za mian za co szpi tal zo bo wią za ny jest umoż li wić spe cja li zu ją ce mu się re -
zy den to wi zdo by cie wie dzy wy ma ga nej pro gra mem spe cja li za cji. 

W tym ce lu usta wo daw ca w art. 16 ust. 1a usta wy o za wo dach le ka rza i le ka rza den -
ty sty prze wi dział, że: Le karz mo że od by wać spe cja li za cję na pod sta wie umo wy o pra cę, w peł -
nym wy mia rze cza su pra cy, za war tej z jed nost ką or ga ni za cyj ną pro wa dzą cą spe cja li za cję na czas
okre ślo ny, w ce lu do sko na le nia za wo do we go, obej mu ją ce go re ali za cję pro gra mu spe cja li za cji,
zwa ną da lej „re zy den tu rą.

Pod kre ślo ne prze ze mnie frag men ty te go prze pi su wy raź nie wska zu ją, że umo wa o pra -
cę jest za wie ra na w ce lu do sko na le nia za wo do we go i re ali za cja tej umo wy ma być ści śle po -
wią za na z pro gra mem spe cja li za cji. War to też zwró cić uwa gę na fakt, że roz po rzą dze nie
Mi ni stra Zdro wia z dnia 20 paź dzier ni ka 2005 r. w spra wie spe cja li za cji le ka rzy i le ka rzy
den ty stów ja ko je den z wa run ków ubie ga nia się o wpis na li stę pod mio tów mo gą cych pro -
wa dzić spe cja li za cję uczy ni ło za pew nie nie przez szpi tal wa run ków me ry to rycz nych i or ga -
ni za cyj nych, umoż li wia ją cych re ali za cję pro gra mu spe cja li za cji okre ślo nej licz bie le ka rzy. W tej
sy tu acji za pew nie nie wa run ków or ga ni za cyj nych do od by wa nia spe cja li za cji zgod nie z jej pro -
gra mem sta no wi je den z waż nych obo wiąz ków szpi ta la – za pew nie nie wspo mnia nych wa -
run ków or ga ni za cyj nych to stwo rze nie moż li wo ści nie za kłó co ne go od by wa nia szko le nia spe -
cja li za cyj ne go. Wa run ki or ga ni za cyj ne nie są za pew nio ne, gdy szpi tal, przy po mo cy le ka -
rzy re zy den tów, za mie rza „ła tać bra ki ka dro we” na izbie przy jęć, gdyż dzie je się to za wsze
z uszczerb kiem dla ja ko ści szko le nia spe cja li za cyj ne go. 

Fakt, że umo wa o pra cę re zy den ta jest za wie ra na w ce lu szko le nia spe cja li za cyj ne go oraz
że szpi tal wpi su jąc się na li stę pod mio tów pro wa dzą cych spe cja li za cję przy jął na sie bie zo -
bo wią za nie do za pew nie nia wa run ków, w któ rych le karz re zy dent mo że bez za kłó ceń od -
by wać spe cja li za cję, wska zu je jed no znacz nie, że le karz re zy dent mo że do ma gać się od szpi -
ta la za pew nie nia pra cy zgod nej z pro gra mem spe cja li za cji. Je śli pra ca w izbie przy jęć nie jest
ob ję ta pro gra mem spe cja li za cji, to skie ro wa nie re zy den ta na izbę przy jęć sta no wi na ru sze -
nie przez pra co daw cę umo wy o pra cę. W tej sy tu acji pra cow nik mo że do ma gać się do pusz -
cze nia go do pra cy na wa run kach zgod nych z umo wą tj. na wła ści wym od dzia le szpi tal nym. 

Wy róż nio na prze ze mnie dru ga z sy tu acji do ty czy kie ro wa nia do pra cy w izbie przy -
jęć le ka rzy, któ rzy za war li ze szpi ta lem umo wę o pra cę nie zwią za ną ze szko -
le niem spe cja li za cyj nym. Ta sy tu acja od stro ny praw nej nie przed sta wia się tak

jed no znacz nie, jak spra wa re zy den tów. Jak to zwy kle by wa, od po wiedź na py ta nie o le gal -
ność te go ro dza ju po wie rze nia do dat ko wych obo wiąz ków za le ży od wie lu czyn ni ków. 

Jed nym z istot nych czyn ni ków jest po sia da nie bądź nie po sia da nie przez szpi tal kon trak -
tu z Na ro do wym Fun du szem Zdro wia. W prak ty ce w zde cy do wa nej więk szo ści wy pad ków
szpi ta le ko rzy sta ją z fi nan so wa nia z pu blicz nych środ ków z NFZ. W tej sy tu acji za sto so -
wa nie znaj du je roz po rzą dze nie mi ni stra zdro wia z dnia 6 ma ja 2008 r. w spra wie ogól nych
wa run ków umów o udzie la nie świad czeń opie ki zdro wot nej. Zgod nie z § 6 ogól nych wa -
run ków umów za wie ra nych z NFZ, szpi tal ja ko świad cze nio daw ca mu si za pew nić, że le -
ka rze w cza sie wy zna czo nym do udzie la nia świad czeń w har mo no gra mie pra cy, nie mo gą
udzie lać świad czeń w in nej jed no st ce or ga ni za cyj nej u te go sa me go świad cze nio daw cy. Tak
za pi sa na nor ma praw na ma za pew nić pra wi dło wą go spo dar kę środ ka mi pu blicz ny mi z NFZ,
cho dzi o to, aby szpi tal nie po bie rał dwa ra zy wy na gro dze nia za pra cę te go sa me go pra -
cow ni ka w tych sa mych go dzi nach. Wy da je się, że z roz po rzą dze nia Mi ni stra Zdro wia wy -
ni ka, że szpi tal nie mo że po słu gi wać się jed nym pra cow ni kiem do ob słu gi w tych sa mych
go dzi nach, za rów no od dzia łu szpi tal ne go jak i izby przy jęć. Po nie waż jed nak stro ną umo -
wy ze szpi ta lem jest NFZ, to ewen tu al ne kon se kwen cje na ru sze nia tej umo wy po wi nien wy -
cią gać NFZ, a  nie pra cow ni cy szpi ta la kie ro wa ni do pra cy jed no cze śnie w dwóch ko mór -
kach or ga ni za cyj nych szpi ta la. Dru gą z oko licz no ści wpły wa ją cych na le gal ność po wie rze -
nia le ka rzo wi pra cy w izbie przy jęć obok pra cy na od dzia le jest treść kon kret nej umo wy o pra -
cę, któ rą le karz pod pi sał ze szpi ta lem. Ko deks pra cy w art. 29 wy ma ga aby umo wa o pra -

Obec nie ob ser wu ję, że wie lu le ka -
rzy zgła sza się do praw ni ka w ce -
lu uzy ska nia po ra dy, czy do pusz -

czal ne jest, aby pra co daw ca kie ro wał le ka -
rza za trud nio ne go na od dzia le szpi tal nym
do pra cy w izbie przy jęć. Pro blem nie po -
le ga jed nak na tym, że pra co daw ca ma za -
miar po wie rzyć pra cow ni ko wi in ną pra cę za -
miast pra cy na od dzia le szpi tal nym, co by -
ło by moż li we np. za po mo cą tzw. wy po wie -
dze nia zmie nia ją ce go, ale na tym, że pra co -
daw ca ocze ku je, że le karz w ra mach jed ne -
go eta tu bę dzie pra co wał na od dzia le szpi -
tal nym i jed no cze śnie w izbie przy jęć. Trud -
no po wie dzieć dla cze go to zja wi sko na si li -
ło się w ostat nich ty go dniach, bo praw dę mó -
wiąc do tych czas z pro ble mem tym nie mie -
li śmy do czy nie nia w tak du żym na tę że niu.
Być mo że jest to zwią za ne z okre sem kon -
trak to wa nia świad czeń z Na ro do wym Fun -
du szem Zdro wia, być mo że cho dzi o trud -
ność w po zy ska niu le ka rzy, któ rzy za ofe ro -
wa ne przez dy rek cje szpi ta li staw ki wy na gro -
dze nia zgo dzą się za trud nić na izbie przy -
jęć. Oko licz no ści, w któ rych przy szło dzia -
łać dy rek to rom szpi ta li, nie po win ny jed nak
prze sła niać war stwy praw nej pro ble mu.

Le ka rze, któ rzy są zo bli go wa ni do pra -
cy na od dzia le i izbie przy jęć jed no cze śnie
sta wia ją py ta nie, czy jest to zgod ne z prze -
pi sa mi pra wa. Aby uczy nić dal sze wy wo dy
bar dziej przej rzy sty mi, trze ba wy róż nić
dwie od mien ne sy tu acje: 

Pierw sza, to sy tu acja, w któ rej le ka rzem
kie ro wa nym do pra cy w izbie przy jęć jest le -
karz re zy dent od by wa ją cy w szpi ta lu szko -
le nie spe cja li za cyj ne. Dru ga, to sy tu acja, gdy
kie ro wa nym le ka rzem jest oso ba ma ją ca pod -
pi sa ną ze szpi ta lem „zwy kłą” umo wę o pra -
cę tj. oso ba nie od by wa ją ca szko le nia spe -
cja li za cyj ne go.W pierw szej sy tu acji, któ ra do -
ty czy le ka rza – re zy den ta od by wa ją ce go spe -
cja li za cję, punk tem wyj ścia po wi nien być za -
pis art. 16 ust. 1C usta wy o za wo dach le -
ka rza i le ka rza den ty sty, któ ry sta no wi, że:
Re zy den tu ry są fi nan so wa ne z bu dże tu pań stwa,
z czę ści, któ rej dys po nen tem jest mi ni ster wła -
ści wy do spraw zdro wia. 

Wy ni ka z nie go, że re zy den ci są szcze -
gól nym ro dza jem pra cow ni ków, na któ rych
za trud nie nie szpi tal otrzy mu je fi nan so wa nie

Powierzanie lekarzowi pracy w izbie przyjęć
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cę okre śla ła mię dzy in ny mi ro dzaj pra cy i miej sce jej wy ko ny wa nia. W przy pad ku za trud -
nia nia le ka rzy moż li we są dwa roz wią za nia:
– wska za nie ja ko ro dzaj pra cy „le karz”, a ja ko miej sca pra cy „szpi tal X w miej sco wo ści Y”
– wska za nie ja ko ro dzaj pra cy „le karz pe dia tra”, a ja ko miej sca pra cy „od dział pe dia trycz -

ny szpi ta la X w miej sco wo ści Y”.
W lep szej sy tu acji znaj du ją się ci le ka rze, któ rzy ja ko miej sce pra cy ma ją wpi sa ny okre -

ślo ny od dział szpi tal ny, po wie rze nie im pra cy na izbie przy jęć (czy li pra cy nie zgod nej z tre -
ścią umo wy o pra cę) wy ma ga bo wiem zmia ny umo wy o pra cę. Pra co daw ca mo że zmie nić
tę umo wę al bo w dro dze po ro zu mie nia stron, na co mu si uzy skać zgo dę le ka rza, al bo za po -
mo cą wy po wie dze nia zmie nia ją ce go. Wy jąt ko wo pra co daw ca mo że po wie rzyć pra cow ni -
ko wi in ną pra cę bez zmia ny umo wy na pod sta wie art. 42 ust. 4 ko dek su pra cy, ale mo że
to zro bić tyl ko na 3 mie sią ce w ro ku ka len da rzo wym. 

Na to miast oso by, któ re w umo wach o pra cę ma ją ja ko ro dzaj pra cy wpi sa ne „le karz”
i któ rych miej scem pra cy zgod nie z umo wą jest szpi tal, bez wska za nia kon kret ne go od dzia -
łu mu szą li czyć się z tym, że pra co daw ca mo że skie ro wać ich do pra cy w izbie przy jęć bez
ko niecz no ści zmia ny umo wy o pra cę, naj czę ściej wy star cza ją ce bę dzie wrę cze nie pra cow -
ni ko wi no we go za kre su czyn no ści, z któ re go wy ni ka obo wią zek pra cy za rów no na od dzia -
le jak i w izbie przy jęć.

W tym miej scu trze ba wy ja śnić, że pra wo pra cy nie za bra nia za trud niać pra cow ni ków
przy pra cach, któ rych za kres nie jest jed no rod ny i któ rych wy ko ny wa nie na stę pu je w róż -

nych miej scach. Moż na wręcz po wie dzieć,
że zja wi sko za wie ra nia jed nej umo wy o pra -
cę, w ra mach któ rej pra cow nik wy ko nu je
w róż nych miej scach od mien ne ro dza jo wo
czyn no ści jest dość po wszech ne i nie na ru -
sza prze pi sów pra wa. 

Z tej przy czy ny nie jest „nie le gal ne” sa -
mo w so bie za trud nie nie le ka rza do pra cy
w izbie przy jęć i od dzia le szpi tal nym jed no -
cze śnie. Jak wy żej wska za łem, ogra ni cze nia
w ko rzy sta niu z pra cy jed ne go le ka rza
w dwóch ko mór kach or ga ni za cyj nych szpi -
ta la mo gą wy ni kać bądź z ogól nych wa run -
ków umów z NFZ, bądź z kon kret nej umo -
wy o pra cę, je śli umo wa ta prze wi dy wa ła za -
trud nie nie le ka rza tyl ko w okre ślo nym (jed -
nym) od dzia le szpi tal nym. 

Michał Ko zik

rad ca praw ny 

ku pra cy, jest za war cie po ro zu mie nia w tym
przed mio cie. W przy pad ku, gdy stro ny nie
usta lą ina czej, pra cow nik, z któ rym zo sta nie
pod pi sa ne po ro zu mie nie, nie otrzy ma z te -
go ty tu łu żad nej „re kom pen sa ty” fi nan so wej.
Na le ży za zna czyć, że pra cow nik nie ma obo -
wiąz ku pod pi sa nia po ro zu mie nia o roz wią -
za niu umo wy o pra cę. W przy pad ku bra ku
za war cia po ro zu mie nia, pra co daw ca bę dzie
mu siał roz wią zać sto su nek pra cy w in nym try -
bie. Przy kła do wo pra co daw ca wy po wie umo -
wę o pra cę z po wo du li kwi da cji sta no wi ska
pra cy. Wów czas pra cow ni ko wi przy słu gu je
okres wy po wie dze nia w cza sie któ re go
otrzy my wał bę dzie wy na gro dze nie. W przy -
pad ku, gdy pra co daw ca za trud nia na pod sta -
wie umo wy o pra cę co naj mniej 20 pra cow -
ni ków, zwal nia ne mu le ka rzo wi bę dzie przy -
słu gi wa ła rów nież od pra wa.

Ja kub Fra kow ski

apli kant rad cow ski

Licz ne py ta nia kie ro wa ne do biu ra praw ne go ŚIL wska zu ją, że od po cząt ku no we go ro -
ku le ka rzy nur tu ją dwa pod sta wo we pro ble my. Pierw szy z nich do ty czy obo wiąz ku po sia -
da nia kas re je stru ją cych 

Od kie dy obo wią zek po sia da nia ka sy re je stru ją cej?
Prze pi sy roz po rzą dze nia mi ni stra fi nan sów w spra wie zwol nie nia z obo wiąz ku pro wa dze -
nia ewi den cji przy za sto so wa niu kas re je stru ją cych na kła da ją na le ka rzy pro wa dzą cych prak -
ty kę le kar ską obo wią zek po sia da nia kas fi skal nych od dnia 1 ma ja 2011 roku!

Nie wszy scy le ka rze obo wią za ni są do po sia da nia ka sy re je stru ją cej.
Obo wią zek po sia da nia ka sy re je stru ją cej spo czy wał bę dzie na le ka rzach pro wa dzą cych prak -
ty kę le kar ską, któ rych ob rót w po przed nim ro ku po dat ko wym prze kro czył 40 tys. zło tych.
Na le ży pa mię tać, że do w/w ob ro tu nie wli cza się przy cho dów uzy ski wa nych na pod sta wie
kon trak tu za war te go z za kła dem opie ki zdro wot nej oraz przy cho dów w ra mach usług zdro -
wot nych świad czo nych w ra mach kon trak tu z NFZ. Za rów no w jed nym, jak i dru gim przy -
pad ku le karz nie uzy sku je bo wiem przy cho dów od oso by fi zycz nej.

Dru gi ak tu al ny pro blem, to kwe stia roz wią zy wa nia z le ka rza mi sto sun ków pra cy w związ -
ku z bra kiem za war cia kon trak tu z Na ro do wym Fun du szem Zdro wia na da ny ro dzaj świad -
czo nych usług zdro wot nych. 
Do praw ni ka zgła sza ją się oso by, z któ ry mi pra co daw ca za mie rza z w/w po wo dów roz wią -
zać sto su nek pra cy. Jed ną z pro po no wa nych  przez pra co daw cę form roz wią za nia sto sun -

● PYTANIA DO PRAWNIKA

KASY FISKALNE DLA LEKARZY

Śląska Izba Lekarska negocjuje specjalną ofertę zakupu oraz instalacji kas fiskalnych dla lekarzy.
W celu uzyskania najkorzystniejszej ceny, chcemy oszacować ilość zamawianych kas.

Prosimy zainteresowanych zakupem kas fiskalnych o kontakt z izbą:
Dział Praktyk Lekarskich tel. (32) 203 65 47/48 wew. 303, 304

Rafał Kiełkowski tel. 668 266 183
e-mail : www@izba-lekarska.org.pl

KOMUNIKAT
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Z TEKI RZECZNIKA

Na le ży so bie za dać py ta nie, co po wi nien zro bić le karz, w sto sun ku do któ re go pro -
wa dzo ne jest po stę po wa nie przed rzecz ni kiem od po wie dzial no ści za wo do wej, a szcze -
gól nie w pro ku ra tu rze? Oczy wi ście war to roz wa żyć usta no wie nie peł no moc ni ka. W wy -
bo rze na le ży kie ro wać się przed wszyst kim do świad cze niem w pro wa dze niu spraw z za -
kre su tzw. pra wa me dycz ne go. Ist nie je ol brzy mia róż ni ca po mię dzy ad wo ka ta mi, któ rzy
pro wa dzi li już spra wy me dycz ne, bro niąc le ka rzy, bądź szpi ta le, a ta ki mi, któ rzy są świet -
ny mi spe cja li sta mi np. w spra wach roz wo do wych, ma jąt ko wych. 

Po dob nie naj lep szy na wet rad ca praw ny zaj mu ją cy się ob słu gą naj więk szych na wet firm
czy spół ek ak cyj nych nie bę dzie tak do brze re pre zen to wał na szych in te re sów, jak rad ca
ob słu gu ją cy przez wie le lat szpi tal. Wy bór od po wied nie go praw ni ka to do pie ro pierw szy
etap. Je że li nasz re pre zen tant bę dzie oso bą bie głą i do świad czo ną w pra wie me dycz nym,
to ma my szczę ście, po nie waż zmu si on nas do sta łej i cią głej współ pra cy. 

Praw nik, nie ma jąc wy kształ ce nia me dycz ne go, 
może nie orientować się w isto cie pro ble mów zwią za nych

z prze bie giem le cze nia, dia gno sty ki, pro fi lak ty ki, orze ka nia

Pro blem za cznie na ra stać wów czas, gdy za wie rzy my, iż oso ba nie zbyt do świad czo na
w spra wach me dycz nych osią gnie w na szym imie niu suk ces bez na sze go udzia łu. Każ da spra -
wa wy ma ga na sze go za an ga żo wa nia od sa me go po cząt ku, aż do jej za koń cze nia. To tyl ko
le karz mo że zwró cić uwa gę praw ni ka na naj bar dziej istot ne fak ty słu żą ce je go obro nie. To

obo wiąz kiem le ka rza jest do -
kład ne przed sta wie nie ca łe go
pro ce su le cze nia. To on mu -
si wy ka zać lo gicz ną cią głość
zda rzeń, od zwier cie dlić ich
prze bieg, od nieść się do czyn -
ni ka cza su, a czę sto kroć wy -
ka zać to, cze go nie od zwier -
cie dla naj le piej na wet pro wa -
dzo na do ku men ta cja me dycz -
na, czy li dy le ma tów dia gno -
stycz no -róż ni co wych czy
zmian de cy zji po uzy ska niu
ko lej nych wy ni ków, kon sul ta -
cji. 

Wie lu z nas re zy gnu je
z ta kiej współ pra cy, ufa jąc, że nasz praw nik sam bę dzie w sta nie uwy pu klić istot ne ele men -
ty słu żą ce na szej obro nie, sa mo dziel nie przy go to wać me ry to rycz nie war to ścio we pi smo pro -
ce so we lub wnio sek o prze pro wa dze nie do wo dów. Ob ser wu jąc pro wa dzo ne spra wy mu -
szę po wie dzieć, że jest to nie moż li we. Je że li sa mi nie czu je my się „na si łach”, to naj lep -
szym wyj ściem jest się gnię cie po po moc ko le gi le ka rza, któ ry po sia da do świad cze nie w za -
kre sie pra wa me dycz ne go. 

To on mo że po móc nam przy go to wać się me ry to rycz nie do współ pra cy z przed sta wi -
cie lem praw nym. War to ro zej rzeć się wśród swo ich ko le gów i po pro sić o po moc by łych sę -
dziów, rzecz ni ków od po wie dzial no ści za wo do wej, ab sol wen tów pra wa me dycz ne go lub ta -
kich le ka rzy, któ rym nieob ce są za gad nie nia pro ce du ry po stę po wa nia. Tak na praw dę tyl ko
wspól ne i cią głe an ga żo wa nie się w pro wa dzo ną spra wę mo że do pro wa dzić do peł ne go s -
uk ce su. Bo mo że nas spo tkać stwier dze nie, pa da ją ce z ust peł no moc ni ka po wy ro ku ska -
zu ją cym „rok – nie wy rok, a dwa la ta….”

 Ta de usz Urban 

Chcę po dzie lić się spo strze że nia mi do -
ty czą cy mi współ pra cy po mię dzy le ka rzem
i je go praw ni kiem w po stę po wa niu kar nym
lub za wo do wym.

Opis przy pa dku. Le karz na proś bę
za przy jaź nio ne go far ma ceu ty wy -
sta wił re cep ty na tzw. po kry cie. Re -

cep ty wy pi sał na na zwi sko kom ba tan ta wo -
jen ne go. Na ro do wy Fun dusz Zdro wia wy krył,
iż czło wiek ten już nie ży je, po nie waż je go
nr pe sel fi gu ru ją cy w ba zie da nych opa trzo -
ny był ad no ta cją o zgo nie. NFZ z urzę du po -
wia do mił o wy łu dze niu na je go nie ko rzyść
le ków o war to ści 1.500 zł wła ści wą pro ku -
ra tu rę. Spo rzą dzo no za rzu ty, spra wę kie ru -
jąc do są du. Le ka rza re pre zen to wał „do bry
praw nik”, przy bar dzo ma łym za an ga żo wa -
niu oso bi stym. Za padł wy rok: rok za ka zu wy -
ko ny wa nia za wo du, rok ogra ni cze nia wol no -
ści w za wie sze niu i grzyw na. Wy rok bar dzo
do tkli wy dla le ka rza, szcze gól -
nie w wy mia rze za wo do wym,
a od swo je go praw ni ka usły szał
ty tu ło we sło wa: „rok nie wy -
rok”. 

Le karz, któ ry po pa da
w kon flikt z pra wem, tak w za -
kre sie od po wie dzial no ści kar -
nej, jak i za wo do wej, w związ -
ku z wy ko ny wa niem swo ich
obo wiąz ków co raz czę ściej
się ga po po moc praw ną. Re -
pre zen to wa nie swo ich in te re -
sów po wie rza rad com praw -
nym lub ad wo ka tom, de cy du -
jąc się na ta ki wy bór go dzi się na po no sze -
nie nie ma łych kosz tów fi nan so wych swo jej
ob słu gi praw nej. Zde cy do wa na więk szość
le ka rzy jak żeż myl nie są dzi, że spra wa już
„zo sta ła za ła twio na”, bo ma fa cho wą po moc
praw ną. 

Dla cze go ta kie prze ko na nie jest myl ne?
Oczy wi ście praw nik, któ ry sta je się peł no -
moc ni kiem, zna ko mi cie uła twia po ru sza nie
się w gąsz czu ko dek sów, ustaw, prze pi sów.
Nie ste ty, praw nik nie ma jąc wy kształ ce nia
me dycz ne go, nie orien tu je się w isto cie pro -
ble mów zwią za nych z prze bie giem le cze -
nia, dia gno sty ki, pro fi lak ty ki, orze ka nia itd. 

„Rok – nie wyrok…”
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SPOTKANIA

Ja kie są naj waż niej sze war to ści w ży ciu za wo do wym le ka rza? Co jest waż ne w tym za -
wo dzie? Jak bro nić się przed bra kiem cza su i ko mer cja li za cją pra cy? Co sta no wi isto tę
re la cji le karz – pa cjent? 
Na te i wie le in nych py tań sta ra no się zna leźć od po wie dzi w trak cie ka me ral ne go spo -

tka nia za słu żo nych le ka rzy My sło wic, w tym wie lo let nich pra cow ni ków Szpi ta la nr 2 im. dr.
Ta de usza Bo czo nia. 

Dok to rzy Ga brie la Ad ler, Da nu ta Ja ku bow ska-Pa ku ła, Kry stian Ku ber ski, An na Le śniak,
Ewa No sek, Wa cław Or łów, Wal de mar Pa ku ła, Zo fia i Alek san der Sta chu ro wie, Kry sty na Staś -
ko, Wła dy sław Sza fa ro wicz, Zbi gniew Wi to siń ski, kil ka dzie siąt lat ży cia po świe ci li dla do bra
swo ich pa cjen tów, gro ma dząc w tym cza sie ogrom ny ba gaż wspo mnień i do świad czeń.

Przez de ka dy po cząw szy od sier mięż nych lat pięć dzie sią tych ob ser wo wa li jak zmie nia
się rze czy wi stość pol skiej ochro ny zdro wia, w któ rej przy szło im pra co wać. – Ża łu ję, że
w po go ni za za rob ka mi le ka rze za tra ci li ser decz ny sto su nek do sa mych sie bie, nie ma ją żad -

nych wzglę dów
dla swo ich ko -
le gów. Za ni ka
życz  l i  wość ,
chęć współ pra -
cy czy bez in te -
re sow nej po -
mo cy. Kie dyś
nie by ło za wi -
ści, moż na by -
ło li czyć na in -
nych – mó wił
dok tor Wal de -
mar Pa ku ła
i wspo mi -
nał – Nam się
jesz cze chcia ło

urzą dzać wspól -

ne za ba wy, wy ciecz ki, dzia łać ra zem. Te raz by ło by bar dzo trud no
przy wró cić tam te re la cje. 

Za sta na wia no się nad współ cze snym tren dem pięt no wa nia i na -
gła śnia nia błę dów i po my łek, a po mi ja nia mil cze niem he ro izmu
i wspa nia łych do ko nań le ka rzy. Ta ten den cja wi docz na wy raź nie
w mas sme diach zda niem se nio rów za wo du bar dzo ne ga tyw nie wpły -
wa na re la cje pa cjen ta z le ka rzem. – Trze ba uczu lić na sze śro do -
wi sko, że by wię cej cza su po świę ca ło na wy słu cha nie cho re go to po -
mo że od bu do wać do bry wi ze ru nek na sze go za wo du – prze strze -
gał dok tor Kry stian Ku ber ski. 

Na szczę ście na strój re flek sji nie zdo mi no wał spo tka nia, któ -
re w głów nej mie rze by ło oka zją do pod trzy ma nia i od no wie nia to -
wa rzy skich kon tak tów mie dzy daw ny mi ko le ga mi i przy ja ciół mi.

W spo tka niu zor ga ni zo wa nym z ini cja ty wy pre ze sa ORL 
Jac ka Ko za kie wi cza uczest ni czył tak że wi ce pre zy dent My sło wic 
Grze gorz Brzo ska, dy rek tor szpi ta la Nar cyz Woj to wicz oraz je go 

za stęp ca Pa weł Lo rek. Na za koń cze nie
spo tka nia każ dy z le ka rzy otrzy mał od sa -
mo rzą du le kar skie go upo min ki, w tym książ -
kę dr. Krzysz to fa Broż ka po świe co ną pol skim
le ka rzom na Gór nym Ślą sku i Ślą sku Cie szyń -
skim oraz oso bi ście de dy ko wa ny ad res
od pre ze sa Jac ka Ko za kie wi cza – Skła dam
Pań stwu szcze re wy ra zy po dzię ko wa nia,
uzna nia i sza cun ku. Je ste ście hi sto ria My sło -
wic i te go szpi ta la – mó wił pre zes – Chciał -
bym, aby ta kich spo tkań by ło jesz cze wie le
przed na mi. 

An na Za do ra -Świ de rek

● KILKADZIESIĄT LAT ŻYCIA POŚWIĘCILI DLA DOBRA SWOICH PACJENTÓW, GROMADZĄC W TYM CZASIE
OGROMNY BAGAŻ WSPOMNIEŃ

Spojrzenie przez pryzmat doświadczeń

Stoją od lewej: dr Jacek Kozakiewicz,  

dr Wacław Orłów

Poniżej: dr Anna Leśniak z wiceprezydentem

Mysłowic Grzegorzem Brzoską 

od lewej: dr Aleksander Stachura, dr Zofia Stachura, dr Ewa Nosek, 

dr Gabriela Adler

od lewej: dr Krystian Kuberski, dr Władysław Szafarowicz, wiceprezydent

Mysłowic Grzegorz Brzoska, dr Jacek Kozakiewicz, dr Anna Leśniak, 

dr Aleksander Stachura, dr Zofia Stachura, dr Ewa Nosek
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ORDYNATORZY

No wa in we sty cja wpi su je się w trwa ją cą od bli sko de ka dy roz bu do wę
szpi ta la. W cią gu kil ku lat wy re mon to wa no blo ki ope ra cyj ne dla oku li sty -
ki, la ryn go lo gii, chi rur gii ogól nej i ura zo wo -or to pe dycz nej oraz zmo der -
ni zo wa no od dział re ha bi li ta cji, chi rur gii ogól nej i pra cow nię en do sko pii. Ak -
tu al nie w szpi ta lu za trud nio nych jest 41 le ka rzy i 102 pie lę gniar ki. 

W uro czy stym otwar ciu wzię li udział m. in. mi ni ster roz wo ju re gio nal -
ne go Elż bie ta Bień kow ska – pry wat nie miesz kan ka My sło wic, po seł zie mi
ślą skiej Jan Rzy meł ka, mar sza łek wo je wódz twa Adam Ma tu sie wicz, no wo
wy bra ny pre zy dent My sło wic Edward La sok oraz pre zes ORL w Ka to wi cach
Ja cek Ko za kie wicz.

A. Z.-Ś.

W bu dyn ku daw nej pral ni Szpi ta la nr 2
im. dr. Ta de usza Bo czo nia w My sło wi cach
otwar to sta cję dia liz. Jest to pierw sza te go
ty pu pla ców ka w tym mie ście.

Kil ku dzie się ciu cho rych już od lu te go
bę dzie mo gło ko rzy stać z 12 sta no -
wisk do dia li zo te ra pii i jed no cze śnie

le czyć się w no wo uru cho mio nej po rad ni ne -
fro lo gicz nej. Wszyst kie za bie gi i świad cze -
nia me dycz ne bę dą od by wa ły się w ra mach
kon trak tu z Na ro do wym Fun du szem Zdro -
wia, o czym po in for mo wał dy rek tor szpi ta -
la Nar cyz Woj to wicz. 

● LE KA RZE WY BRA NI W DRO DZE KON KUR SU NA STA NO WI SKA OR DY NA TO RÓW, W OKRE SIE
OD PAŹDZIERNIKA DO GRUDNIA 2010 ROKU

lek. med. Sta ni sław Waw ry ka
Od dział Uro lo gii Wo je wódz kie go Szpi ta la Spe -
cja li stycz ne go nr 2 w Ja strzę biu Zdro ju – do -
tych cza so wy or dy na tor te go od dzia łu, wy grał
kon kurs 4 paź dzier ni ka 2010 ro ku.

dr n. med. 
Szcze pan Boł dys 
Od dział Ane ste zjo lo gii i In ten syw nej Te ra pii
Wo je wódz kie go Szpi ta la Spe cja li stycz ne go
nr 1 im. prof. J. Ga siń skie go w Ty chach – do -
tych cza so wy or dy na tor te go od dzia łu, wy grał
konkurs 1 grud nia 2010 ro ku.

lek. med. 
Ewa Ka czo row ska 
Od dział Der ma to lo gii, Sa mo dziel ny Pu blicz -
ny ZOZ ZSM w Cho rzo wie – do tych cza so -
wa or dy na tor te go od dzia łu, wskazana przez
dyrektora, pozytywnie zaakceptowana przez
komisję 7 grud nia 2010 ro ku.

dr n. med. 
Ma ria Gło wac ka
Od dział Reu ma to lo gii i Re ha bi li ta cji Szpi tala
Spe cja li stycz nego nr 1 w By to miu – do tych -
cza so wa or dy na tor te go od dzia łu, wy gra ła kon -
kurs 9 grud nia 2010 ro ku.

SZPITALE

● INWESTYCJE I ROZWÓJ

Pierwsza stacja dializ w Mysłowicach
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Ca ła wy żej wy mie nio na eki pa, na zy wa -
na To -Mi sją, od po cząt ku by ła bar dzo chęt -
na do or ga ni zo wa nia wy jaz du. Od po -
nad pół ro ku pro wa dzi ła in ten syw ne przy go -
to wa nia, ucząc się hisz pań skie go w wol nych
chwi lach, koń cząc kur sy z me dy cy ny tro pi -
kal nej, pod da jąc się wy ma ga nym szcze pie -
niom, a przede wszyst kim gro ma dząc le ki,
sprzęt me dycz ny i za bie ga jąc o ko lej nych ofia -
ro daw ców.

PO CO JE DZIE MY I CO BĘ DZIE MY

TAM RO BIĆ?
Pra ca na sza bę dzie po le ga ła na sze ro -

ko po ję tej opie ce le kar skiej, po mo cy me dycz -
nej, pod no sze niu świa do mo ści zdro wot nej,
szcze pie niach ochron nych i in nych dzia ła -
niach pro fi lak tycz nych, a tak że roz bu do wa -
niu i wy po sa że niu ist nie ją ce go am bu la to rium,
pro wa dzo ne go przez sio stry za kon ne. W du -

żej mie rze po moc bę dzie skie ro wa -
na do dzie ci, uczą cych się w ist nie ją cej
przy mi sji szko le. Pla nu je my prze pro wa dzić
sze ro ko za kro jo ną ak cje de hel min ty za cji
wśród uczniów, ba dań pro fi lak tycz nych
i szcze pień. W Pa ra gwa ju tyl ko w teo rii dzie -
ci pod da wa ne są obo wiąz ko wi szcze pień.
Na dal co ro ku wie le spo śród nich umie ra
na cho ro by, któ re w Pol sce już nie mal po -
pa dły w za po mnie nie. Wy star czy wspo -
mnieć o bło ni cy, bądź po lio, któ re zbie ra ją
tam du że żni wo.

Kto oglą dał słyn ny film „Mi sja” z pa mięt ną mu zy ką En nio Mor ri co -
ne, bę dzie wie dział, jak wy glą da ją te re ny w Pa ra gwa ju, w któ re uda je
się eks pe dy cja le ka rzy i wo lon ta riu szy. Nad hu ma ni tar ną mi sją dusz pa -
ster sko - me dycz ną pa tro nat ob ję ła Ślą ska Izba Le kar ska. Na za pro sze -
nie pre ze sa Jac ka Ko za kie wi cza, uczest ni cy wy pra wy by li go ść mi Pre -
zy dium ORL. Opo wie dzie li o szcze gó łach eks pe dy cji, pla no wa nej na po -
ło wę lu te go. (GO)

Idea wy jaz du do Pa ra gwa ju zro dzi ła się w sierp niu, kie dy to przy -
je chał z wi zy tą dusz pa ster ską do Szpi ta la Wo je wódz kie go w Ja strzę -
biu ksiądz Grze gorz Adam czyk- pa ra gwaj ski mi sjo narz, przy ja ciel

na sze go szpi tal ne go ka pe la na. Za zna jo mił nas z licz ny mi pro ble ma mi,
z ja ki mi bo ry ka się oko ło 60 tys. miesz kań ców re jo nu Gu aram ba re, a przede wszyst kim z bra -
kiem do stę pu do pod sta wo wej opie ki zdro wot nej. Opo wie dział o bra ku pod sta wo wych szcze -
pień, o dniach „Na tio nal Im mu ni za tion Day” któ rych stra te gią jest szcze pie nie w do mach,
w cen trach han dlo wych, w szko łach, fir mach, na osie dlach. Nie ste ty tyl ko dwa ra zy w ro -
ku i to w więk szych mia stach. 

Da ne sza cun ko we wska zu ją, że szcze pie nie na bło ni cę-tę żec -krztu siec po zwa la za po -
biec co ro ku 7400 za cho ro wa niom na krztu siec, z cze go oko ło 2900 dzie ci gi nie z po wo -
du po wi kłań. Po łu dnie kra ju cier pi z po wo du wy so kiej śmier tel no ści nie mow ląt, 20% lud no -
ści nie ma do stę pu do wo dy pit nej, 25% dzie ci w kra ju cier pi z po wo du nie do ży wie nia. Bra -
ku je 40% pe dia trów, są de fi cy ty miejsc w szpi ta lach dla dzie ci i do ro słych się ga ją ce oko ło 50%.

Ma my na dzie ję, że znaj dzie my więk szą gru pę le ka rzy, 
któ rzy na prze mian wraz z na mi bę dą kon ty nu ować 

na szą pra cę.

Naj częst szy mi cho ro ba mi są cho ro by bie gun ko we, gruź li ca, ostre in fek cje dróg od de -
cho wych, wście kli zna, za ka że nie wi ru sem HIV, cho ro by ukła du krą że nia (33% zgo nów rocz -
nie) i no wo two ry (14-16% zgo nów rocz nie).

Wstrzą sa ją ce jest, że oko ło 27 % lud no ści nie ma do stę pu do ja kie go kol wiek sys te mu
zdro wot ne go. Dla wie lu Pa ra gwaj czy ków kon takt z na mi bę dzie pierw szą moż li wo ścią sko -
rzy sta nia z po  mo c y pie lę gniar sko -le kar skiej. 

TO -MI SJA

Za na mo wą Grze go rza Adam czy ka i przy ści słej współ pra cy z ka pe la nem ze bra ła się
gru pa w skła dzie:
– Gra ży na Ada mek, le karz in ter -
ni sta 
– Ja go da Kier kor ko wa, le karz
sto ma to log
– Iwo na Pta siń ski, le karz pe dia -
tra 
– Woj ciech Grze siak, ka pe lan
szpi tal ny 
– To masz Po ha ba, le karz ane ste -
zjo log 
– Bar tosz Foj cik, uczeń li ceum,
któ ry bę dzie peł nił funk cję na -
uczy cie la an giel skie go.

TEMAT Z OKŁADKI

● PATRONAT ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

Misja Paragwaj
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Nu mer kon ta: 
ING Bank Ślą ski
67 1050 1605 1000 0022 9577 5122
z do pi skiem Mi sja Pa ra gwaj



18 PRO MEDICO LUTY 2011

Po nad to pla nu je my otwo rzyć am bu la to -
rium sto ma to lo gicz ne, gdzie na sza ko le żan -
ka bę dzie wy ko ny wać pod sta wo we za bie gi.

Nasz po byt bę dzie trwał ok. 5 ty go dni,
pla nu je my jed nak kon ty nu ować wy jaz dy.
Ma my na dzie ję, że znaj dzie my więk szą
gru pę le ka rzy, któ rzy na prze mian wraz z na -
mi bę dą kon ty nu ować na szą pra cę. Zgro ma -
dzo ne le ki i sprzęt me dycz ny na wy po sa że -
niu am bu la to rium pro wa dzo ne go przez
sio stry Elż bie tan ki, bę dą bar dzo przy dat ne
dla miesz kań ców jesz cze dłu go po na szym
wy jeź dzie. 

Wpraw dzie de cy zja o wy jeź dzie za pa -
dła szyb ko, jed nak ża den czło nek To -Mi sji
nie wa hał się ani chwi li. Spo tka nie z mi sjo -
na rzem i wy jazd do Pa ra gwa ju da je nam
uczest ni kom, moż li wość spła ce nia „dłu gu”
wzglę dem do stat nie go ży cia, ja kie pro wa dzi -
my, bez bie dy i gło du. Po za tym do bro czło -
wie ka jest war to ścią po nad cza so wą i uni wer -
sal ną, daj my więc ko muś coś, cze go być mo -
że nie do świad czył. Po dziel my się na szą 

wie dzą i do świad cze niem. „Po da -
ruj ko muś kwia ty, po wód wy my ślisz
póź niej”- nie trze ba chy ba tłu ma -
czyć idei do bra, nie trze ba nie za -
uwa żać po trzeb i pro ble mów. Trze -
badzia łać.

UCZY NIĆ ŚWIAT TRO CHĘ LEP SZYM

Na sza po moc dla Pa ra gwaj czy -
ków w du żej mie rze uza leż nio -
na jest od dar czyń ców. Spo tka li śmy
się z du żą ofiar no ścią ap tek, firm
far ma ceu tycz nych, przed się biorstw
i osób pry wat nych. Nie zmier nie
dzię ku je my za już ofia ro wa ną po -
moc. Po trze by jed nak są ogrom ne,
stąd na sza proś ba o da ry w po sta -
ci le ków, sprzę tu me dycz ne go i wpła ty pie nięż ne, gdyż wie le rze czy ze wzglę dów lo gi stycz -
nych znacz nie ta niej moż na ku pić na miej scu. Pro si my o kon takt ma ilo wy lub te le fo nicz -
ny – drgryf@ga ze ta.pl, tel. 603 433 650. W ten spo sób wszy scy ma my szan se, aby ten
świat uczy nić choć tro chę lep szym.

Uczest ni cy To -Mi sji 

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

1. Głos sły szę
do brze, ale
chwy ta n ie
je go jest ta -
kie cięż kie
(pa cjent ma
kło po ty ze
słu chem).

2. Mam bó le
gło wy z ka -
tru.

3. Więk sze bó le mam przy idz ze niu.
4. Nie lu bię ka mu flo wać spra wy, ale ten ból

mi do ku cza.
5.  Nie wiem, co my śleć o tej mo jej no -

dze – za go iła się na mie siąc i zno wu się
od go iła.

6. Przy cho dze niu, je śli po zwo lę so bie na luk -
sus przy sta nię cia, to ból mi ustę pu je. 

7. Po pa rzy łem no gę i by łą dłu gi czas oskó ro wa na.
8. Czy mu szę przy sta wać przy cho dze niu? Nie, ra czej za to rów ta kich nie mam, że bym mu -

siał sta wać na przy staw kę.
9. Ude rzy łem po ślad kiem rę ki o kra węż nik (pa cjent miał na my śli o kłąb kciu ka).
10. Jak w no cy wsta ję z mo czem, to chy ba po ka zu je się pro sta ta.
11. Ni gdy nie je stem w sta nie spo czyn ku.
12. Mam tę ra nę bez ude rze nia, z sa mo ści. 
13. – Jak się pan czu je? – Dzię ku ję, są kon se kwen cje, już le piej cho dzę.
14. Ni gdy pa nie dok to rze nie pi łem, nie pa li łem i nie ka wo wa łem.
15. Mam bó le nóg przy cho dze niu, a o udźwi gu nie ma mo wy.
16. Je stem wprost zbul wer so wa ny tą ele gan cją w po rad ni, pięk nie tu wszyst ko urzą dzi li ście!
17. – Czy do stał pan ja kieś le ki? – Tak, do sta łem pa nie dok to rze. Ta blet ki tro ja kie: jed ne

do uży wa nia na noc, po jed nej. In ne trzy ra zy dzien nie, a ta kie ma łe dwa ra zy dzien -
nie. – Nie ma pan za pi sa ne, ja kie to ta blet ki? – Za pi sa ne nie mam, ale pa mię tam. Ta
na noc to du ża bia ła, te in ne żół te, a te trzy ra zy dzien nie ta kie śred nie, gru be.

18. Mia łem wy ci na ne na ro sty w za wia sach w ko la nie.
19. Le czę się na uli cy Rey mon ta, bo bia łe ciał ka za bi ja ją czer wo ne (cho dzi ło o po rad nię

he ma to lo gicz ną).
20. Czop ka nie utrzy mam, bo zwie ra cza nie mam.
21. Wszyst kie mu win ne jest nie wy kształ ce nie sta wów bio dro wych.
22. Zga dzam się na wszyst kie ba da nia, by le tyl ko nie do te go pie ca. Bo tam mi by ło tak

dusz no, że o ma ło nie ze mdla łam. (cho dzi ło o ba da nie TK).
23. No szę dwo iste skar pet ki (po dwój ne), a no gi mnie i tak bo lu ją.
24. Otrzy ma łem eta żer ki trzy ra zy dzien nie po je dze niu (cho dzi ło o dra żet ki).
25. Do sta łem te le ki z da rów bo żych (cho dzi ło o le ki roz da wa ne przez Ko ściół). 
26. Te trzy pal ce mam przy cho dze niu spa ra li żo wa ne jak He ine -Me di na. 

„Kącik humoru” - cz.III

Włodzimierz Walewski

LEKARZU, UŚMIECHNIJ SIĘ

TEMAT Z OKŁADKI
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Kurs do sko na lą cy: „Re su scy ta cja krą że nio wo -od de cho wa do ro słych we dług ak tu al nych wy tycz nych”
Ter min: 7 lu te go 2011 r. (po nie dzia łek) oraz 8 lu te go 2011 r. (wto rek) 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 7 lutego. 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 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. 

Kasy rejestrujące - przepisy, zasady stosowania, prezentacja rozwiązań
Ter min: 25 lu te go 2011 r. (pią tek) godz. 1500

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

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi lek. dent. Bła żej Szczer ba nie wicz.
Współ pra ca: Pier re Fa bre Me di ca ment Pol ska Sp. z o.o.

Kurs do sko na lą cy: Współ cze sne za sa dy le cze nia bó lu prze wle kłe go
Ter min: 2 mar ca 2011 r. (śro da) godz. 1600

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi dr n. med. Ja dwi ga Pysz kow ska.

Kasy rejestrujące - przepisy, zasady stosowania, prezentacja rozwiązań
Ter min: 18 mar ca 2011 r. (pią tek) godz. 1500

Kurs do sko na lą cy: Po dział cho rób przy zę bia
Ter min: 18 mar ca 2011 r. (pią tek) godz. 1600

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

Konferencja: Choroby układu pozapiramidowego u dzieci – postępy w diagnostyce i terapii
Ter min: 14 kwietnia 2011 r. (czwartek) godz. 1000

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

Spotkanie z Przedstawicielami NFZ
Ter min: 15 kwiet nia 2011 r. (pią tek) godz. 1500

Kurs do sko na lą cy: Błę dy po peł nia ne w trak cie sto so wa nia no wo cze snych ma te ria łów do wy peł nień bez po śred nich i uzu peł nień pro -
te tycz nych, z uwzględ nie niem zja wi ska nad wraż li wo ści po za bie go wej, przy czy ny i spo so by za po bie ga nia

Ter min: 15 kwiet nia 2011 r. (pią tek) godz. 1600

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi lek. dent. Da riusz Miś kie wicz.
Współ pra ca: Marrodent

Kurs do sko na lą cy: Choroby przenoszone przez kleszcze – nowe wyzwanie
Ter min: 11.05.2011 r. (środa) godz. 1100

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

Konferencja: Zdrowie zaczyna się w jamie ustnej
Ter min: 13.05.2011 r. (piątek) godz. 1100

Do dat ko we in for ma cje: Konferencja połączona z I Wiosennymi Targami Stomatologicznymi. Koszt udziału w Konferencji wynosi 150,00
zł od osoby. Wpłaty należy dokonać na konto Domu Lekarza: VW Bank 78 213000042001049204680001
lub w kasie Domu Lekarza (32) 258 54 15

SZKOLENIA ŚIL



20 PRO MEDICO LUTY 2011

Powyższe zdarzenia szkoleniowe odbędą się w salach wykładowych Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, przy ul. Grażyńskiego 49a.
Uczestnik otrzymuje punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie

sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 231 poz. 2326). 
Zgłoszenia można przesyłać elektronicznie na formularzu zgłoszeniowym on-line umieszczonym na stronie www.izba-lekarska.org.pl

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

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na kursy specjalizacyjne „Zdrowie Publiczne” na rok 2011 w ramach projektu 
„Pro Doctore – projekt wspierający rozwój kadr medycznych w województwie śląskim”

Nr projektu WND-POKL.08.01.01-24-119/08 została zakończona.
Informujemy, że osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach w roku 2011 mogą zgłaszać się na listy rezerwowe we wszystkich

proponowanych terminach. Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w kursach można uzyskać:
BIU RO PRO JEK TU: 

 Ślą ska Izba Le kar ska, 40-126 Ka to wi ce, ul. Gra żyń skie go 49a
tel: (32) 203 65 47 wew. 321, 322; tel. kom. 694 659 061; fax: (32) 352 06 38
www.izba -le kar ska.org.pl/pro doc to re       e -ma il: pro doc to re@izba -le kar ska.org.pl

Konferencja: Medycyna podróży – co nam zagraża podczas podróży?
Ter min: 27.05.2011 r. (piątek) godz. 1500

KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA DLA LEKARZY
15 lutego 2011 roku o godz. 1200 (wtorek)

w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, ul Grażyńskiego 49a 
organizowana przez Zespół Orzekania i Opiniowania ORL, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Medycyny

Pracy, konsultanta wojewódzkiego z dziedziny medycyny pracy, 
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy oraz ZUS.

1. „Wstęp - wprowadzenie do tematu”
dr n. med. Jacek Kozakiewicz – prezes ORL w Katowicach, dr n. med. Ryszard Szozda – przewodniczący

Zespołu, przewodniczący Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy
2. „Nowe akty prawne w zakresie medycyny pracy”

dr hab. n. med. Renata Złotkowska – konsultant wojewódzki z medycyny pracy
3. „Kontrola działalności profilaktycznej - statystyka i fakty”

dr Krystyna Kostyra – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
4. „Dokumentacja  „lekarza medycyny pracy” z punktu widzenia ZUS”
dr n. med. Janina Zdrzałek – Główny Lekarz orzecznik ZUS O/Chorzów

5. „Nowe akty prawne dotyczące medycyny pracy i dokumentacja medyczna służby medycyny pracy 
w praktyce biegłego sądowego różnych specjalności”

dr n. med. Ryszard Szozda - przewodniczący Zespołu, przewodniczący Oddziału Śląskiego Polskiego
Towarzystwa Medycyny Pracy.

Na konferencję szczególnie zapraszamy lekarzy wykonujących badania profilaktyczne, orzeczników ZUS,
rzeczoznawców KRUS, biegłych sądowych wszystkich specjalności, lekarzy rodzinnych oraz wszystkich

zainteresowanych tematyką.  Wstęp dla wszystkich lekarzy wolny.
Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne

SZKOLENIA ŚIL
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KON FE REN CJA 
ŚLĄ SKA WIO SNA IN TER NI STYCZ NA

12 mar ca 2011 ro ku o godz. 900 (so bo ta)
w sie dzi bie Ślą skiej Izby Le kar skiej w Ka to wi cach, 

ul Gra żyń skie go 49a 

Otwarcie Konferencji – Prof. Cezary Kucio
Se sja I – Po stę py w kar dio lo gii i pul mo no lo gii

1. „Ostra za to ro wość płuc na – pro ble my dia gno stycz ne i te ra peu tycz ne” 
Prof. dr hab. n. med. Zbi gniew Gą sior

2. „Tęt ni cze nad ci śnie nie płuc ne – no we moż li wo ści te ra pii”
Dr hab. n. med. Ka ta rzy na Mi zia -Stec

3. „Wcze sne wy kry cie ra ka płu ca”
Prof. dr hab. n. med. Da riusz Zio ra
4. „Po stę py w te ra pii ra ka płu ca”

Prof. dr hab. n. med. Je rzy Ko ziel ski

Sesja II – Po stę py w ga stro en te ro lo gii i he ma to lo gii
1. „Za bu rze nia krzep nię cia krwi i za krze pi ca ży ły wrot nej u cho rych z mar sko ścią wą tro by”

Prof. dr hab. n. med. Ma rek Har tleb
2. „Prze wle kłe za pa le nie trzust ki – spoj rze nie in ter ni sty”

Dr hab. n. med. Ewa No wa kow ska -Du ła wa
3. „Nie po żą da ne efek ty prze wle kłe go sto so wa nia in hi bi to rów pom py pro to no wej” 

Dr hab. n. med. Ma ciej Ko hut
4. „Ze spół mie lo dy spla stycz ny ja ko pro blem dia gno stycz ny i te ra peu tycz ny”

Prof. dr hab. n. med. Sła wo mi ra Kyrcz -Krze mień
Po sesjach przewidziane jest spo tka nie kon sul tan ta wo je wódz kie go

Prof. dr hab. n. med. Ja na Du ła wy z or dy na to ra mi

Uczest nik otrzy mu je punk ty edu ka cyj ne zgod nie z roz po rzą dze niem mi ni stra zdro wia z dnia
6 paź dzier ni ka 2004 r. w spra wie spo so bu do peł nie nia obo wiąz ku do sko na le nia za wo do we go le ka rzy 

i le ka rzy den ty stów (Dz. U. Nr 231 poz. 2326). Zgło sze nia moż na prze sy łać elek tro nicz nie na for mu la rzu
zgło sze nio wym umiesz czo nym na stro nie www.izba -le kar ska.org.pl w za kład ce Kur sy dla le ka rzy 

lub te le fo nicz nie pod nu me rem te le fo nu (32) 203 65 47/8 wew. 321 i 322.
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Pracownia PET-CT 
w Chorzowie
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Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii
im. dra Edwarda Hankego

41-500 Chorzów, ul. Truchana 7, tel. 34 90 005

● OD STYCZ NIA BR. W CHCPIO DZIA ŁA PIERW SZA
W WO JE WÓDZ TWIE ŚLĄ SKIM W SZPI TA LU WIE LO PRO FI LO WYM

 Re fun da cja NFZ

Ba da nia PET -CT są pro ce du ra mi od ręb nie kon trak -
to wa ny mi (SOK) i są wy ko ny wa ne na pod sta wie skie -
ro wa nia spe cja li stycz ne go (od dział lub po rad nia) i są
w ca ło ści fi nan so wa ne przez NFZ bez ob cią ża nia pla -
ców ki kie ru ją cej. Ba da nia PET -CT są re fun do wa ne
przez NFZ w na stę pu ją cych przy pad kach:

1. po je dyn cze go prze rzu tu o nie zna nym punk cie wyj ścia
w ce lu lo ka li za cji gu za pier wot ne go, przy bra ku
po twier dze nia roz po zna nia lo ka li za cji ogni ska pier -
wot ne go in ny mi do stęp ny mi ba da nia mi,

2. po je dyn cze go guz ka płu ca
w ce lu róż ni co wa nia po mię dzy gu zem ła god nym
i zło śli wym przy bra ku roz po zna nia in ny mi do -
stęp ny mi me to da mi,

3. nie drob no ko mór ko we go ra ka płu ca
w ce lu przed ope ra cyj nej oce ny za awan so wa nia,
je że li in ne ba da nia nie da ją jed no znacz nej oce -
ny stop nia za awan so wa nia,

4. ziar ni cy i chło nia ków nie ziar ni czych 
w ce lu wstęp nej lub koń co wej oce ny sku tecz no -
ści che mio te ra pii, wcze sne go roz po zna nia na wro -
tu, je że li TK nie da je jed no znacz nej oce ny stop -
nia za awan so wa nia,

5. cho ro by wień co wej 
w ce lu oce ny za mro żo ne go mię śnia ser co we go
do pre cy zyj ne go usta le nia wska zań/prze ciw -
wska zań do re wa sku la ry za cji w przy pad ku bra ku
jed no znacz nych in for ma cji z in nych ba dań,

6. przed trans plan ta cją ser ca 
w ce lu wy klu cze nia nie od wra cal ne go uszko dze -
nia w wy ni ku pro ce su za pal ne go w przy pad ku bra -
ku moż li wo ści wy klu cze nia te go sta nu w in nych
ba da niach,

7. pa dacz ki 
w ce lu lo ka li za cji ogni ska pier wot ne go w przy pad -
ku bra ku moż li wo ści zlo ka li zo wa nia ogni ska
w in nych ba da niach,

8. mię sa ków tka nek mięk kich
w ce lu oce ny sku tecz no ści che mio te ra pii po dwóch
kur sach i wcze sne go wy kry cia na wro tu,

9. ra ka pier si 
w ce lu przed ope ra cyj nej oce ny za awan so wa nia
w przy pad ku le cze nia oszczę dza ją ce go
przed biop sją, je że li MR wy ka zu je po je dyn cze
ogni sko,

10. ra ka jaj ni ka 
w ce lu wcze sne go wy kry cia na wro tu, je że li in ne
ba da nia nie da ją jed no znacz nej od po wie dzi co
do oce ny stop nia za awan so wa nia i roz po zna nia
na wro tu,

11. ra ka tar czy cy
w ce lu lo ka li za cji ogni ska na wro tu w przy pad ku
wzro stu po zio mu ty re oglo bu li ny, je że li in ne ba da -
nia nie po zwa la ją zlo ka li zo wać ogni ska na wro tu,

12. po dej rze nia prze rzu tów do ko ści,
je że li in ne ba da nia nie po zwa la ją zlo ka li zo wać
ogni ska na wro tu,

13. pla no wa nia ra dio te ra pii ra dy kal nej
o mo du lo wa nej in ten syw no ści wiąz ki w ce lu
oce ny roz kła du ży wot nych ko mó rek no wo two ro -
wych, hi pok sji, pro li fe ra cji gu za, w przy pad ku bra -
ku moż li wo ści do ko na nia ta kiej oce ny w in nych
ba da niach,

14. ra dio chi rur gicz ne go le cze nia ra ka płu ca
o wcze snym stop niu za awan so wa nia w ce lu wy -
klu cze nia ist nie nia in nych ognisk no wo two ro wych,
je że li in ne ba da nia nie po zwa la ją ich zlo ka li zo wać,

15. ra ka je li ta gru be go
w ce lu przed ope ra cyj nej oce ny za awan so wa nia
i wcze sne go roz po zna nia na wro tu,

16. ra ka prze ły ku
ce lem oce ny za awan so wa nia przed le cze niem
i wcze sne go wy kry cia wzno wy,

17. no wo two rów gło wy i szyi
w ce lu wcze sne go roz po zna nia na wro tu,

18. zło śli wych gu zów mó zgu
ce lem wcze sne go roz po zna nia na wro tu dla okre -
śle nia miej sca biop sji,

19. czer nia ka
w ce lu kwa li fi ka cji do ope ra cji gu za po je dyn cze -
go, je że li w ska li Clar ka gru boś zmia ny prze kra -
cza 1,5 mm.

Spe cja li stycz na ka me ra PET -CT zbu do wa na jest z wie lu de tek to rów (krysz ta łów, umiesz czo -
nych na or bi cie urzą dze nia w wie lu rzę dach), któ re re je stru ją pa ry fo to nów gam ma wy emi -
to wa ne rów no cze śnie pod ką tem 180 stop ni z punk tu w cie le pa cjen ta, w wy ni ku ani hi la cji
po zy to nu z elek tro nem. Dzię ki tak no wo cze snej bu do wie urzą dze nia i prze su wa niu się sto -
łu z pa cjen tem przez pier ście nie de tek to rów, ka me ra PET -CT po zwa la na pre cy zyj ną trój -
wy mia ro wą lo ka li za cję zmian cho ro bo wych w cią gu za le d wie kil ku na stu mi nut ba da nia.
W dia gno sty ce on ko lo gicz nej ba da nie PET -CT obej mu je naj czę ściej ob szar od pod sta wy
mó zgu do po ło wy ud, w dia gno sty ce neu ro lo gicz nej wy ko nu je my ba da nie ce lo wa ne na ob -
szar gło wy zaś w dia gno sty ce kar dio lo gicz nej na oko li ce ser ca.
Po łą cze nie tech ni ki PET z to mo gra fią kom pu te ro wą (CT) umoż li wia pre cy zyj ną ana to micz -
ną lo ka li za cję zmia ny cho ro bo wej i róż ni co wa nie pa to lo gicz nej tkan ki od tzw. ar te fak tów
zwią za nych z fi zjo lo gicz nym na gro ma dze niem ra dio znacz ni ka w zdro wych tkan kach. Po -
nad to po zwa la na uzy ska nie lep szej ja ko ści ob ra zu dzię ki ko rek cie po chła nia nia pro mie nio -
wa nia przez tkan ki cia ła pa cjen ta. 
W ob ra zo wa niu wy ko rzy stu je się ra dio znacz ni ki emi tu ją ce po zy to ny (cząst ki na ła do wa ne
do dat nio), przy czym naj czę ściej wy ko rzy sty wa na jest po chod na glu ko zy 18F -flu oro de oxy -
glu ko za (FDG). Każ da ży wa ko mór ka wy ko rzy stu je glu ko zę ja ko sub strat pro ce sów me ta -
bo licz nych – ko mór ki no wo two ro we zu ży wa ją jej wię cej niż zdro wa tkan ka, co umoż li wia
za sto so wa nie 18F -FDG ja ko środ ka kon tra sto we go. Dla oce ny ilo ścio wej stę że nia ra dio -
znacz ni ka w na rzą dzie czy cho rej tkan ce wy ko rzy stu je się wskaź nik SUV wy ra ża ją cy stan -
da ry zo wa ną war tość wy chwy tu. W tkan ce no wo two ro wej wskaź nik ten jest prze waż nie znacz -
nie pod wyż szo ny.
Pra wi dło wa dys try bu cja 18F -FDG za le ży od po zio mu glu ko zy we krwi pa cjen ta. Za le ca się,
aby pa cjen ci przed ba da niem mie li pra wi dło wą gli ke mię lub unor mo wa ną cu krzy cę. Wska -
za ny jest rów nież spo kój oraz za prze sta nie wy sił ku fi zycz ne go do bę przed ba da niem, aby
uni kać ar te fak tów zwią za nych z nad mier nym me ta bo li zmem ra dio znacz ni ka w tkan ce mię -
śnio wej. Prze ciw wska za niem do ba da nia PET -CT jest cią ża.

dr n. med. Jo an na Na le waj ka -Ko ło dziej czak

Obrazy z badania PET-CT wykonane przy użyciu urządzenia Biograph mCT firmy Siemens. Obraz PET 
po stronie lewej, obraz fuzyjny z badanie PET oraz CT po stronie prawej.

POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNAA
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dio lo gia. Te mat ten zo stał przed sta wio ny
na wy kła dach dr Alek san dra Gmu ra, kie row -
ni ka Za kła du Ra dio lo gii Szpi ta la Po wia to we -
go w Pszczy nie oraz dr Krzysz to fa Ptasz kie -
wi cza, kie row ni ka Za kła du Ra dio lo gii Szpi -
ta la Wie lo spe cja li stycz ne go w Ja worz nie.

Doktor n. med. Ewa Ko ziń ska-Ma rek
z Za kła du Ra dio lo gii Sa mo dziel ne go Kli nicz -
ne go Szpi ta la ŚUM w Za brzu za pre zen to -
wa ła pu łap ki wy ni ka ją ce z istot nych róż nic
ana to micz nych w dia gno zo wa niu osób do -
ro słych oraz pa cjen tów do 18 ro ku. 

Doktor n. med. Jan Fra niel ze Szpi ta la
Avi med w Ka to wi cach w swo im wy stą pie niu
przed sta wił pro blem od bie ra nia błę dów
w opi sie ra dio lo gicz nym przez le ka rza,
któ ry na pod sta wie opi su ra dio lo ga po dej -
mu je de cy zję, co do dal sze go po stę po wa -
nia z pa cjen tem. Na świe tlił pro blem prze -
ka zy wa nia in for ma cji w ka na le le karz  - le karz
lub je go bra ku i dal szych skut ków wska zu -
jąc na wa gę słów uży tych w opi sie ra dio lo -
gicz nym. 

W Bie sia dzie nie za bra kło ra dio lo gii in -
ter wen cyj nej i błę dów z nią zwią za nych. Swo -
je do świad cze nia z za kre su em bo li za cji, za -
kła da nia sten tów, fil trów do ży ły głów nej dol -
nej i in nych za bie gów przed sta wił pi szą cy te
sło wa dr Do mi nik Sie roń z Za kła du Ra dio -
lo gii SPW Szpi ta la Chi rur gii Ura zo wej
w Pie ka rach Ślą skich, któ ry pod czas pra wie
rocz ne go sta żu był człon kiem Cen trum
Ra dio lo gii In ter wen cyj nej i Cho rób Na czyń
Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Dreź nie. 

In te re su ją ca by ła pre zen ta cja dr n. med.
Ja na Gło wac kie go, kie row ni ka Za kła du Ra -
dio dia gno sty ki ze Ślą skie go Cen trum Cho -
rób Ser ca w Za brzu, któ ry przed sta wił wa -
rian ty ana to micz ne ser ca oraz du żych na czyń
czę sto imi tu ją ce okre ślo ne jed nost ki cho ro -
bo we. 

Bie sia da Ra dio lo gicz na ob fi to wa ła tak -
że w sze ro ko ro zu mia ną te ma ty kę IT. Pro -

Ra dio lo gia jest „okiem” prak tycz nie wszyst kich spe cjal no ści le kar skich. Dzię ki tej dzie -
dzi nie me dy cy ny in for ma cja znaj du ją ca się na trwa łym do ku men cie jest nie zwy kle istot na
od stro ny ar chi wi za cyj nej i de cy zyj nej. Sta no wi ona po czą tek le cze nia, in for mu je o suk ce -
sach, bądź po raż kach te ra pii i jest czę sto mo to rem dal szej dia gno sty ki pa cjen ta. Z dru giej
jed nak stro ny każ dy, na wet naj mniej szy błąd w ra dio lo gii, za pi sa ny „na pa pie rze” jest trwa -
łym do wo dem bę dą cym do wglą du dla le ka rzy i... nie tyl ko.

Pro blem błę du le kar skie go od stro ny ra dio lo gicz nej i je go kon se kwen cji był oma wia ny
w dniach 20 – 21.11.2010 na do rocz nej Bie sia dzie Ra dio lo gicz nej od by wa ją cej się pod ha -
słem „Pu łap ki, po raż ki, po wi kła nia…kni fy, krucz ki, kon se kwen cje…” w Ustro niu, pod pa -
tro na tem Od dzia łu Ślą skie go Pol skie go Le kar skie go To wa rzy stwa Ra dio lo gicz ne go. 

Do sko na ły pro gram i pięk na sce ne ria ustroń skie go ku ror tu za owo co wa ły nie spo ty ka ną
fre kwen cją oko ło 200 uczest ni ków, w skład któ rych wcho dzi li nie tyl ko le ka rze ra dio lo dzy
i tech ni cy te le ra dio lo gii, ale tak że zna ko mi ci znaw cy pra wa, biz nes me ni oraz wy staw cy i spon -
so rzy. 

Kon fe ren cję pro wa dził dr. n. med. Woj ciech Waw rzy nek, pre zes Od dzia łu Ślą skie go Pol -
skie go Le kar skie go To wa rzy stwa Ra dio lo gicz ne go, kie row nik Za kła du Dia gno sty ki Ob ra zo -
wej w SPW Szpi ta lu Chi rur gii Ura zo wej im. Ja nu sza Da aba w Pie ka rach Ślą skich.

Bie sia da zo sta ła otwar ta wpro wa dza ją cym do pro ble ma ty ki od po wie dzial no ści i kon se -
kwen cji praw nej za po peł nio ny błąd me dycz ny wy kła dem wy bit nej znaw czy ni od po wie dzial -
no ści kar nej le ka rza. Na tym wy kła dzie pa ni Ewa Daw czak-Scha efer, sę dzia Są du Okrę go -
we go w Gli wi cach opi sa ła i po ka za ła na pod sta wie przy kła dów w spo sób ja sny i czy tel ny
ana li zę i po dej ście sę dzie go roz pa tru ją ce go rosz cze nia stro ny skar żą cej i obro nę ze stro -
ny le ka rza. 

In te re su ją cą po zy cją był wy kład dr n. med. Zyg fry da Waw rzyn ka. Ten wy bit ny ra dio log
ba zu jąc na ogrom nym do świad cze niu, przed sta wił, tak waż ną zwłasz cza dla mło dych le -
ka rzy, le kar ską wie dzę ży cio wą oraz spo strze że nia wy nie sio ne z peł nio nej obec nie funk cji
me dia to ra ŚIL, ar bi tra pro ble mów i kon flik tów le karz  - le karz oraz le karz - pa cjent.

W pro gra mie kon fe ren cji nie za bra kło aspek tu eko no micz no -ra dio lo gicz ne go, opi sa ne -
go na pod sta wie wła snych do świad czeń wy nie sio nych z Be skidz kie go Cen trum On ko lo gii w Ustro -
niu, przez je go dy rek to ra i le ka rza ra dio lo ga jed no cze śnie, dr n. med. Pio tra Zdun ka.

Waż nym ele men tem Bie -
sia dy Ra dio lo gicz nej by ły ob ra -
dy okrą głe go sto łu, któ rym
prze wod ni czy ła dr n. med. Jo -
an na Gi biń ska, kon sul tant wo je -
wódz ki z za kre su ra dio lo gii
i dia gno sty ki ob ra zo wej. Pod czas
ob rad zo stał po ru szo ny te mat
dy na micz nie roz wi ja ją cej się te -
le ra dio lo gii i zwią za nych z tym
pro ble ma mi. Tym ak cen tem zo -
sta ła za koń czo na pierw sza część
Bie sia dy. 

W dru giej czę ści mia ła miej -
sce pre zen ta cja re la cji i wa gi sło -
wa pi sa ne go w aspek cie obiek -
tyw no ści ob ra zu oraz pu ła pek

per cep cji w co dzien nej pra cy ra -

TOWARZYSTWA NAUKOWE

● PROBLEM BŁĘDU LEKARSKIEGO OD STRONY RADIOLOGICZNEJ I JEGO KONSEKWENCJE

Radiologia Silesiana Opulentia est

od pra wej dr Woj ciech Waw rzy nek, dr Jan Fra niel, 

dr Alek san der Gmur, ty łem dr Piotr Zdu nek
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fe sjo nal ne wy kła dy do ty czą cych sys te mu
PACS oraz no wych roz wią zań z za kre su dia -
gno sty ki ob ra zo wej i te ra pii, pre zen to wa ne
przez przed sta wi cie li firm po zwo li ły na po -
sze rze nie i otwar cie no wych ho ry zon tów oraz
zna le zie nie sze re gu od po wie dzi na pytania
nur tu ją ce uczest ni ków.

Bie sia dę pod su mo wał w kon tro wer syj nym
wy kła dzie z cie ka wym od cie niem li te rac kim,

Ab sol wen ci  Wy dzia łu Le kar skie go Gdań skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go

(w la tach 1965-1971). Mi ja 40 lat od ukoń cze nia stu diów. 

VI Zjazd KO LE ŻEŃ SKI w dniach 27 – 29 maja 2011 roku
do Kli ni ki SPA  – Me dy cy na Na tu ral na, Re kre acja i Re ha bi li ta cja 

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

Do kład ne in for ma cje:

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

te l.: (55) 243 21 42; 603 406 934; 502 038 786

e-ma il: han pio@pocz ta.fm 

pre zes od dzia łu, dr n. med. Woj ciech Waw rzy nek, oma wia jąc pro ce sy za cho dzą ce w ży -
ciu w aspek cie błę du me dycz ne go. 

Pod su mo wu jąc, moż na stwier dzić, że Bie sia da Ra dio lo gicz na 2010 przy go to wa na przez
Za rząd PLTR Od dzia łu Ślą skie go oraz pra cow ni ków Za kła du Ra dio lo gii Szpi ta la Chi rur gii
Ura zo wej w Pie ka rach Ślą skich: dr Sa bi nę Ka sprow ską, dr Alek san drę Ko czy -Ba ron oraz dr
Ka ro li nę Ku kaw ską-Sy sio od nio sła suk ces na uko wy, or ga ni za cyj ny i – co tak że bar dzo waż -
ne dla „za go nio nych” le ka rzy, to wa rzy ski.

Do mi nik Sie roń MD, BC

TOWARZYSTWA NAUKOWE

KOMUNIKATY, OGŁOSZENIA
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Na stęp ny wy kła dow ca, dr hab. Ja ro sław
Mar kow ski, pod kre ślał, że no wo two ry ja my
ust nej to wspól ny ob szar dzia ła nia dla sto -
ma to lo gów i la ryn go lo gów. Szcze gól nie
waż nym mo men tem wy stą pie nia by ło przed -
sta wie nie pa cjen ta, któ ry po dzie lił się
z uczest ni ka mi kon fe ren cji uwa ga mi na te -
mat ja ko ści ży cia po le cze niu sko ja rzo nym
no wo two ru dna ja my ust nej. 

Kon fe ren cję pod su mo wa ła dr n. med.
Ha li na Bor giel -Ma rek, pod kre śla jąc ro lę
sto ma to lo ga we wcze snej dia gno sty ce no -
wo two rów ja my ust nej. Omó wi ła rów nież lo -
ga rytm po stę po wa nia z pa cjen tem, u któ re -
go po dej rze wa my cho ro bę no wo two ro wą ja -
my ust nej.

Re asu mu jąc, ro la pro fi lak ty ki w on ko lo -
gii jest nie pod wa żal na. Sta ran ne ba da nie pa -
cjen ta na każ dej wi zy cie po zwa la na wcze -
sne zdia gno zo wa nie oraz pod ję cie wła ści -
we go le cze nia, któ re we wcze snym okre sie
cho ro by pod ję te ura tu je ży cie cho re go.
Nie bez zna cze nia po zo sta je eli mi na cja
czyn ni ków draż nią cych oraz pro mo cja zdro -
we go try bu ży cia, wła ści we go od ży wia nia
i wal ka z na ło ga mi. 

Tra dy cyj nie, jak co ro ku o tej po rze, już po raz trze ci w sie dzi bie izby, od by ła się kon -
fe ren cja na uko wa dla sto ma to lo gów, or ga ni zo wa na przez Ko mi sję Sto ma to lo gicz -
ną i Dom Le ka rza. Te ma tem wio dą cym ca łej se sji na uko wej by ła „Pro fi lak ty ka on -

ko lo gicz na w sto ma to lo gii”. Do udzia łu w kon fe ren cji za pro szo no spe cja li stów róż nych dzie -
dzin me dy cy ny, któ rych łą czy dia gno sty ka i le cze nie no wo two rów ob sza ru gło wy i szyi. Spo -
tka nie otwar ła dr n. med. Ha li na Bor giel -Ma rek, któ ra po wi ta ła wszyst kich uczest ni ków oraz
za pro szo nych go ści wspól nie z pre ze sem Ślą skiej Izby Le kar skiej, dr. n. med. Jac kiem Ko -
za kie wi czem. Ca łe mu wy da rze niu to wa rzy szy ła świą tecz na opra wa, a w ten szcze gól ny na -

strój wpro wa dził wszyst kich
uczest ni ków wy stęp Na ta lii
Skryc kiej, z akom pa nia men -
tem  Bo gu sła wy Cie pier skiej. 

Część na uko wą roz po czął
prof. dr hab. n. med. Krzysz -
tof Skła dow ski, kie row nik Kli ni -
ki Ra dio te ra pii No wo two rów In -
sty tu tu On ko lo gii w Gli wi cach,
któ ry omó wił no wo cze sne me -
to dy dia gno stycz ne i moż li wo -
ści te ra peu tycz ne no wo two rów
ja my ust nej. Ko lej nym wy kła -

dow cą był dr n. med. Ma riusz Szu ta z Kli ni ki Chi rur gii Szczę ko wo -T wa rzo wej w Kra ko wie. W swo -
im wy stą pie niu gość pod kre ślił, że wzmo żo na czuj ność on ko lo gicz na le ka rzy jest pod sta wą wcze -
sne go roz po zna nia no wo two rów ja my ust nej i gwa ran cją sku tecz ne go le cze nia. Bo ga ta do ku -
men ta cja fo to gra ficz na do dat ko wo wzbo ga ci ła cie ka wy ma te riał kli nicz ny.  Po prze rwie dr n.
med. Bo gu sław Mą ka z Kli ni ki Chi rur gii Ogól nej, Na czy nio wej i Trans plan ta cyj nej w Ka to wi -
cach, oba lił dziesięć mi tów w on ko lo gii i omó wił zna cze nie biop sji wę zła war tow ni cze go.

● Z DZIAŁAŃ KOMISJI STOMATOLOGICZNEJ

„Profilaktyka przede wszystkim”

KOMISJE PROBLEMOWE

Wykład dr hab. n. med. Jarosława Markowskiego

60 zł
za dobę

dla lekarza Śląskiej
Izby Lekarskiej

80 zł
dla pozostałych

gości
możliwość

wystawienia 
faktury na gabinet

Warszawa
ul. Sobieskieg o 102a
pokoje 2 i 3 osobowe

rezerwacje i opłaty
w Śląskiej Izbie Lekarskiej 

w Katowicach
przy ul. Grażyńskiego 49a

tel. (32) 203 65 47/48
fax. (32) 352 06 38

pon., śr., 8.15-17.00
wt., czw., pt., 8.15-16.15 

Konto: 43 1020 2313 0000 
3102 0020 0246



Na roz po czę cie Kon -
cer tu, je go głów ny or ga ni -
za tor i nie zwy kle ak tyw ny
mu zycz nie ar ty sta es tra -
do wy, a przy tym or dy na tor
Od dzia łu Pe dia trycz ne go
kol. Grze gorz Gó ral, wspól -
nie z wszyst ki mi wy ko naw -
ca mi i pu blicz no ścią wy ko -
na li oko licz no ścio wą pieśń
„oko ło Bo żo -Na ro dze nio -
wą” „Jest ta ki Dzień” oraz
ko lę dę „Pójdź my wszy scy
do sta jen ki”. Na stęp nie wraz
z Ma rio lą Pła zak-Ści bich za śpie wał ko lę dę „Oj, Ma luś ki, Ma luś ki”, da jąc do sko na le współ -
brz mią cy jej aniel sko-cie płe mu so pra no wi pod kład gło so wy, chwi la mi czu ły, a na ko niec ru -
basz no gó ral ski. Ja ko ostat ni utwór kol. Grze gorz Gó ral wy ko nał skom po no wa ną do wła sne -
go tek stu re flek syj ną i wzru sza ją cą pieśń „Dziew czyn ka z za pał ka mi”.

Wszyst kim wy mie nio nym wy żej wy ko na niom to wa rzy szył zna ko mi ty pia ni sta Ro mu ald
Giz doń, do sko na le eks po nu jąc lub po tę gu jąc na strój wy ko ny wa nych me lo dii.

Wy stą pił na stęp nie Nor bert Pru del – ab sol went Aka de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach oraz
do sko na lą cych kur sów pia ni stycz nych w Wied niu, a przy tym dok tor na uk me dycz nych, le -
karz me dy cy ny i sto ma to lo gii, dy rek tor Wo je wódz kie go Szpi ta la Spe cja li stycz ne go w Ja strzę -
biu oraz lau re at Od zna ki Ślą skiej Izby Le kar skiej „Za szcze gól ne osią gnię cia po za za wo -
do we”. Ze swe go sze ro kie go re per tu aru za pre zen to wał utwo ry „kró la ka wiar nia nych i do -
mo wych spo tkań mu zycz nych”, nie do ce nia ne go za ży cia Fran cisz ka Szu ber ta: Sche rzo i dwa
Wal ce – świet nie od da jąc fi ne zyj ne na stro je i lek ką me lo dy kę utwo rów oraz me lo dyj ny i wy -
ma ga ją cy tech nicz nie „Ko chler lon der” Wal te ra Nie ma na.

Re per tu ar „Bo żo-Na ro dze nio wy” z nie zwy kłym wdzię kiem i ma estrią kon ty nu owa ła pri -
ma don na Ope ry Ślą skiej w By to miu Ma rio la Pła zak-Ści bich, wy ko naw czy ni wie lu głów nych
ról ope ro wych, za rów no na sce nach kra jo wych, za chod nio-eu ro pej skich i w Ka na dzie, sta -
le współ pra cu ją ca z Ope rą w Kra ko wie i Szcze ci nie oraz z Te atrem Wiel kim w Po zna niu
i z Na rod nym Di va dlem w Ostra wie. Ar tyst ka, z to wa rzy szą cą przy for te pia nie, sio strą – kol.
Ur szu lą Pła zak wy ko na ła pa sto rał kę Ja na Ma kla kie wi cza: „Świę ta Pa nien ka Sy na usy pia ła”
do słów Han ny Jar wicz, a na stęp nie przy akom pa nia men cie Wan dy Du dek-Ko ło dziej czyk:
„Na pa ster kę go ra le” – muz. Sta ni sław Ha dy na, sł. Ka zi mierz Sze mioth i „Z na ro dze nia
Pa na” w oprac. Ro ma na Dwor ni ka.

Ra do sny na strój sto no wał na stęp nie kol. Eu ge niusz Dep ta, po eta, au tor czte rech to -
mi ków po ezji, po dróż nik i spe cja li sta me dy cy ny pra cy oraz dzia łacz sa mo rzą do wy z Sie -
mia no wic, przed sta wia jąc swój wiersz pt. „Chri st mas”, no stal gicz ny, bo na pi sa ny w cza sie
Świąt Bo że go Na ro dze nia, ale spę dza nych z da la od do mu i naj bliż szych, bo aż w In diach.

Wznio sły na strój świą tecz ny po wró cił wraz z wy stę pem kol. Elż bie ty Ja now skiej-Drong,
b. słu chacz ki kla sy for te pia nu i śpie wu w Szko le Mu zycz nej w By to miu, po sia da ją cej w swo -
im do rob ku pły tę z naj więk szy mi aria mi ope ro wy mi i ope ret ko wy mi, go ścin ne wy stę py w Ope -
rze Ślą skiej i w Kon kur sie im. Ja na Kie pu ry w Kry ni cy – z po wo dze niem, a przy tym spe -
cja list ki w dzie dzi nie der ma to lo gii. Usły sze li śmy wło ską ko lę dę, utrzy ma ną w ryt mie ko ły -
san ki na pi sa ną przez Fran cisz ka Szu ber ta „Mil le che ru bin in Co ro” oraz Ada ma Adol phe
„Can ti que de No el” zna nej też pod ty tu łem „O, Hol ly Ni ght”. Moc ny i czy sty so pran pin -
to -dra ma tycz ny do sko na le wpi sał się w or kie stro wy pod kład mu zycz ny, stwo rzo ny elek tro -
nicz nie przez Ju liusza Dron ga – pry wat nie mę ża ar tyst ki.

Ko lej nym nad zwy czaj nym wy ko naw cą był czło nek Chó ru Ślą skiej Izby Le kar skiej, wi ka -
riusz Pa ra fii Św. Mi cha ła Ar cha nio ła w Ła zach – ks. Cze sław Re chul, któ ry swym nie zwy -

Mi nę ło za le d wie pięć ty go dni, a Ko mi -
sja Kul tu ry Ślą skiej Izby Le kar skiej, kie ro wa -
na przez kol. Grze go rza Gó ra la, da ła ko lej -
ny wiel ki kon cert, tym ra zem de dy ko wa ny
szcze gól nie na szym Ko le żan kom i Ko le gom
Se nio rom – bę dą cym na „za słu żo nym bez -
ter mi no wym urlo pie”.

Kon cert miał być uwień cze niem spo tka -
nia opłat ko we go, zor ga ni zo wa ne go
przez Ko mi sję ds. Le ka rzy Eme ry tów

i Ren ci stów. Mo gą ża ło wać Ci, któ rzy na kon -
cer cie nie zo sta li, a prze cież by li tak bli sko
praw dzi wej uczty du cho wej i ar ty stycz nej.

W prze ci wień stwie do Kon cer tu „Pro Me -
mo ria”, co jest w peł ni zro zu mia łe, Kon cert
Wi gi lij no – No wo rocz ny, któ ry od był się
w dniu 21 grud nia 2010 r. był za rów no w re -
per tu arze, jak i na stro ju cał ko wi cie od mien -
ny. Wła śnie Se nio rom po świę co ny był przed -
sta wio ny we wstę pie do Kon cer tu, wiersz Wi -
sła wy Szym bor skiej „Jak ja się czu ję”.

W pierw szej czę ści słu cha li śmy ko lęd
i pa sto ra łek, a w dru giej za brzmia ły już ryt -
my zbli ża ją ce go się kar na wa łu. Wy so ki po -
ziom wy ko nań tak zróż ni co wa ne go w obu
Kon cer tach re per tu aru, świad czy o sze ro kich
moż li wo ściach in stru men ta li stów i wo ka li stów
„Ze spo łu mu zy ku ją cych le ka rzy”, wspie ra -
nych przez zna ko mi tych pro fe sjo nal nych
akom pa nia to rów. Su per gwiaz da mi Kon -
cer tu by li za przy jaź nie ni ze śro do wi skiem le -
kar skim – zna ko mi ci ar ty ści Ope ry Ślą skiej
w By to miu: pa ni Ma rio la Pła zak-Ści bich i pan
Ju lian Ur syn-Niem ce wicz.

KOMISJE PROBLEMOWE

Koncert Wigilijno-Noworoczny 

dr Elżbieta Janowska-Drong
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da nych dru kiem w1955 r. Pięk ny, me lo dyj -
ny utwór wy ko na ny zo stał z lek ko ścią i wy -
jąt ko wym wdzię kiem.

Ko lej nym punk tem pro gra mu był mi ni re -
ci tal Ju lia na Ur syn-Niem ce wi cza wa. Ar ty sta
od 1995 r. zwią za ny jest z Ope rą Ślą ską
w By to miu, współ pra cu je z Te atrem Wiel kim
w War sza wie oraz z Ope rą w Ber li nie
i Neu bran den bur gu. Wy stę po wał na wie lu
sce nach kra jów eu ro pej skich, w Sta nach
Zjed no czo nych i w Ka na dzie. W 1999r.
w Lon dy nie, śpie wał przed Kró lo wą Elż bie -
tą II z oka zji roz po czę cia Ro ku Cho pi now -
skie go. Na wstę pie wy ko nał arię Esca mil lo
z ope ry Geo r ge sa Bi ze ta „Car men” – z tem -
pe ra men tem bo ha ter skie go ale i py szał ko -
wa te go tor re ado ra śpie wa ją ce go to ast
na cześć zwy cię stwa, uro ków wal ki, ale
i uwiel bie nia przez żeń ską część wi dow ni
cor ri dy. Z po wo du nie peł nej dys po zy cji
spo wo do wa nej prze zię bie niem, ar ty sta za -
śpie wał jesz cze jed ną z pie śni ne apo li tań skich
pt.: „Va len cia” z swo bod ną i uj mu ją cą zmia -
ną fra zy, od roz ma rze nia, po bra wu rę. Tyl -
ko dla cze go ci skał na szy mi mi kro fo na mi? Pu -
blicz ność po dzię ko wa ła ar ty ście za wy stęp
rzę si sty mi okla ska mi.

Na za koń cze nie Kon cer tu wszy scy wy -
ko naw cy oraz ca ła pu blicz ność za śpie wa li arię

z ope ret ki Fran cisz ka Le ha ra „We so ła wdów -
ka” „Usta mil czą, du sza śpie wa…” – bo
prze cież – …bez mi ło ści świat nic nie
wart!…

Wszyst kim wy ko naw com – po dzię ko wa -
nie oraz sło wa uzna nia wy ra ził Pre zes Ślą -
skiej Izby Le kar skiej kol. Ja cek Ko za kie wicz,
o czym  uprzej mie do no si, rów nież po -
chwa lo ny – pro wa dzą cy Kon cert Jan S.
Kło po tow ski.

Jan S. Kłopotowski

kle cie płym i ak sa mit -
nym, a przy tym głę bo kim
gło sem, wy ko nał: ko lę dę
„Je zus Ma lu sień ki” i pa -
sto rał kę „Nie by ło miej -
sca dla Cie bie” akom pa -
niu jąc so bie na gi ta rze
i na har mo nij ce ust nej.

Na stęp nie po pis da li
in stru men ta li ści: Krzysz -
tof Jar czok – ab sol went
Szko ły Mu zycz nej im.
Kar ło wi cza w Ka to wi cach,

he ma to log, b. or dy na tor Od dzia łu Cho rób We wnętrz nych, któ rzy z to wa rzy sze niem Ire -
ne usza Wy pi cha – ab sol wen ta Aka de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach, so li sty i kon cert mi strza
Fil har mo nii i Or kie stry Ra dio wej w Sa ra je wie, kom po zy to ra, a w tym twór cy Hym nu Ślą skiej
Izby Le kar skiej, wy ko na li: Wal ca Jo ha na Bram sa i jak to czę sto by wa, utwór nie zna ny z ty -
tu łu, ale zna ny z me lo dii i sły sze nia – „So uve nir” Fran za Drdla.

Część świą tecz ną Kon cer tu za koń czy ła naj słyn niej sza ko lę da świa ta, na pi sa na w 1818
roku w ma łym mia stecz ku w au stry jac kich Al pach przez wi ka re go kś. Jó ze fa Moh ra i or ga -
ni stę Fran za Gru be ra – „Ci cha noc”, tym ra zem wy ko na na w mi łej i przy jem nej w od bio -
rze to na cji al to wej przez kol. Bo gu mi łę Żo łę dziow ską-Ga las, b. słu chacz kę kla sy śpie wu
i for te pia nu w Szko le Mu zycz nej w By to miu i spe cja list kę w za kre sie neu ro lo gii. O świet -
ny pod kład mu zycz ny za dbał Ju liusz Drong.

Część kar na wa ło wą kon cer tu roz po czął kol. Adam Wal ter, ab sol went Śred niej Szko ły
Mu zycz nej w kla sie for te pia nu, któ ry tyl ko przez mi łość do me dy cy ny nie kon ty nu ował na -
uki w Wyż szej Szko le Mu zycz nej, le karz Przy chod ni „Prod med” w Ła zi skach. W je go wy -
ko na niu usły sze li śmy gra ne na ca łym świe cie „Tan go Re tro”. Roz ba wio ny i roz tań czo ny re -
per tu ar kon ty nu owa ła gwiaz da scen ope ro wych Ma rio la Pła zak-Ści bich, któ ra przy akom -
pa nia men cie Wan dy Du dek-Ko ło dziej czyk wy ko na ła z nie -
sły cha nym wdzię kiem: „Pio sen kę Eli zy” z mu si ca lu „My
Fa ir La dy” Jo ha na Straus sa i wal ca „Ca ton” z ope ry „Ca -
sa no va” Lu do mi ra Ró życ kie go.

Ko lej nym wy ko naw cą był Nor bert Pru del, spro wo ko -
wa ny przez pro wa dzą ce go Kon cert, do wy ko na nia bar dzo
zna ne go dla me lo ma nów utwo ru nor we skie go kom po zy -
to ra Chri stia na Sin din ga pt.: „Szme ry wio sny”. Wręcz wir -
tu ozow skie wy ko na nie nie przy go to wa ne go prze cież utwo -
ru na gro dzo ne zo sta ło grom ki mi okla ska mi. 

W swo im dru gim wyj ściu kol. Elż bie ta Ja now ska-Drong
wy ko na ła dwie wspa nia łe arie ope ro we: pierw sza to
wzru sza ją ca aria San tuz zy z „Ry cer sko ści wie śnia czej” Pie -
tro Ma sca gni`ego, a dru ga to po ry wa ją ca „Nes sum do -
rma” z ope ry „Tu ran dot” Gia co mo Puc ci nie go, któ ra po rwa ła ocze ku ją ce go na swój wy -
stęp Ju lia na Ur syn-Niem ce wi cza, tak, że aria koń czo na by ła już w du ecie. Dru gim utwo -
rem wy ko na nym przez pa rę ar ty stów był spo pu la ry zo wa ny przez An drea Boc ce llie go „Con
te par ti ro” muz. Fran ce sco Sa to ri, do słów Lu cio Qu aran tot to, utwór, któ re go na gra nia sprze -
da wa ne by ły w wie lu kra jach świa ta w mi lio no wych na kła dach, szcze gól nie pod ty tu łem „Ti -
me to say Go od bay”. Wy ko naw cy zdo ła li prze ko nać pu blicz ność do fak tu, dla cze go utwór
ten przez wie le ty go dni znaj do wał się na pierw szym miej scu wie lu list prze bo jów. Go dzi
się tu za zna czyć zna ko mi ty pod kład mu zycz ny nie za wod ne go Ju liusza Dron ga – z play back`u.

W na stęp nym punk cie Kon cer tu wy stą pi ła kol. Ur szu la Pła zak – pia nist ka i in ter ni sta – hy -
per ten sio log, dzia łacz ka sa mo rzą do wa i za stęp ca or dy na to ra Od dzia łu We wnętrz ne go.
W związ ku z koń czą cym się Ro kiem Cho pi now skim wy ko na ła Wal ca A -mol, jed ne go z dwóch
tzw. za po mnia nych wal ców Fry de ry ka Cho pi na, bo ujaw nio nych do pie ro w 1901 r. a wy -

ks. Czesław Rechul
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Ko le dze

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

Ma my
skła da ją or dy na tor z zespołem Od dzia łu Laryngologii

Wo je wódz kie go Szpi ta la Spe cja li stycz ne go nr 4 w By to miu

Pogrążeni w smutku mąż i córka zawiadamiają,

że w dniu 22 grudnia 2010 r. zmarła 

dr Anna Cichoń-Mikołajczyk
emerytowany ordynator Oddziału Anestezjologii Szpitala Specjalistycznego nr 2 

w Bytomiu, adiunkt Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

Śląskiej Akademii Medycznej

NEKROLOGI

wa nie, któ re mo że po zo sta wić róż ne skut ki… Nie któ rzy po pa da ją w me lan cho lię, in ni gorzk -
nie ją. Są i ta cy, któ rzy za ci snąw szy zę by pró bu ją two rzyć no wą osno wę z war to ści i idei, któ -
rym war to po świę cić ży cie. Ostroż nie wpla ta ją w nią ni ci bie żą cych wy da rzeń. Ta ki wła śnie
jest Fran kie Dunn, tre ner bok su. Pięk na fil mo wa pa ra bo la (ele ment ję zy ka ki na!), uka zu je je -
go co dzien ne wi zy ty w ko ście le. Sta no wią one oka zję do py ta nia du chow ne go o do gma ty…
To wła śnie owa ży cio wa mą drość, nie na iw ność, upo waż nia bo ha te ra do dys ku sji. 

Kie dy los sta wia na je go dro dze adept kę pię ściar stwa, Mag gie Fit zge rald, dziew czy na
bu dzi w nim iry ta cję. Wy da je się być tak nie opie rzo na! Nie uzna je kom pro mi sów, nie wi -
dzi wła snych ogra ni czeń. Przy tym wskrze sza daw ne wspo mnie nia… I choć Fran kie jest mi -
strzem w opa try wa niu spor to wych ob ra żeń – je go bli zny znów bro czą. Ale Mag gie jest rów -
no cze śnie bal sa mem. Mię dzy po sta cia mi wy twa rza się co raz sil niej sza więź. Je śli za krzyk -
nie cie, dro dzy przy ja cie le: „No, ja sne! Wia do mo, jak po to czy się in try ga…” – uwa żaj cie.
Znów ule ga cie po ku sie przy kła da nia sza blo nu! A prze cież film wy re ży se ro wał Clint Eeastwo -
od… Ow szem, pew ne wąt ki zmie rza ją do prze wi dy wal ne go za koń cze nia. Cze ka nas jed -
nak fa bu lar na wol ta, któ ra zwięk sza jąc wa gę sta wia nych py tań po now nie wci ska w fo tel. Nie
chcąc zdra dzać zbyt wie le, po dzie lę się pew ną re flek sją: W na szym za wo dzie wie le dys -
ku tu je się na te mat po pra wy ja ko ści ży cia pa cjen tów. Te mu słu żyć ma ją le ki, ope ra cje pa -
lia tyw ne, re ha bi li ta cja. Znacz nie rza dziej jed nak mó wi się o ja ko ści umie ra nia. To tak że waż -
ny te mat… I jesz cze jed no. Do pie ro po obej rze niu dzie ła Eastwo oda, opa trzo ne go przez
pol skie go dys try bu to ra kon tro wer syj nym, skła nia ją cym do re flek sji ty tu łem „Za wszel ką ce -
nę” na praw dę za my śli łem się nad sen ten cją An to ine’a de Sa int -Exupéry: „To, co na da je sens
ży ciu, na da je tak że sens śmier ci”. Czy zgo dzi cie się z pi sa rzem po pro jek cji, 9 mar ca? 

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.

Wszy scy no si my w so bie ge ny przod ków.
Za sta na wia my się cza sem, czym od nich się
róż ni my? W któ rym mo men cie mu ta cje pchnę -
ły nas na no we to ry, mo dy fi ku jąc nasz wy gląd,
zdol no ści, za cho wa nie? Ten spo sób my śle nia
za wdzię cza my pre kur so ro wi teo rii ewo lu -
cji – Dar wi no wi. Jon Amiel przy po mi na we
wzru sza ją cej opo wie ści „Dar win. Mi łość i ewo -
lu cja”, bę dą cej w isto cie spo rym wy cin kiem bio -
gra fii ba da cza, że ucze ni prócz in te lek tu – ob -
da rze ni są uczu cia mi. I choć to ro zum kształ -
tu je kon cep cje, po ry wy ser ca mo gą wy trą cić pió -
ro z rę ki. Lo gi ka i emo cje cza sem sta ją na prze -
ciw sie bie… Ale bu rza przy no si czę sto ożyw -
czy deszcz. Przy po mni nam o tym se ans, któ -
ry za pla no wa li śmy na 9 lu te go. 

CIOS W SER CE

Wiel ka jest po ku sa zbu do wa nia so -
bie – na wła sny uży tek – pro ste go mo de lu
świa ta. Pod ręcz nej mi nia tur ki, w któ rej to, co
do bre, wy raź nie od dzie lo ne jest od te go, co
złe… Na tej ma kie cie ła two jest ozna czyć cel
i wy ty czyć kie ru nek. Oczy wi ście, im bar dziej
uwie rzy my w to, że nasz sza blon da się przy -
ło żyć do ży cia – tym bo le śniej sze roz cza ro -

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY ZAPRASZA

Można zwyciężać, nawet gdy los nie gra fair play!
● SPOTKANIE PIĘĆDZIESIĄTE


