




My, le ka rze, nie mal na co dzień ob cu je my ze śmier cią. Ale tra ge dia, jak się wy da rzy ła 10 kwiet nia
2010 roku pod Smo leń skiem, wstrzą snę ła na mi do głę bi.. Wstrzą snę ła Pol ską! Ci, któ rzy w na szym imie -
niu mie li skła dać hołd wy mor do wa nym sie dem dzie siąt lat te mu pol skim eli tom, sa mi tra gicz nie zgi nę li 
w ka tyń skim le sie. Stra ci li śmy nie tyl ko ostat nie go pre zy den ta Rzecz po spo li tej Pol skiej na wy chodźc twie,
bo ha te ra II woj ny świa to wej Ry szar da Ka czo row skie go, ale i Pre zy den ta Le cha Ka czyń skie go, dla któ re -
go pa mięć na ro du o pol skim pa trio ty zmie, wal ce o nie pod le głą Pol skę i praw dę Hi sto rii by ła ce lem nad -
rzęd nym. Zgi nę ło wie lu wy bit nych Po la ków, re pre zen tu ją cych róż ne po ko le nia i róż ne okre sy wal ki 
o nie pod le głą Oj czy znę i Jej roz wój. Ca ła De le ga cja to wa rzy szą ca na szym Pre zy den tom mia ła śmierć 
wie lu ty się cy Po la ków w ka tyń skim le sie przy wró cić ży ciu, po przez peł ną praw dę o tym, co się wy da rzy -
ło, po przez za cho wa nie jej w pa mię ci, przez uzdro wie nie pol sko -ro syj skiej hi sto rii. I w imię tej Praw dy
i tej Pa mię ci zgi nę li.

Dni ża ło by na ro do wej by ły dnia mi re flek sji. Po zna li śmy wie le wspa nia łych bio gra fii, któ re nie 
za wsze po ka zy wa ne by ły w bla sku ju pi te rów. Prze ko na li śmy się, jak waż ne jest, by w dą że niu do
no wo cze sno ści, w po go ni za świa tem, nie za po mi nać o war to ściach nad rzęd nych. Dla nas, le ka rzy, tym
ko dek sem war to ści jest tak że kon sty tu cja na szych su mień, Ko deks Ety ki Le kar skiej.

Wy bra li śmy rzecz ni ka praw le ka rzy, któ rym zo sta ła dr hab. n. med. Ka ta rzy na Zio ra. Gra tu lu ję 
ser decz nie Pa ni Do cent te go wy bo ru, któ ry jest wy ra zem szcze gól ne go za ufa nia śro do wi ska le kar skie -
go, a tak że uzna nia Jej wie lo let niej pra cy i za an ga żo wa nia w struk tu rach sa mo rzą du. Nie ste ty, nie rzad -
ko spo ty ka my się z po mó wie nia mi, al bo agre sją ze stro ny pa cjen tów i ich ro dzin, przy bier no ści 
za kła dów pra cy i pro ku ra tu ry, któ ra pro po nu je zło że nie wnio sku z po wódz twa cy wil ne go. Nie każ dy
sam de cy du je się na ta ki krok, z róż nych po wo dów, nie tyl ko fi nan so wych. Zda rza się też, że 
or ga na po li cji i pro ku ra tu ry sto su ją tzw. nie uza sad nio ne środ ki przy mu su. Chce my wes przeć le ka rzy
w obro nie god no ści wy ko ny wa nia za wo du. Rzecz nik bę dzie mógł zwra cać się do or ga nów ści ga nia z przy -
po mnie niem o ko niecz no ści in ter wen cji, na pi sać od po wied nią skar gę. Mo że też po móc le ka rzo wi 
w do cho dze niu je go spraw na dro dze są do wej. Ży czę jed nak, aby wy żej wy mie nio nych przy pad ków
by ło jak naj mniej, by Rzecz nik nie miał zbyt wie le pra cy. Jed no cze śnie je stem prze ko na ny, że nikt 
z Ko le ża nek i Ko le gów, któ rzy bę dą te go po trze bo wa li, nie zo sta nie bez po mo cy.

Z sa tys fak cją przy ją łem wia do mość, że Mi ni ster Zdro wia nada ła od zna kę ho no ro wą „Za za słu gi
dla ochro ny zdro wia” sied miu dy rek to rom za kła dów opie ki zdro wot nej woj. ślą skie go, w uzna niu 
zna czą cych osią gnięć w dzie dzi nie zdro wia oraz twór czej i nie na gan nej pra cy. Wśród nich jest 
pię cio ro le ka rzy, człon ków na szej izby: dr. n. med. An na Ru sek – dy rek tor Szpi ta la Psy chia trycz ne go
w Tosz ku, dr n. med. Bog dan Ko czy –dy rek tor Wo je wódz kie go Szpi ta la Chi rur gii Ura zo wej im. dra 
J. Da aba w Pie ka rach Ślą skich, dr Ma riusz No wak – dy rek tor Cen trum Le cze nia Opa rzeń w Sie mia -
no wi cach Ślą skich, dr. n. med. An drzej Si wiec – dy rek tor Cen trum Pe dia trii im. Ja na Paw ła II
w So snow cu, dr Ta de usz Urban – dy rek tor Szpi ta la Spe cja li stycz ne go w Za brzu.

Jest mi mi ło tym bar dziej, że ja ko re pre zen tan ci ślą skie go śro do wi ska le kar skie go Lau re aci są 
przy kła dem umie jęt ne go łą cze nia za wo du le ka rza z za rzą dza niem, co jest waż ne zwłasz cza w nie ła -
twej sy tu acji ochro ny zdro wia w ostat nich la tach. Ko le żan kom i Ko le gom zło ży łem już oso bi ście 
gra tu la cje pod czas wrę cze nia od zna czeń, któ re od by ło się 7 kwiet nia w trak cie zor ga ni zo wa nej 
w 60 rocz ni cę uchwa le nia Świa to we go Dnia Zdro wia w gma chu Sej mu Ślą skie go kon fe ren cji „Na uka,
Eko no mia, a Me dy cy na”, do łą cza jąc ży cze nia dal szej wy trwa ło ści w pra cy. Aby wie dza, pro fe sjo na lizm
i za an ga żo wa nie za wsze to wa rzy szy ły Wam w trud nym za da niu, ja kim jest kie ro wa nie szpi ta lem. Zwłasz -
cza w jed nost kach, któ re ma ją tak wspa nia łą tra dy cję i zna ko mi tą ka drę me dycz ną.

Aby ście nie usta wa li w dą że niach do za pew nie nia le ka rzom jak naj lep szych wa run ków do nie sie -
nia po mo cy wszyst kim po trze bu ją cym.

Sko ro już o gra tu la cjach mo wa…Na po sie dze nie Pre zy dium ORL za pro si łem pa nią dok tor 
Mag da le nę Ko cierz, któ ra naj le piej na Ślą sku zda ła Le kar ski Eg za min Pań stwo wy, o czym pi sa łem już
w mar cu br. Jak jest trud ny i ja kie są sta ty sty ki – o tym wie my wszy scy. Wy nik 85,3 % jest zna ko mi ty,
je den z naj wyż szych w Pol sce. Na sza Ko le żan ka zo sta ła za pro szo na wraz z dum ną z osią gnięć cór ki
ma mą, dr n. med. Syl wią Ko cierz, obu Pa niom gra tu la cje skła da li człon ko wie pre zy dium ORL.

Za na mi XXIX Okrę go wy Zjazd Le ka rzy, o któ rym sze rzej we wnątrz nu me ru. De le ga ci za twier dzi li 
m.in. plan bu dże tu na 2010 rok z uwzględ nie niem wie lu no wych za dań przed sta wio nych pod czas zjaz du
spra woz daw czo -wy bor cze go w li sto pa dzie ub. ro ku. Po raz ko lej ny mie li śmy oka zję po słu chać chó ru Ślą -
skiej Izby Le kar skiej, nie bra kło oka zji, by po dzi wiać dzie ła le ka rzy ar ty stów na oko licz no ścio wej wy sta wie.

Ja cek Ko za kie wicz

z mojego 
punktu 
widzenia…
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Ob wiesz cze nie Prze wod ni czą ce go Okrę go wej Ko mi sji Wy bor czej
w Ka to wi cach z dnia 24 mar ca 2010 r.

w spra wie: wy ga śnię cia man da tu człon ka Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach 
dr An nie Gliń skiej, dr. Paw ło wi Gru en pe te ro wi oraz dr. Wło dzi mie rzo wi Ma jew skie mu.

Na pod sta wie §49 ust. 4 uchwa ły Nr 16/08/V Na czel nej Ra dy Le kar skiej z dnia 19 wrze śnia 2008
roku w spra wie re gu la mi nu wy bo rów do or ga nów izb le kar skich i de le ga tów na Kra jo wy Zjazd Le ka -
rzy oraz try bu od wo ły wa nia człon ków tych or ga nów i tych de le ga tów, ob wiesz cza się, co na stę pu je:

§1
Stwier dza się, że wy gasł man dat człon ka Okrę go wej Ra dy Le kar skiej dr An nie Gliń skiej oraz dr Wło -
dzi mie rzo wi Ma jew skie mu w związ ku z ob ję ciem man da tu Za stęp cy Na czel ne go Rzecz ni ka Od po -
wie dzial no ści Za wo do wej.

§2
Stwier dza się, że wy gasł man dat człon ka Okrę go wej Ra dy Le kar skiej dr. Paw ło wi Gru en pe te ro wi w związ -
ku z ob ję ciem man da tu człon ka Na czel nej Ko mi sji Re wi zyj nej.

§3
Usta la się, że man dat człon ka Okrę go wej Ra dy Le kar skiej obej mu ją:
1. dr An drzej Cho lew ka
2. dr Da riusz Do bosz
3. dr Ja cek Olen der

Sta ni sław Bo ry sław ski 
Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Wy bor czej

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

piątek 1300-1500

Wiceprezesi: 
Kol. Halina Borgiel-Marek: 

czwartek 1200-1500

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

uzgodnieniu telefonicznym) 

Skarbnik Kol. Jerzy Rdes: środa 1600-1700

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

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

wtorek 1100-1300

Członkowie Prezydium:
Kol. Jan Cieślicki: środa 

(po wcześniejszym uzgodnieniu tel.)

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

Kol. Janusz Heyda: czwartek 1500

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

Kol. Wojciech Marquardt: 
środa 1300-1400 i poniedziałek 

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

1500-1600

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej:

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

Przewodniczący Okręgowego Sądu
Lekarskiego:

Kol. Stefan Stencel: środa 1000-1200

Dyżury przedstawicieli Śląskiej Izby Lekarskiej: 
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O prawdzie – refleksje
A prze cież przy zwo le nie na nie wła ści -

wość za cho wa nia na sa mej gó rze scho dzi
tak że ni żej. To dla te go moż na źle trak to wać,
czy na wet bez kar nie ob ra żać rów nież in nych,
np. pro fe so rów, le ka rzy. Czyż nie do świad -
cza my te go w ostat nim cza sie? 

War to rów nież po ku sić się o re flek sję
o zna cze niu praw dy w ży ciu pu blicz nym. Ile -
kroć po wra ca ten pro blem, ty le kroć wra cam
my śla mi do cza sów, kie dy za czę to mó wić
gło śno o Ka ty niu. Po dej mo wa li śmy roz mo -
wy ra zem ze stu den ta mi NZS, z na szy mi
pro fe so ra mi i sły sze li śmy od nie któ rych
z nich kłam stwo. I wte dy nie po raz pierw -
szy za da łem so bie py ta nie, jak to jest z po -
szu ki wa niem praw dy i jej gło sze niem. 

Czy moż na mieć in ny sto su nek do praw -
dy w na uce, upra wia nym w za wo dzie le ka -
rza i w ży ciu co dzien nym?  Czy bę dzie my
o tym już za wsze pa mię tać? Wie le py tań po -
zo sta nie bez od po wie dzi, ale mam na dzie -
ję, że tak jak w ży ciu oso bi stym, jed nost ko -
wym, tak w ży ciu na ro du sil ne prze ży cia nie
po zo sta ną bez śla du. 

Doj rze wa nie i do świad cza nie czę sto
jest bo le sne, ale licz ba tych, któ rzy dzi siaj
wie dzą wię cej i wię cej ro zu mie ją, nie wąt pli -
wie wzro sła. Za wdzię cza my to wie lu wy bit -
nym i od waż nym lu dziom, ta kim jak Pan Pre -
zy dent Lech Ka czyń ski.

Grze gorz Opa la

Prof. dr hab. n. med. Grze gorz Opa la wspo mi na Pre zy den ta RP w tra gicz nych dniach
ża ło by na ro do wej. Za da je py ta nia o zna cze nie praw dy w ży ciu pu blicz nym.

„Czy moż na mieć in ny sto su nek do praw dy w upra wia nym za wo dzie le ka rza i in ny w ży -
ciu co dzien nym?”

W chwi lach na ro do wej tra ge dii wraz z ża lem i bó lem przy cho dzi czas na re flek sje. Spo -
tka ło nas bo le sne do świad cze nie, o nie wy obra żal nych roz mia rach, po łą czo ne z sym bo li ką
miej sca w spo sób trud ny do ogar nię cia ro zu mem. „Ofia ra ży cia w cza sie peł nie nia służ by,
tra ge dia ro dzin, dru gi Ka tyń” – to tyl ko nie któ re okre śle nia po wta rza ją ce się w licz nych, czę -
sto pięk nych wy po wie dziach. 

Dla cze go tak się sta ło? Ja kie bę dą kon se kwen cje dla nas, dla Pol ski? Czy fak tycz nie wznie -
sie my się po nad to, co by ło do tych czas? Czy dzie lą ce nas róż ni ce po glą dów nie bę dą już
nisz czyć te go, co waż ne, co nad rzęd ne, czy li ra cji sta nu na szej Oj czy zny? 

Czy zapomnimy to, co wi dzie li śmy w ko lej nych dniach, to wspa nia łe skła da nie hoł du
przez rze sze mło dych lu dzi, kró lew skie po wi ta nie trum ny Pa na Pre zy den ta i Pierw szej Da -
my i po że gna nie w dro dze na Wa wel, gdzie w kryp cie za słu żo nych ra zem z Nim znaj dą się
sym bo le i Ka ty nia i So li dar no ści. Dla cze go do pie ro te raz mo gli śmy zo ba czyć zu peł nie in -
ne zdję cia Pre zy denc kiej Pa ry, in ne frag men ty ży cio ry su i in ne ko men ta rze do ty czą ce naj -
więk sze go po li ty ka III Rze czy po spo li tej. Naj więk sze go, bo nie po li tycz na po praw ność lecz
kon se kwent na wal ka o praw dę i od wa ga gło sze nia praw dy oraz pra ca na rzecz do bra wspól -
ne go i umi ło wa nie Pol ski, okre śla ły Je go kie ru nek dzia ła nia. 

Przy cho dzi stop nio wo czas na re flek sję. Czy po trzeb na by ła ta tra ge dia, by przy wró -
cić praw dzi wy ob raz wie lu war to ścio wych lu dzi, a przede wszyst kim Pa na Pre zy den ta RP?
Wiel ka szko da, że tak wie lu lu dzi da ło się zwieść fał szy we mu me dial ne mu wi ze run ko wi. Czy
po tych do świad cze niach na uczy my się być bar dziej kry tycz ni i bar dziej oby wa tel scy? Czy
znik nie na za wsze przy zwo le nie na brak sza cun ku do dru gie go czło wie ka, a już w szcze -
gól no ści do Pre zy den ta Rze czy po spo li tej? Czy tak trud no zro zu mieć, że drwi ny z Pre zy -
den ta, to drwi ny z Rze czy po spo li tej, a drwi ny z Pre zy den ta i Rze czy po spo li tej, to drwi ny
z Oby wa te li? Ilu z nas mia ło te go świa do mość i czu ło się wte dy ob ra żo nych? Ilu z nas po -
tra fi ło to wy ar ty ku ło wać? 

Ślą skie śro do wi sko le kar skie po zo sta je w so li dar no ści z po grą żo ny mi 
w ża ło bie Ro da ka mi w ob li czu tra ge dii na ro do wej, ja ką jest

śmierć Pre zy den ta RP, Prof. Le cha Ka czyń skie go, 
Je go Mał żon ki Marii oraz wie lu wy bit nych Po la ków.

Tra ge dia wy da rzy ła się 10 kwiet nia 2010 ro ku, 
w miej scu tak sym bo licz nym dla Nas Wszyst kich, gdzie przed 70 la ty 

ty sią ce Po la ków zło ży ło ofia rę ży cia za na szą Wol ność.
Łą czy my się w głę bo kim bó lu z Ro dzi na mi 

i skła da my wy ra zy ser decz ne go współ czu cia.

W imie niu le ka rzy Ślą skiej Izby Le kar skiej
Pre zes Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach

dr n. med. Ja cek Ko za kie wicz
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W ka ta stro fie lot ni czej pod Smo leń skiem
zgi nę ła dwój ka le ka rzy. Pa ni dok tor Bro ni -
sła wa Ora wiec -Lof fler na po kła dzie sa mo -
lo tu zna la zła się na za pro sze nie Kan ce la rii
Pre zy den ta, ja ko przed sta wi ciel ka Sto wa rzy -
sze nia Ro dzin Ka tyń skich. Pan do cent Woj -
ciech Lu biń ski był le ka rzem Pre zy den ta RP.
Zgi nął na po ste run ku, w cza sie peł nie nia
obo wiąz ków służ bo wych.

Le karz den ty sta Bro ni sła wa Ora wiec -
Lof fler z Po ro ni na, mia ła 81 lat. By ła bra ta -
ni cą pod puł kow ni ka Fran cisz ka Oraw ca,
do wód cy 2 Puł ku Strzel ców Pod ha lań skich,
pol skie go ofi ce ra za mor do wa ne go w Ka ty -
niu. W cza sie II woj ny świa to wej peł ni ła funk -
cje łącz nicz ki w Ar mii Kra jo wej. 

Po cząt ki pra cy za wo do wej spę dzi ła
w No wym Tar gu, ja ko kie row nik za kła du pro -
te ty ki, po tem pra co wa ła w Bu ko wi nie Ta -
trzań skiej. W Po ro ni nie pro wa dzi ła swo ją
prak ty kę le kar ską. Dr Bro ni sła wa Ora wiec -
-Lof fler ak tyw nie dzia ła ła w Związ ku Pod ha -
lan. Współ pra co wa ła z pre ze sem IPN Ja nu -
szem Kur ty ką, ca łe ży cie sta ra ła się, by po -
zna no praw dę i nie za po mnia no o tra gicz -
nych zda rze niach w Ka ty niu.

Płk dr hab. n. med. Woj ciech Lu biń ski, le karz Pre zy den ta, rzecz nik woj sko we go szpi -
ta la w War sza wie. W la tach 1988-1994 Wojciech Lu biń ski stu dio wał w Woj sko wej Aka -
de mii Me dycz nej. W 1994 r. ukoń czył staż po dy plo mo wy w Woj sko wym In sty tu cie Me dycz -
nym, na stęp nie uzy skał spe cja li za cje z cho rób we wnętrz nych i cho rób płuc. Od 1996 r. był
asy sten tem w Woj sko wym Szpi ta lu Gruź li cy i Cho rób Płuc w Otwoc ku, wcze śniej – od 1995
roku był le ka rzem w jed no st ce Woj sko wej w Ostró dzie.

W 2000 r. uzy skał sto pień dok to ra na uk me dycz nych, a w 2010 r. – dok to ra ha bi li to -
wa ne go na uk me dycz nych. W tym cza sie zo stał star szym asy sten tem Kli ni ki Cho rób We wnętrz -
nych Pneu mo no lo gii i Aler go lo gii CSK MON, od 2005 r. był ad iunk tem w tej kli ni ce.

Od 2008 ro ku Wojciech Lu biń ski był za stęp cą Ko men dan ta Cen tral ne go Szpi ta la Kli -
nicz ne go MON (CSK MON), a od 2005 r. rzecz ni kiem pra so wym Woj sko we go In sty tu tu
Me dycz ne go. 

Cześć Ich Pa mię ci!

Oprac. G.O.

„Chcę przywrócić wiarę w piękno zawodu lekarza”
● ZGINĘŁA KRYSTYNA BOCHENEK (1953–2010)

… tylko CISZA, brzemienna

w nieśpieszne słowa

rodzące Czyn …

Cyprian Kamil Norwid

Nie tyl ko Jej głos ko ja rzył się z me dy cy -
ną. Wiele lat pro wa dzi ła na an te nie ra dia au -
tor ski pro gram o zdro wiu. Od kil ku lat
ogrom nie po pu lar ny klub „Spo tka nia me -
dycz ne Kry sty ny Bo che nek”. Na pi sa ła kil ka
ksią żek, m. in. o le ka rzach „Chi rur dzy i de -
tek ty wi” oraz „Do bry za wód”. By ła współ -
au tor ką fil mu do ku men tal ne go o chi rur gach.
Na spo tka nie po świę co ne ję zy ko wi pol -
skie mu i me dy cy nie za pro si ła na szą re dak -
cję. Przy sła ła po tem ma ila z po dzię ko wa niem
za re la cję. „Czy tam Pro Me di co”, za pew nia -
ła w nim. Obie ca ła, że jak znaj dzie w koń -
cu czas, na pi sze coś spe cjal nie dla nas.

So bo ta ra no. Wie my już o tra ge dii. Nie
zna my szcze gó łów. Wszyst kie sta cje
po da ją in for ma cję: zgi nął Pre zy dent

RP, zgi nę ło kil ka dzie siąt osób, mo że na -
wet 136, mo że 88. Na gle dzwo ni zna jo my
dzien ni karz: w tym sa mo lo cie by ła na sza 

Kry sia Bo che nek, to
nie mo że być praw -
da?„Na sza Kry -
sia” – nie se na tor,
nie wi ce mar sza łek
Se na tu, po li tyk, ale
wie lo let nia ko le żan -
ka z re dak cji Pol -
skie go Ra dia Ka to -
wi ce. Upo mi na ła
nas: cią gle je stem
wa szą ko le żan ką,
dzien ni ka rzem, nie
mów cie do mnie,
pa ni se na tor, pa ni
mar sza łek, je ste śmy
na ty, już nie pa mię -
tasz? 

Pa rę lat te mu
ktoś pu ścił w obieg
plot kę, tro chę żar -
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tem, że Kry sty na skoń czy ła me dy cy nę. Że stu dio wa ła na SUM i jest le ka rzem. Nie wszy -
scy po trak to wa li to ja ko żart. Bo dla cze go nie? Me dy cy na by ła Jej pa sją, Pro wa dzi ła au tor -
ski pro gram o zdro wiu, na an te nie Ra dia Ka to wi ce, by ła za nie go wie lo krot nie na gra dza -
na. Nic dziw ne go, że na Ślą sku przez la ta jej głos ko ja rzył się z me dy cy ną. W swo ich wtor -
ko wych au dy cjach me dycz nych edu ko wa ła słu cha czy i na ma wia ła do zdro we go try bu ży -
cia. Ogrom ną po pu lar ność miał cykl „Spo tka nia me dycz ne Kry sty ny Bo che nek”, na któ re
za pra sza ła pu blicz ność i le ka rzy. Pod czas in au gu ra cji po wie dzia ła: „Je stem szczę śli wa, że
za czy na my dzi siaj spo tka nia do ty czą ce na sze go zdro wia i na szych cho rób”.

Po mysł spo tkań pod pa tro na tem Dzien ni ka Za chod nie go, w for mie klu bu dla Czy tel -
ni ków za in te re so wa nych te ma ty ką me dycz ną, zro dził się w 2004 ro ku.
– Pa ni Kry sty na Bo che nek jest naj lep szym gwa ran tem tych spo tkań, a na si pre le gen ci to naj -
lep si spe cja li ści, naj god niej si z god nych, cie szył się wte dy pre zes Pra sy Ślą skiej, Bog dan Ści -
but. I tak by ło. Nikt nie umiał tak nadać spo tka niom ran gi wy jąt ko we go wy da rze nia, tak ich
pro wa dzić.

Po zna łam Ją po nad 20 lat te mu, pod czas pierw sze go „Dyk tan da”, skrom ne go jesz cze
kon kur su, w któ rym na gro dą był Słow nik Ję zy ka Pol skie go. Po tem współ pra co wa ły śmy przez
la ta, ro bi łam re la cje z ko lej nych edy cji, a kie dy wy my śli ła Zjazd Kry styn z ca łej Pol ski, też
po pro si ła mnie o współ pra cę. Pod czas pierw sze go, w Fil har mo nii Ślą skiej, ewa ku owa no 

ca łą wi dow nię, bo na gle po ja wił się sy gnał,

że… ktoś pod ło żył bom bę! Za im po no wa -

ła nam wte dy zim ną krwią i po czu ciem hu -

mo ru. Pod trzy my wa ła na du chu prze ra żo -

ne kil ka set Kry styn i jak by nic się nie sta ło,

po wró ci ła na sce nę, by pod jąć prze rwa ny wą -

tek.

By ła pro fe sjo na list ką, trud no by ło Jej nie

po dzi wiać i tro chę za wo do wo nie za zdro -

ścić, bo od naj dy wa ła się na an te nie ra dio -

wej, przed ka me ra mi te le wi zyj ny mi i w li te -

ra tu rze, z rów ną ła two ścią. Nie licz ni wie dzie -

li, jak sta ran nie się przy go to wu je, ile pra cy

wkła da, jak sto su je za sa dę „dzien ni karz nie

za da je py ta nia, na któ re nie zna od po wie dzi”.

By łam za fa scy no wa na książ ką „Do bry za wód”

(na pi sa ła ją wspól nie z Da riu szem Kort ką) To

po pro stu roz mo wy z le ka rza mi, ale ja kie!

Na przy kład ta kie py ta nie: „Czy le karz ma pra -

wo za pła kać?” Za py ta na o po wo dy na pi sa nia

tej książ ki, od po wie dzia ła: „Chcę przy wró cić

wia rę w sens i pięk no za wo du le ka rza”.

Kie dy pi sze my wspo mnie nia o tych,

któ rzy Ode szli, tak na praw dę pi sze -

my o so bie. Bo zo sta wi li w nas ja kiś

ślad, bo wpły nę li na nas, bo waż ne, ja ką pust -

kę zo sta wi li Nam wła śnie.

Bo ich nie ma, a my je ste śmy.

We „Wszyst ko na sprze daż” Andrzeja

Waj dy Bo gu mił Ko bie la mó wi ta ką kwe stię,

zde ner wo wa ny pró ba mi wspo mnień o zmar -

łym przy ja cie lu: „Prze stań cie! Był, tu, stał,

mó wił do nas, roz pły nął się, nie ma Go!”

Pi szę ten tekst i wy da je mi się nie moż -

li we, że Jej po pro stu wśród nas nie ma.

Kie dy 12 kwietnia wy stu ku ję imię i na -

zwi sko Kry si w In ter ne cie, po ja wia się link:

„Na pisz list do se na tor Kry sty ny Bo che -

nek. www.kry sty na bo che nek.kon takt.pl”

I od po wiedź:

„Przy kro nam. Stro na o po da nym ad re -

sie prze kro czy ła li mit trans fe ru.”

Gra ży na Ogro dow ska

Wi ce mar sza łek Se na tu Kry sty na Bo che nek zgi nę ła w so bo tę 10 kwiet nia, to wa rzy -

sząc pre zy den to wi Le cho wi Ka czyń skie mu w po dró ży na uro czy sto ści z oka zji 70. rocz -

ni cy zbrod ni ka tyń skiej.

W 2007 ro ku na Ślą sku za gło so wa ło na Nią ćwierć mi lio na osób. W ży ciu za wo do -

wym re ali zo wa ła dwie pa sje: po pu la ry zo wa ła kul tu rę i pięk no pol sz czy zny, ale rów -

nież – przy wspar ciu mę ża, kar dio chi rur ga, prof. dr hab. An drze ja Bo chen ka – w wie lu

pu bli ka cjach i dzia ła niach pro pa go wa ła ży cie wol ne od dy mu ty to nio we go i pro fi lak ty kę

zdro wia, pro mo wa ła zdro wy styl ży cia.

By ła dzien ni kar ką i pu bli cyst ką, dy rek to rem kre atyw nym Pol skie go Ra dia Ka to wi ce,

człon kiem Ra dy Ję zy ka Pol skie go przy Pre zy dium Pol skiej Aka de mii Na uk, prze wod ni -

czą cą Ko mi sji Ję zy ka w Me diach. Prze wod ni czą cą Ra dy Ślą skie go Fun du szu Sty pen dial -

ne go, wi ce prze wod ni czą cą Ra dy Pro gra mo wej TVP Po lo nia. 

Ini cja tor ką wie lu ak cji cha ry ta tyw nych na Ślą sku, w tym: kwe sty „Ma mo nie płacz” na rzecz

ra to wa nia Od dzia łu He ma to lo gii Dzie cię cej w Za brzu. Współ pra co wa ła ze sto wa rzy sze -

nia mi i or ga ni za cja mi dzia ła ją cy mi na rzecz cho rych i nie peł no spraw nych m. in. ze Ślą skim

Sto wa rzy sze niem Osób Nie peł no spraw nych AK CENT, Ślą skim Sto wa rzy sze niem Al zhe ime -

row skim, Sto wa rzy sze niem De bra Pol ska Kru chy Do tyk, Ślą skim Sto wa rzy sze niem Osób Do -

tknię tych Cho ro bą Par kin so na. Ja ko czło nek Spo łecz ne go Ko mi te tu wspie ra ła dzia ła nia na rzecz

bu do wy no wej sie dzi by dla Ho spi cjum Cor dis w My sło wi cach. 

Po my sło daw czy ni i or ga ni za tor ka ma so wych im prez pro mu ją cych pro fi lak ty kę zdro -

wia, np. jak pierw sza nie kon wen cjo nal na ak cja ho no ro we go od da wa nia krwi  „Wam pi ria -

da”, ak cja pro fi lak ty ki ra ka pier si „Ró żo wa wstąż ka. Ka to wi ce. Ry nek 2000”, im pre zy ma -

so wej za po bie ga ją cej próch ni cy pod ha słem „Le piej dbać, niż rwać”.
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 De le ga ci dwu dzie ste go dzie wią te go Zjaz -
du udzie li li ab so lu to rium Okrę go wej Ra dzie
Le kar skiej, przy ję li spra woz da nia Ra dy, Okrę -
go wej Ko mi sji Re wi zyj nej, Okrę go we go Rzecz -
ni ka Od po wie dzial no ści Za wo do wej, Okrę go -
we go Są du Le kar skie go, uchwa li li no we re gu -
la mi ny oraz plan bu dże tu na rok 2010. 

Zjazd roz po czął się wpro wa dze niem
sztan da ru Ślą skiej Izby Le kar skiej,
hym nem sta nu le kar skie go, po że gna -

niem zmar łych le ka rzy oraz krót kim wy stę pem
chó ru Ślą skiej Izby Le kar skiej. Chór za in to no -
wał też ju bi le uszo we „Sto lat”, któ re de le ga ci od -
śpie wa li pro fe so ro wi Wła dy sła wo wi Na si łow skie -
mu – ob cho dzą ce mu 60-le cie pra cy za wo do -
wej. Gra tu la cje w imie niu ślą skie go sa mo rzą du
zło żył pre zes Okrę go wej Ra dy Le kar skiej dr Ja -
cek Ko za kie wicz, któ ry przy po mniał wie le fak -

tów z ży cia Pa na Pro fe so ra (opu bli ko wa nych
w kwiet nio wym nu me rze „Pro Me di co”). 

Pre zes ORL po wi tał przy by łych na Zjazd
go ści: dr Ire ne usza Rysz kie la – re pre zen tan -
ta wo je wo dy ślą skie go, dy rek to ra Wydziału
Nad zo ru nad Sys te mem Opie ki Zdro wot nej
Ślą skie go Urzę du Wo je wódz kie go, Pio tra
Za rzyc kie go – prze wod ni czą ce go Ko mi sji
Po li ty ki Spo łecz nej i Ochro ny Zdro wia Sej mi -
ku Wo je wódz twa Ślą skie go, dr Je rze go Do -
sia ka – wi ce prze wod ni czą ce go Za rzą du
Głów ne go i prze wod ni czą ce go Od dzia łu
Ślą skie go Pol skie go To wa rzy stwa Le kar skie go,
dr Ma cie ja Ha man kie wi cza – pre ze sa Na czel -
nej Ra dy Le kar skiej, dr Zyg mun ta Klo sę – dy -
rek to ra Ślą skie go Od dzia łu Na ro do we go
Fun du szu Zdro wia, mec. Hen ry ka Sta blę – wi -
ce dzie ka na Okrę go wej Ra dy Ad wo kac kiej, mgr
Ma rio lę Bar tu sek – prze wod ni czą cą Okrę go -
wej Izby Pie lę gnia rek i Po łoż nych, dr Mar tę
Klim kow ską -Mi siak – wi ce pre ze sa Okrę go wej
Ra dy Le kar skiej w War sza wie i dr Ma cie ja

Skwar nę – wi ce pre ze sa Okrę go -
wej Ra dy Le kar skiej w Biel sku -
-Bia łej. Za bra kło przed sta wi -
cie li Za rzą du wo je wódz twa ślą -
skie go, po mi mo, że w je go skła -
dzie znaj du je się dwóch le ka rzy.

Go ście – w swo ich wy stą pie -
niach – dzię ko wa li za do tych cza -
so wą współ pra cę ze Ślą ską Izbą
Le kar ską oraz ży czy li De le ga tom
uda nych ob rad. Wie lu z tych go ści, któ rzy nie mo gli przy być na Zjazd, na de sła ło li sty. 
Gra tu la cje i ży cze nia przy sła li:

JM rek tor Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go – prof. dr hab. n. med. Ewa Ma łec ka -Ten -
de ra; Pre zy dent Ka to wic – Piotr Uszok; Wi ce pre zes Kra jo wej Ra dy Dia gno stów La bo ra to ryj -
nych – dr Elż bie ta Rabsz tyn; Pre ze si wie lu izb le kar skich: z Byd gosz czy, Gdań ska, Kielc, Kra -
ko wa, Ło dzi, Po zna nia, To ru nia, Wro cła wia; wi ce pre zes Kra jo wej Ra dy Dia gno stów La bo ra -
to ryj nych – Elż bie ta Rabsz tyn.

Pre zes Ja cek Ko za kie wicz w swo im wy stą pie niu pod su mo wał czte ry mie sią ce dzia łań Ra -
dy, po ka zu ją ce, że w krót kim cza sie uda ło się zre ali zo wać część za mie rzeń z pro gra mu wy -

bor cze go.
W Pre zy dium Zjaz du za sie dli: dr Ja ro sław Mar kow ski – prze wod ni czą cy

Zjaz du, dr Jan Cie ślic ki i dr Woj ciech Drozd – za stęp cy prze wod ni czą ce go,
dr Adam Jur czak – se kre tarz. Na za stęp ców se kre ta rza wy bra no: dr dr Alek -
san drę Som mer lik -Bier nat, Mar ka Po tem pę, Bog da na Ko le ba cza i Da riu sza Do -
bo sza. Wie lu z nich za sia dło w Pre zy dium Zjaz du po raz pierw szy.

XXIX Okrę go wy Zjazd Le ka rzy pod jął uchwa ły do ty czą ce za twier dze -
nia spra woz dań z dzia łal no ści ORL, OROZ, OSL oraz udzie le nia ab so lu to -
rium ORL za 2009 rok. Uchwa lił rów nież bu dżet na rok 2010.

W związ ku ze zmia ną usta wy o izbach le kar skich pod uchwa łę Zjaz du
pod da no pro jek ty no wych re gu la mi nów ORL, OKR, któ re de le ga ci przy ję li
w dro dze uchwa ły. Usta lo no rów nież no we za sa dy go spo dar ki fi nan so wej izby.

De le ga ci Zjaz du przy ję li tak że dwa ape le do Na czel nej Ra dy Le kar skiej o wy stą pie nie do mi -
ni stra fi nan sów o: re zy gna cję z pla no wa ne go wpro wa dze nia kas re je stra cyj nych dla le ka rzy i le -
ka rzy den ty stów oraz o przy wró ce nie li mi to wa nej ulgi za po nie sio ne kosz ty le cze nia od li cza -
nej od po dat ku do cho do we go od osób fi zycz nych.

Do ko na no rów nież wy bo rów uzu peł nia ją cych za stęp ców OROZ oraz człon ków OSL.
Kil ku pro jek tów ape li i sta no wisk nie pod ję to, bo wiem tra dy cyj nie część De le ga tów nie wy -

ka za ła na le ży tej de ter mi na cji, by do trwać do koń ca Zjaz du. Nie któ rym być mo że prze szko -
dzi ły w tym obo wiąz ki ro dzin ne, bądź
za wo do we i ob ra dy za koń czy ły się
wcze śniej, niż prze wi dy wa no, ze
wzglę du na brak wy star cza ją cej licz by
obec nych.

Zjaz do wi to wa rzy szy ła wy sta wa
prac le ka rzy: ob ra zy Kry sty ny Sku pień,
Kry sty ny Fal tus, Sta ni sła wa Mysia ka,
Mar le ny Bo row skiej; fo to gra fie Woj cie -
cha Wró bla i rzeź by: Kry sty ny Sku pień,
Sta ni sła wa My sia ka, i Je rze go Wil gu -
sa. Pre zes ORL po dzię ko wał le ka rzom -
-ar ty stom, przed sta wia jąc De le ga tom ich
naj waż niej sze osią gnię cia.

Ka ta rzy na Strzał kow ska

Wystawa prac lekarzy, na pierwszym planie obraz 
dr Marleny Borowskiej

XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach 
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Okręgowa Rada Lekarska

Re ali zu jąc za le ce nia mi ni stra zdro wia
w spra wie sta ży po dy plo mo wych, Pre zy dium
ORL skie ro wa ło 276 ab sol wen tów aka de mii
me dycz nych do 43 jed no stek uję tych na li -
ście mar szał ka wo je wódz twa ślą skie go.

W okre sie spra woz daw czym na wnio sek
ko mi sji wy pła co no 6 na gród za uzy ska nie ty -
tu łu dok to ra na uk me dycz nych z wy róż nie -
niem, na łącz ną kwo tę 6 000 zł oraz
udzie lo no trzech po ży czek z fun du szu
kształ ce nia na łącz ną kwo tę 12 364.72 zł.

Ko mi sja ds. Pry wat nych Prak tyk dzia ła -
jąc w ra mach re ali za cji roz po rzą dze nia Mi -
ni ster stwa Zdro wia i Opie ki Spo łecz nej
w spra wach wy da wa nia ze zwo leń i wpi su
do re je stru in dy wi du al nych prak tyk le kar skich

Okrę go wa Ra da Le kar ska w okre sie spra woz daw czym ze bra ła się na 7 po sie dze -
niach. Fre kwen cja na ze bra niach ORL wy no si ła 69,9%. Pre zy dium ze bra ło się 36
ra zy. Fre kwen cja na tych po sie dze niach wy no si ła 85,9%.

W 2009 r. od by ły się 3 okrę go we zjaz dy le ka rzy, w tym je den nad zwy czaj ny i spra woz -
daw czo -wy bor czy.

Na wnio sek Ko mi sji Re je stra cji Le ka rzy i Or ga ni za cji Ośrod ka Kształ ce nia, Pre zy dium
Okrę go wej Ra dy Le kar skiej pod ję ło de cy zje w spra wie wy da nia:
– 14 praw wy ko ny wa nia za wo du dla le ka rza i le ka rza den ty sty,
– 2 wy mia ny do ku men tu pra wa wy ko ny wa nia za wo du dla le ka rza
– 32 du pli ka ty praw wy ko ny wa nia za wo du dla le ka rzy i le ka rzy den ty stów,
– 275 ogra ni czo nych praw dla le ka rzy i le ka rzy den ty stów kie ro wa nych na sta że po dy plo mo we,
– 262 pra wa wy ko ny wa nia za wo du le ka rza i le ka rza den ty sty po sta żu,
– 3 pra wa wy ko ny wa nia za wo du dla le ka rzy z UE,
– 17 praw wy ko ny wa nia za wo du le ka rza i le ka rza den ty sty dla cu dzo ziem ców,

Pod ję to 156 uchwał o skre śle niu z li sty ŚIL z po wo du prze nie sie nia do in nej izby, śmier -
ci le ka rza, zrze cze nia się pra wa wy ko ny wa nia za wo du lub wy ga śnię cia ter mi nu waż no ści pra -
wa, za ka zu wy ko ny wa nia za wo du, bądź za wie sze nia w wy ko ny wa niu za wo du ja ko za sto so -
wa nie środ ka za po bie gaw cze go przez sąd i pro ku ra to ra.

Na proś bę 95 le ka rzy i le ka rzy den ty stów wy da nych zo sta ło 231 za świad czeń „unij -
nych”. Wy da no 7 za świad czeń stwier dza ją cych po sia da nie pra wa do udzie la nia świad czeń
zdro wot nych w za kre sie p. o. z.

W ro ku 2009 za koń czył się okres roz li cze nio wy do ty czą cy re ali za cji roz po rzą dze nia ministra
zdrowia w spra wie 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.

Ko mi sja ds. Kształ ce nia Po dy plo mo we go w ra mach swo jej dzia łal no ści m. in. za opi -
nio wa ła wnio ski 884 le ka rzy i le ka rzy den ty stów, któ rzy roz li czy li się z te go obo wiąz ku i do -
ko na no sto sow ne go wpi su w ich pra wach wy ko ny wa nia za wo du.

Do re je stru kom pu te ro we go wpro wa dzo no 181 form kształ ce nia po dy plo mo we go i za -
re je stro wa nych zo sta ło 5 no wych pod mio tów or ga ni zu ją cych szko le nia. Ko mi sja czyn nie uczest -
ni czy ła we wszyst kich for mach szko le nia le ka rzy i le ka rzy sta ży stów m. in. przez or ga ni zo -
wa nie szko leń (w za kre sie orzecz nic twa, pra wa me dycz ne go i bio ety ki), opi nio wa nie kan -
dy da tur osób szko lą cych, opi nio wa nie wnio sków le ka rzy o szko le nie i sta że w związ ku z prze -
rwą w wy ko ny wa niu za wo du i kie ro wa nie na te sta że.

Na po sie dze niach Okrę go wa Ra da Le kar -
ska pod ję ła łącz nie 48 uchwał:
• 10 uchwał w spra wach fi nan so wych
• 5 uchwał w spra wie skie ro wa nia na prze -

szko le nie w związ ku z prze rwą w wy -
ko ny wa niu za wo du

• 4 uchwa ły w spra wie po wo ła nia spe cjal -
nych ko mi sji stwier dza ją cych zdol ność
le ka rza do wy ko ny wa nia za wo du

• 4 uchwa ły w spra wie umo rze nia po stę -
po wa nia ma ją ce go na ce lu stwier dze nie
nie zdol no ści le ka rza do wy ko ny wa nia
za wo du

• 10 uchwał zwią za nych ze Spół ką „Dom
Le ka rza”

• 1 uchwa ła w spra wie skła du per so nal -
ne go Pre zy dium ORL

• 1 uchwa ła w spra wie usta le nia licz by 
wi ce prze wod ni czą cych ORL

• 1 uchwa ła w spra wie uchy le nia uchwa -
ły dot. za wie sze nia w pra wie wy ko ny wa -
nia za wo du

• oraz 12 uchwał w spra wach róż nych.

ORL w tym okre sie pod ję ła też ape le, któ -
re do ty czy ły:
• zmia ny uchwa ły nr 8/08/V NRL z dnia

4 kwiet nia 2008 r. w spra wie wy so ko ści
skład ki człon kow skiej

• zmia ny uchwa ły nr 16-08-V NRL
z dnia 19 wrze śnia 2008 r. w spra wie
re gu la mi nu wy bo rów do or ga nów izb le -
kar skich i de le ga tów na Kra jo wy Zjazd
Le ka rzy oraz try bu od wo ły wa nia człon -
ków tych or ga nów i tych de le ga tów.

kur so wych na sta no wi ska na czel nych, od dzia ło wych i prze ło żo nych
pie lę gnia rek (łącz nie 78 od dzia łów).
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i spe cja li stycz nych oraz gru po wych prak tyk
le kar skich. Wy da ne zo sta ły 583 ze zwo le nia
na wy ko ny wa nie pry wat nych prak tyk le kar -
skich w tym:
• 254 ze zwo le nia na pro wa dze nie in dy wi -

du al nej prak ty ki le kar skiej (w tym 208
wy łącz nie w miej scu we zwa nia przez 
pa cjen ta)

• 329 ze zwo leń na pro wa dze nie in dy wi du -
al nej spe cja li stycz nej prak ty ki le kar skiej
(w tym 250 wy łącz nie w miej scu we zwa -
nia przez pa cjen ta)

• oraz 4 ze zwo le nia na pro wa dze nie gru -
po wej prak ty ki le kar skiej.

Po nad to wy da no 186 ze zwo leń na wy -
ko ny wa nie prak ty ki le kar skiej w tzw. do dat -
ko wej lo ka li za cji oraz prze dłu żo no ter min
waż no ści ze zwo leń dla 23 prak tyk. Po wo -
ła no 514 ze spo łów wi zy tu ją cych prak ty ki pry -
wat ne. Z re je stru prak tyk pry wat nych skre -
ślo no 369 ga bi ne tów. 

Ko mi sja In for ma cyj na przy go to wa ła
do dru ku 11 nu me rów pi sma „Pro Me di co”.
Na je go ła mach po ru sza no sze reg kwe stii do -
ty czą cych bie żą cych wy da rzeń oraz pro ble -
mów nur tu ją cych śro do wi sko le kar skie.

Dzia łal ność Ko mi sji Sto ma to lo gicz nej
sku pia ła się przede wszyst kim na ak tyw nym
włą cze niu się w szko le nia le ka rzy den ty stów
zrze szo nych w ŚIL. Zor ga ni zo wa no 9 kur -
sów do sko na lą cych, w któ rych wzię ło
udział 2106 le ka rzy den ty stów oraz 5 spo -
tkań ko le żeń skich grup sa mo kształ ce nia. Od -
by ły się spo tka nia z przed sta wi cie la mi ŚOW
NFZ na te mat re ali za cji kon trak tów za war -
tych z le ka rza mi den ty sta mi, współ czyn ni -
ków ko ry gu ją cych do le cze nia dzie ci i mło -
dzie ży, no wych za sad wy peł nia nia dru ków
RUM oraz na te mat za sad kon trak to wa nia
usług sto ma to lo gicz nych na 2010 rok. Ak -
tu al no ści do ty czą ce dzia łań ko mi sji są za -
miesz cza ne na re da go wa nej przez jej człon -
ków stro nie in ter ne to wej oraz w sta łej ru bry -
ce w biu le ty nie „Pro Me di co”.

Ko mi sja ds. Ety ki Le kar skiej w ro ku 2009
od by ła 9 po sie dzeń. W tym cza sie wpły nę -
ło do ko mi sji 21 spraw. Głów nie by ły one kie -
ro wa ne do ko mi sji za po śred nic twem biu ra Ślą -
skiej Izby Le kar skiej i prze wod ni czą ce go
Okrę go wej Ra dy Le kar skiej, a w ok. 30% le -
ka rze zwró ci li się bez po śred nio do ko mi sji.

Po dob nie jak w po przed nich ka den cjach,
ko mi sja za naj waż niej szy kie ru nek swe go
dzia ła nia uzna ła pro pa go wa nie za sad etycz -
nych w śro do wi sku le kar skim, co re ali zo wa -

no przez roz pa try wa nie in dy wi du al nych skarg le ka rzy i opra co wy wa nie sta no wisk w spra -
wach ogól nych do ty czą cych za cho wa nia się le ka rzy w obo wią zu ją cym sys te mie opie ki zdro -
wot nej.

Więk szość sta no wisk by ła przed sta wia na i dys ku to wa na na po sie dze niach Okrę go wej
Ra dy Le kar skiej oraz pu bli ko wa na w „Pro Me di co” i w wi try nie in ter ne to wej Ślą skiej Izby
Le kar skiej.

Zor ga ni zo wa no Kon fe ren cję Na uko wo -Szko le nio wą wspól nie z Od dzia łem Ślą skim Ka -
to lic kie go Sto wa rzy sze nia Le ka rzy Pol skich i Od dzia łem Ślą skim Pol skie go To wa rzy stwa Le -
kar skie go p. t. „Nie płod ność – trud ny pro blem zdro wia pu blicz ne go”, wpi su jąc się – przy bra -
ku jed no znacz nych po glą dów me dycz nych i prze pi sów praw nych – w roz wi ja ją cą się 
ogól no pol ską dys ku sję na te mat sztucz ne go za płod nie nia, przed sta wia jąc na pro tech no lo gię
ja ko al ter na ty wę dla me to dy In vi tro. W kon fe ren cji tej wzię li udział naj bar dziej me ry to rycz -
nie kom pe tent ni przed sta wi cie le te ma tu z War sza wy, Bia łe go sto ku, Lu bli na i Ka to wic oraz
z Ko mi sji ds. Ety ki: kol. kol. Ur szu la Urba no wicz i Jan Kło po tow ski.

W 2009 r. człon ko wie Ko mi sji ds. Ety ki Le kar skiej uczest ni czy li w po sie dze niach Ko mi -
sji Ety ki Na czel nej Ra dy Le kar skiej w War sza wie i Ko mi sji Ety ki Dol no ślą skiej Izby Le kar skiej.
Po nad to człon ko wie Ko mi sji ds. Ety ki Le kar skiej bra li udział w or ga ni za cji i pro wa dze niu Kur -
sów z Bio ety ki or ga ni zo wa nych dla ab sol wen tów Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go.

Da wa ły o so bie znać róż ni ce po glą dów ko mi sji i Ze spo łu Rzecz ni ka Od po wie dzial no -
ści Za wo do wej na nie któ re spra wy i ko mi sja dą ży ła do wspól ne go ich omó wie nia. Pró by prze -
dys ku to wa nia tych kwe stii z ze spo łem OROZ na wspól nym spo tka niu jed nak nie po wio dły
się.

Ko mi sja Bio etycz na w 2009 ro ku na 15 po sie dze niach za opi nio wa ła 25 pro jek tów ba -
daw czych, w tym 16 eks pe ry men tów me dycz nych, nad zo ro wa nych przez ko or dy na to rów
kra jo wych pod le ga ją cych na szej ko mi sji ze wzglę du na sie dzi bę. Po zy tyw ną opi nię uzy ska -
ły wszyst kie pro jek ty. Czte ry eks pe ry men ty zo sta ły zwol nio ne z opłat z uwa gi na to, że by -
ły prze pro wa dza ne przez na sze Ko le żan ki i Ko le gów w ra mach dok to ra tów. W oma wia nym
okre sie w 162 ośrod kach dzia ła ją cych na te re nie wła ści wo ści te ry to rial nej na szej Ko mi sji
Bio etycz nej uzy ska no po zy tyw ne opi nie do ty czą ce 109 pro jek tów ba daw czych.

Człon ko wie Ko mi sji ds. Far ma ko te ra pii i Le ków czyn nie uczest ni czy li w pra cach Ze spo -
łu ds. Po li ty ki Le ko wej i Far ma ko te ra pii NRL, gdzie ana li zo wa li nad sy ła ne pro jek ty ustaw i roz -
po rzą dzeń, a na stęp nie przy go to wy wa li ro bo cze pro jek ty sta no wisk NRL lub jej Pre zy dium
(w szcze gól no ści pro jekt usta wy – pra wo far ma ceu tycz ne, pro jekt usta wy o zmia nie usta -
wy o świad cze niach opie ki zdro wot nej fi nan so wa nych ze środ ków pu blicz nych, a tak że ustaw
mo dy fi ku ją cych. Tak że pro jekt roz po rzą dze nia o re cep tach le kar skich i przede wszyst kim
pro jek ty roz po rzą dzeń o le kach re fun do wa nych).

Ko mi sja Le gi sla cyj na na bie żą co opi nio wa ła pro jek ty ak tów praw nych, re gu lu ją ce dzia -
łal ność służ by zdro wia, kor po ra cji i jej człon ków.

Ko mi sjia Spor tu i Re kre acji za swo je głów ne za da nie w mi nio nym ro ku przy ję ła in te gra -
cję śro do wi ska le kar skie go po przez czyn ny wy po czy nek. Z jed nej stro ny ko mi sja sta ra ła się
or ga ni zo wać im pre zy re kre acyj no -spor to we dla le ka rzy, a z dru giej sta ra ła się wspo ma gać
le ka rzy re pre zen tu ją cych ŚIL w za wo dach w wy mia rze ogól no pol skim, jak i świa to wym.

W 2009 ro ku Ośro dek Kształ ce nia zor ga ni zo wał:
– 4 kur sy do sko na lą ce dla le ka rzy, w któ rych wzię ło udział 246 osób i 8 kon fe ren cji 

(dla 775 osób)
– 9 kur sów dla le ka rzy den ty stów we współ pra cy z Ko mi sją Sto ma to lo gicz ną ŚIL (udział

wzię ło 2106 osób) oraz kon fe ren cję „Sto ma to lo gia dziś i ju tro” we współ pra cy z sp.
„Dom Le ka rza” (udział wzię ło 290 osób),

– dwie edy cje kur su „Zdro wie Pu blicz ne”, któ re ukoń czy ło 30 osób,
– wy kła dy i warsz ta ty „Re su scy ta cja krą że nio wo -od de cho wa wg ak tu al nych wy tycz nych”.

Izba zor ga ni zo wa ła rów nież we współ pra cy z Akademią Ekonomiczną oraz Fun da -
cją Sa lveo I se sję „Aka de mii Umie jęt no ści Me ne dżer skich w Ochro nie Zdro wia”.



Ko mi sja ds. Eme ry tów i Ren ci stów w ro ku 2009 na swych spo tka niach oma wia ła bie żą -
ce spra wy nur tu ją ce śro do wi sko le kar skie, a zwłasz cza le ka rzy – se nio rów. Jak co ro ku zor -
ga ni zo wa no spo tka nie wiel ka noc ne i wi gi lij ne le ka rzy eme ry tów i ren ci stów. Ko mi sja zor ga -
ni zo wa ła dwie wy ciecz ki. Je sie nią 2009 od by ło się spo tka nie z człon ka mi Ko mi sji ds. Le ka -
rzy Eme ry tów i Ren ci stów NRL.

Ko mi sja So cjal no-By to wa w 2009 ro ku na 22 po sie dze niach przy zna ła 129 za po móg
lo so wych, 15 za po móg po śmiert nych (na łącz ną kwo tę 15.000 zł), 259 po ży czek z fun -
du szu so cjal ne go (na łącz ną kwo tę 2.527.000 zł).

Dla Ko mi sji ds. Mło dych Le ka rzy w ro ku 2009 przed mio tem ob rad na po sie dze niach
by ły spra wy or ga ni za cyj ne do ty czą ce dzia łal no ści ko mi sji w ro ku wy bor czym oraz pro ble my
zwią za ne z szko le niem po dy plo mo wym i spe cja li za cyj nym. Zor ga ni zo wa no spo tka nie in te -
gra cyj ne, w któ rym uczest ni czy ło oko ło 100 osób. Z gro na ko mi sji dwie oso by uczest ni czy -
ły w I Ogól no pol skiej Kon fe ren cji Mło dych Le ka rzy w Olsz ty nie.

Ko mi sja Fi nan so wa w 2009 opi nio wa ła wy ko na nie bu dże tu, prze su nię cia w bu dże cie
oraz plan bu dże tu.

Ko mi sja ds. BIP i stro ny in ter ne to wej dba ła o sta łe uak tu al nia nie tre ści za war tych na na -
szej stro nie. Ko mi sja współ pra co wa ła z biu rem ŚIL, in ny mi ko mi sja mi i Pre zy dium w ce lu
po zy ski wa nia moż li wie naj peł niej szych in for ma cji, istot nych nie tyl ko dla człon ków sa mo -
rzą du le kar skie go.

Ko mi sja ds. Kon tak tów z Przed sta wi cie la mi Par la men tu i Sa mo rzą du za ini cjo wa ła ści -
ślej sze kon tak ty w z wła dza mi SUM, cze go wy ra zem by ło spo tka nie z rek to rem – prof. Ewą
Ma łec ką -Ten de rą i prof. Prze my sła wem Ja ło wiec kim – pro rek to rem ds. szko le nia po dy plo -
mo we go.

Ko mi sja ds. kon tak tów z NFZ w ra mach dzia ła nia od by ła wie lo krot ne spo tka nia z pra -
cow ni ka mi Fun du szu w spra wie kon sul ta cji w za kre sie no we li za cji i wpro wa dza nia istot nych
zmian w prze pi sach. W 2009 kon ty nu owa no dzia łal ność ko mi sji pro wa dzo ną od 2008, zwią -
za ną ze zmia ną fi nan so wa nia pro ce dur wy so ko spe cja li stycz nych i prze szcze pów, a bra kiem
środ ków na ten cel w pla nie fi nan so wym. Kwe stią na der czę sto po ru sza ną by ła rów nież spra -
wa dru ków re cept o wy so kim stop niu za bez pie czeń, gdyż pa kiet roz po rzą dzeń Mi ni ster -
stwa Zdro wia w spra wie re cept, wy ka zów i cen urzę do wych oraz li mi tów cen le ków re fun -
do wa nych bu dził za nie po ko je nie śro do wi ska le kar skie go.

Ko mi sja Zdro wia Pu blicz ne go w 2009 spo tka ła się 6 ra zy. Dzia łal ność Ko mi sji skie ro -
wa na by ła m.in. na ana li zę bie żą cej sy tu acji w dzie dzi nie zdro wia pu blicz ne go oraz omó -
wie nie przy współ udzia le kon sul tan ta wo je wódz kie go prof. M. Muc -Wierz goń, za mie rzeń
w za kre sie ob ję cia szcze gól ną opie ką mło dzie ży szkol nej. Wo bec wie lu za gro żeń zdro wot -
nych ko mi sja uwa ża ten pro blem za bar dzo waż ny. Wie le uwa gi po świę co no opi nio wa niu
pro jek tów ak tów praw nych, a w szcze gól no ści usta wy o izbach le kar skich. Oma wia no za -
gad nie nia dotyczących współ pra cy sa mo rzą du za wo do we go i sa mo rzą dów lo kal nych w za -
kre sie zdro wia pu blicz ne go ze szcze gól nym ak cen tem na pro mo cją zdro wia. Pra ca przy -
go to wa na przez prze wod ni czą ce go ko mi sji kol. Jac ka Ko za kie wi cza oraz kol. Ry szar da Szoz -
dę zna la zła się w pro gra mie na uko wym Mię dzy na ro do wej Kon fe ren cji Na uko wej „Mię dzy
pro fi lak ty ką a me dy cy ną kli nicz ną”. Po dej mo wa no wraz z Ko mi sją ds. Kul tu ry dzia ła nia na rzecz
in te gra cji śro do wi ska le kar skie go.

Ko mi sja ds. Kul tu ry w ubie głym ro ku zor ga ni zo wa ła:
– 5 kon cer tów mu zy ku ją cych le ka rzy
– 2 wy sta wy ma lar stwa i rzeź by z oka zji okrę go wych zjaz dów le ka rzy
– 10 pro jek cji fil mo wych w ra mach Dys ku syj ne go Klu bu Fil mo we go
– ple ner ar ty stycz ny le ka rzy w Za ko pa nem
– fi nał ogól no pol skie go kon kur su fo to gra fii ar ty stycz nej „Okiem Esku la pa”.

Człon ko wie ko mi sji pre zen to wa li swo -
ja twór czość w al ma na chach, biu le ty nach
oraz na im pre zach or ga ni zo wa nych przez to -
wa rzy stwa na uko we i sa mo rzą dy. 

W ra mach współ pra cy z TU In ter Pol -
ską pra cow ni cy biu ra izby za wie ra li po li sy
ubez pie cze nio we OC le ka rzy. Z te go ty tu -
łu izba osią gnę ła przy chód w wy so ko -
ści 58.339,95 zł.

Pre zy dium ORL za opi nio wa ło kan dy da -
tu ry 2 osób wy ty po wa nych na sta no wi ska kon -
sul tan tów wo je wódz kich w za kre sie: he ma -
to lo gii, sto ma to lo gii za cho waw czej z en do -
don cją.

R ok 2009 był dla na szej izby ro kiem
szcze gól nym, bo koń czą cym V ka -
den cję. Ak tyw ność Ra dy, a szcze gól -

nie Ko mi sji Wy bor czej mu sia ła więc sku pić
się na przy go to wa niu i prze pro wa dze niu wy -
bo rów de le ga tów na Okrę go wy Zjazd Le ka -
rzy i zor ga ni zo wa niu Zjaz du Spra woz daw -
czo Wy bor cze go.

Okrę go wa Ra da Le kar ska po wo ła ła 115
re jo nów wy bor czych dla 15.507 le ka rzy
i le ka rzy den ty stów, w tym 85 dla le ka rzy i 29
dla le ka rzy den ty stów, oraz je den wspól ny.
Łącz nie (w dwóch ter mi nach) od by ło się 70
ze brań wy bor czych, na któ rych wy bra no 278
de le ga tów (co da je 61,91% ogól nej licz by
przy słu gu ją cych man da tów), w tym 23 le ka -
rzy den ty stów.

28 li sto pa da 2009 r. od był się w Ka to -
wi cach XXVIII Okrę go wy Spra woz daw czo -
-Wy bor czy Zjazd Le ka rzy. Do ko na no na nim
wy bo ru prze wod ni czą ce go Okrę go wej Ra -
dy Le kar skiej Jac ka Ko za kie wi cza i Okrę go -
we go Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści Za wo -
do wej Ta de usza Urba na, a tak że człon ków
or ga nów Ślą skiej Izby Le kar skiej i de le ga tów
na Kra jo wy Zjazd Le ka rzy. 

Pre zy dium ORL przy zna ło sty pen dia dla 31 dzie ci po zmar łych le ka rzach 
(na kwo tę 146.200 zł).
W ra mach dzia łal no ści cha ry ta tyw nej Pre zy dium udzie li ło po mo cy Sto wa rzy sze niu na Rzecz
Nie peł no spraw nych „SPES” w wy so ko ści 3000 zł.

Jak co ro ku, de le ga ci mi nu tą ci szy uczci li pa -
mięć Le ka rzy, któ rzy ode szli w 2010 ro ku.
Byli to:
Ze non Bar tecz ko, Fran ci szek Bar to szek,
Zbi gniew Co fa ła, Zbi gniew Da now ski -
Zdzie bło, Ol gierd Do mań ski, Da nu ta
Jach na -Li sow ska, Ro ża Ja ny -Bur sig, 
An drzej Ki ta, An na Osli slo, An drzej 
Po wąz ka, Krzysz tof Roz now ski, 
Ka zi mierz Si ko ra, Bar ba ra Skot nic ka, 
An na Wy cisk, Mi ro sław Za jąc.
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SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2009

Rok 2009 – wy bor czy – był dla na szej izby ro kiem szcze gól nym. Był ro kiem prze ło -

mo wym, bo na naj bar dziej od po wie dzial ne funk cje, w miej sce tych, któ rzy słu ży li nam do -

brze przez dwie ka den cje, wy bra li śmy wspól nie, spo śród nas wszyst kich, no wych na szych

przed sta wi cie li. Oby wszyst kim, któ rzy pod ję li się tej pra cy nie za bra kło po wo dze nia, zdro -

wia, sił i za pa łu. Do brych po my słów i traf no ści w de cy zjach.

Ko niecz nie pa mię tać na le ży, że dzia ła nia Okrę go wej Ra dy Le kar skiej mo gły prze bie gać

bez zna czą cych za kłó ceń dzię ki spraw no ści, fa cho wo ści, do świad cze niu i czę sto ofiar no -

ści pra cow ni ków biu ra Ślą skiej Izby Le kar skiej. Bar dzo im wszyst kim za to dzię ku ję.

Dzię ku ję za wy słu cha nie i ży czę owoc nych ob rad 

An drzej Po stek

se kre tarz Okrę go wej Ra dy Le kar skiej

Do po wyż sze go spra woz da nia zo sta ły za łą czo ne spra woz da nia na stę pu ją cych ko mi sji: 

ds. Ety ki Le kar skiej, ds. Po li ty ki Le ko wej i Far ma ko te ra pii, ds. Kształ ce nia Po dy plo mo we go, ds. Mło -

dych Le ka rzy, ds. Eme ry tów i Ren ci stów, ds. Kon kur sów, ds. Re je stru Le ka rzy, Sto ma to lo gicz nej, Zdro -

wia Pu blicz ne go, Pry wat nych Prak tyk, Bio etycz nej, Spor tu i Re kre acji.

ORL ze bra ła się w wybranym podczas
Zjazdu skła dzie po raz pierw szy 16 grud -
nia 2009 roku i wów czas do ko na no wy bo -
ru człon ków Pre zy dium Ra dy: 
za stęp cy prze wod ni czą ce go: Ha li na Bor giel -
Ma rek, Ma ciej Ha man kie wicz
se kre tarz: An drzej Po stek; 
z -ca se kre ta rza: Kry stian Frey
skarb nik: Je rzy Rdes
człon ko wie: Ra fał Kieł kow ski, Kry styn So sa -
da, Ja nusz Hey da, Jan Cie ślic ki, Grze gorz 
Gó ral.

13 stycz nia 2010 roku na po sie dze niu
Ra dy uzu peł nio no skład Pre zy dium ORL
i wy bra no na człon ka Pre zy dium Kol. Woj -
cie cha Ma rqu ard ta.

W ta kim zor ga ni zo wa niu Okrę go wa
Ra da Le kar ska w Ka to wi cach roz po czę ła
swo ją nor mal ną pra cę na rzecz Ślą skiej Izby
Le kar skiej. 

Spra woz da nie z dzia łal no ści 
Ko mi sji ds. Ety ki Le kar skiej 

Ko mi sja dzia ła ła w na stę pu ją cym skła -
dzie: prze wod ni czą cy Jan S. Kło po tow ski, se -
kre tarz Ga brie la Muś, człon ko wie: Ta de usz
Dra gan, Mie czy sław Dzie dzic, Ja nusz Mi -
lej ski, An drzej Mu ras, Ol ga Olech no wicz,
Ste fan M. Poj da, An drzej Po stek, Ur szu la
Urba no wicz, Sta ni sław We nce lis i Wan da
We ngla rzy -Ko wal czyk. Ko mi sja od by ła 9 po -
sie dzeń. W tym cza sie wpły nę ło do ko mi -
sji 21 spraw.

Głów nie by ły one kie ro wa ne do ko mi sji
za po śred nic twem biu ra Ślą skiej Izby Le kar -
skiej i prze wod ni czą ce go Okrę go wej Ra dy
Le kar skiej, a w ok. 30% le ka rze zwró ci li się
bez po śred nio do ko mi sji. Trzy skar gi skie -
ro wa ne by ły prze ciw ko le ka rzom przez pa -
cjen tów.

Po dob nie jak w po przed nich ka den -
cjach, ko mi sja za naj waż niej szy kie ru nek
swe go dzia ła nia uzna ła pro pa go wa nie za sad
etycz nych w śro do wi sku le kar skim, co re ali -
zo wa no nie tyl ko po przez roz pa try wa nie in -
dy wi du al nych skarg le ka rzy, ale rów nież
przez opra co wy wa nie sta no wisk w spra -
wach ogól nych, do ty czą cych za cho wa nia
się le ka rzy w obo wią zu ją cym sys te mie opie -
ki zdro wot nej.

W 2009 ro ku ko mi sja roz pa try wa ła
trzy spra wy, któ re do ty czy ły skom pli ko wa -

nych kon flik tów in ter per so nal nych w kli ni kach, u pod ło ża któ rych za ist nia ły błę dy w or ga -
ni za cji pra cy, a na tym tle dzia ła nia o cha rak te rze mob bin gu, bra ku wza jem ne go sza cun ku
oraz nie do sta tecz ne go prze strze ga nia praw au tor skich. Opra co wa no i opu bli ko wa no sta -
no wi ska: do ty czą ce do strze żo nych przy pad ków na ru sza nia za sad etycz nych przez dy rek -
to rów nie któ rych jed no stek opie ki zdro wot nej i kie row nic twa sa mo rzą do we go pod czas roz -
wią zy wa nia umów o pra cę z le ka rza mi. Więk szość sta no wisk by ła przed sta wia na i dys ku -
to wa na na po sie dze niach Okrę go wej Ra dy Le kar skiej oraz pu bli ko wa na w „Pro Me di co” i w wi -
try nie in ter ne to wej Ślą skiej Izby Le kar skiej.

Zwra ca no uwa gę na ko niecz ność wza jem ne go prze strze ga nia sza cun ku i in nych za sad
wy ni ka ją cych z art. 52 Ko dek su Ety ki Le kar skiej oraz na szcze gól ną ostroż ność przy udzie -
la niu in for ma cji dzien ni ka rzom, któ rzy nie jed no krot nie wy pa cza li rze czy wi ste tło za ist nia -
łych kon flik tów. Zor ga ni zo wa no ko lej ną Kon fe ren cję Na uko wo -Szko le nio wą (wspól nie z Od -
dzia łem Ślą skim Ka to lic kie go Sto wa rzy sze nia Le ka rzy Pol skich i Od dzia łem Ślą skim Pol skie -
go To wa rzy stwa Le kar skie go) p. t. „Nie płod ność – trud ny pro blem zdro wia pu blicz ne go”, 
wpi su jąc się – przy bra ku jed no znacz nych po glą dów me dycz nych i prze pi sów praw nych – w roz -
wi ja ją cą się ogól no pol ską dys ku sję na te mat sztucz ne go za płod nie nia, przed sta wia jąc na pro -
tech no lo gię ja ko al ter na ty wę dla me to dy In vi tro. W kon fe ren cji tej wzię li udział naj bar dziej
me ry to rycz nie kom pe tent ni przed sta wi cie le te ma tu z War sza wy, Bia łe go sto ku, Lu bli na i Ka -
to wic oraz z Ko mi sji Ety ki: kol. U. Urba no wicz i J. Kło po tow ski.

Ko mi sja na dal w spo sób nie ko rzyst ny od czu wa ła brak jed no znacz nych usta leń do ty czą -
cych za kre su kom pe ten cji i upraw nień ko mi sji etycz nych w Pol sce, któ re win ny wy ni kać z ak -
tów praw nych, a co w spo sób istot ny ogra ni cza wpływ i od dzia ły wa nie na kształ to wa nie wła -
ści wych po staw etycz nych le ka rzy, a co jest ocze ki wa ne za rów no przez le ka rzy jak, i spo łe -
czeń stwo. Pro ble mu te go nie roz wią za ła też ostat nia no we li za cja usta wy o izbach le kar skich.

Ko mi sja ubo le wa, że nie uda ło się uzy skać zro zu mie nia, dla po trze by omó wie nia przy -
pad ków na su wa ją cych wąt pli wo ści co do nie wła ści we go z punk tu wi dze nia etycz ne go, prze -
pro wa dze nia kil ku spraw, przez nie któ rych człon ków ze spo łu Okrę go we go Rzecz ni ka Od -
po wie dzial no ści Za wo do wej. Pró by prze dys ku to wa nia tych kwe stii z ze spo łem OROZ nie
po wio dły się.

W 2009 r. człon ko wie Ko mi sji d. s. Ety ki Le kar skiej uczest ni czy li w po sie dze niach Ko -
mi sji Ety ki Na czel nej Ra dy Le kar skiej w War sza wie, Ko mi sji Ety ki Dol no ślą skiej Izby Le kar -
skiej. Po nad to człon ko wie Ko mi sji d.s. Ety ki Le kar skiej bra li udział w or ga ni za cji 
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i pro wa dze niu Kur sów z Bio ety ki or ga ni zo wa nych dla ab sol wen tów Ślą skie go Uni wer sy te -
tu Me dycz ne go.

Jan S. Kło po tow ski

prze wod ni czą cy Ko mi sji d. s. Ety ki Le kar skiej

Spra woz da nie z dzia łal no ści 
Ko mi sji ds. Po li ty ki Le ko wej 

i Far ma ko te ra pii 

Tak jak w la tach po przed nich dzia łal ność ko mi sji sku pia ła się głów nie na opi nio wa niu pro -
jek tów roz po rzą dzeń mi ni stra zdro wia w ter mi nach kil ku na sto dnio wych, cza sem 2-3 ty go dni,
otrzy my wa nych głów nie dro gą elek tro nicz ną od prze wod ni czą ce go Ze spo łu ds. Po li ty ki Le ko -
wej i Far ma ko te ra pii Na czel nej Ra dy Le kar skiej, prof. dr Ta de usza Chru ście la. Wy ni ka ło to z fak -
tu rów no cze snej przy na leż no ści 2 człon ków na szej ko mi sji, tj. dr n. med. Ja na Kło po tow skie -
go i prof. Ste fa na Poj dy do wy żej wy mie nio ne go 4-5 oso bo we go Ze spo łu Na czel nej Ra dy 
Le kar skiej.

W War sza wie uczest ni czy li śmy re gu lar nie w kil ku po sie dze niach Ze spo łu ds. Po li ty ki
Le ko wej i Far ma ko te ra pii, przed sta wia jąc w bez po śred nich dys ku sjach oraz póź niej dro gą
elek tro nicz ną, po zy ty wy i ne ga ty wy pro po no wa nych tre ści za rzą dzeń w pro wa dze niu far -
ma ko te ra pii, do ty czą cych ak tu ali za cji kra jo wej li sty le ków oraz no we li za cji usta wy pra wo far -
ma ceu tycz ne. Te ma tem po sie dzeń i ocen m. in. by ło:
– 6.30.2009 Pro gram ogra ni cza nia zdro wot nych na stępstw pa le nia ty to niu w Pol sce w la -

tach 2009-2013
– 11.07.2009 Pro jekt roz po rzą dze nia mi ni stra zdro wia zmie nia ją cy roz po rzą dze nie w spra -

wie kry te riów kla sy fi ka cji pro duk tów lecz ni czych, któ re mo gą być do pusz czo ne do ob ro tu
w pla ców kach ob ro tu po za ap tecz ne go oraz punk tach ap tecz nych, z proś bą o prze sła nie
uwag do 14 lip ca br.

– 7.23.2009 oce na pro jek tu usta wy o zmia nie usta wy „pra wo far ma ceu tycz ne”
– 8.05.2009 Roz po rzą dze nie mi ni stra zdro wia z dnia 16 sierp nia 2009 r. w spra wie wy -

ka zu le ków pod sta wo wych i uzu peł nia ją cych oraz wy so ko ści od płat no ści za le ki uzu peł -
nia ją ce, stron 74

– 8.05.2009 Roz po rzą dze nie mi ni stra zdro wia z dnia 16 sierp nia 2009 r. w spra wie li -
mi tów cen le ków i wy ro bów me dycz nych wy da wa nych świad cze nio bior com bez płat nie,
za opła tą ry czał to wą lub czę ścio wą od płat no ścią, stron 158

– 8.05.2009 Roz po rzą dze nie mi ni stra zdro wia z dnia 16-08- 2009 r. w spra wie wy ka zu
cho rób oraz wy ka zu le ków i wy ro bów me dycz nych, któ re ze wzglę du na te cho ro by są
prze pi sy wa ne bez płat nie, za opła tą ry czał to wą lub za czę ścio wą od płat no ścią, stro n105

– 8.05.2009 Roz po rzą dze nie mi ni stra zdro wia z dnia 16 sierp nia 2009 r. w spra wie wy -
ka zu cho rób oraz wy ka zu le ków i wy ro bów me dycz nych, któ re ze wzglę du na te cho ro -
by są prze pi sy wa ne bez płat nie, za opła tą ry czał to wą lub za czę ścio wą od płat no ścią,
stron 344

–  18.11.2009 Dys ku sja nad pro po no wa ny mi zmia na mi w wy ka zach le ków re fun do wa nych: 
– Pro blem wy co fa nia z li sty le ków z dniem 31. XII. 2008 pro duk tów lecz ni czych nie -

zhar mo ni zo wa nych, tj. pro duk tów wy twór ców, któ rzy nie uzu peł ni li wy ma ga nej w Unii
Eu ro pej skiej do ku men ta cji (re je stra cja).

– Zna cze nie ewen tu al ne go wpro wa dze nia sztyw nych cen na le ki re fun do wa ne (cze go
do ma ga się sa mo rząd ap te kar ski).

– Od po wie dzial ność le ka rzy za błę dy w re cep cie.
a) Apel o zwięk sze nie dba ło ści o czy tel ność i uni ka nie błę dów for mal nych przy pi sa -

niu re cep ty.
b) Wy kaz prze pi sów do ty czą cych upraw nień do le ków bez płat nych.
c) Omó wie nie ak tu al nej sy tu acji na Ślą sku – żą da nie sa mo rzą du ap te kar skie go ka ra -

nia le ka rzy za po mył ki w pi sa niu re cept.

• Pro gra my te ra peu tycz ne i ich zna cze -
nie dla wła ści we go wy ko rzy sta nia dro -
gich le ków.

Na za koń cze nie dzia łal no ści Ze spo łu
do Spraw Po li ty ki Le ko wej i Far ma ko te ra pii
prof. Chru ściel ser decz nie po że gnał się
z człon ka mi ko mi sji.

prof. dr hab. Ste fan M. Poj da 

prze wod ni czą cy Ko mi sji ds. Po li ty ki 
Le ko wej i Far ma ko te ra pii ORL 

Spra woz da nie z dzia łal no ści
Ko mi sji Kształ ce nia 
Po dy plo mo we go

W skład ko mi sji wcho dzą:
Ewa Kar pel – prze wod ni czą ca ko mi sji,

Je rzy Rdes – prze wod ni czą cy ze spo łu ds. sta -
ży po dy plo mo wych, Woj ciech Ma rqu ardt
– prze wod ni czą cy ze spo łu ds. akre dy ta cji
i or ga ni za cji kur sów po dy plo mo wych, Krzysz -
tof Śla ski – prze wod ni czą cy ze spo łu ds. spe -
cja li za cji. 

W pra cach Ko mi sji uczest ni czy li: Ha li -
na Bor giel -Ma rek, Ma rek Hil de brandt, Ja cek
Ko cot, Jó zef Ku rek, Ja nusz Mi cha lak, Zu zan -
na Mi lew ska -Kra wiec, Ewa Pa szek, Ma rek Po -
tem pa, Mi ro sła wa Ro gal, Iwo na Ro ga la - Po -
bor ska, Bar ba ra Schne iberg, An drzej Stań -
kow ski, An na Wą sek. W ro ku 2009 od by -
ło się 6 spo tkań Ko mi sji Kształ ce nia i 2 spo -
tka nia Ze spo łu ds. sta ży po dy plo mo wych.

W związ ku z za koń czo nym okre sem roz -
li cze nio wym do ty czą cym re ali za cji roz po rzą -
dze nia mi ni stra zdro wia w spra wie 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, człon ko wie ko mi -
sji za opi nio wa li wnio ski 884 le ka rzy i le ka -
rzy den ty stów, któ rzy roz li czy li się z obo wiąz -
ku do sko na le nia za wo do we go w pierw szym
okre sie roz li cze nio wym.

Roz pa trzo no 276 po dań le ka rzy i le ka -
rzy den ty stów ubie ga ją cych się o skie ro wa -
nie na staż po dy plo mo wy, z cze go do po -
szcze gól nych jed no stek skie ro wa no: 189 le -
ka rzy i 87 le ka rzy den ty stów. Zor ga ni zo wa -
no szko le nia dla sta ży stów z za kre su pra wa
me dycz ne go, bio ety ki i orzecz nic twa le kar -
skie go. Za opi nio wa no kan dy da tu ry ko or dy -
na to rów sta ży po dy plo mo wych.

W ce lu zwe ry fi ko wa nia li sty jed no stek
upraw nio nych do pro wa dze nia sta ży
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SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2009

po dy plo mo wych, ze spół ds. sta ży po dy plo -
mo wych zwró cił się pi sem nie do wszyst kich
jed no stek znaj du ją cych się na li ście mar szał -
ka wo je wódz twa ślą skie go, z proś bą o na -
de sła nie ak tu al nych in for ma cji do ty czą cych
jed nost ki.

W związ ku z 5-let nią prze rwą w wy ko ny -
wa niu za wo du le ka rza na sto sow ne prze szko -
le nie skie ro wa no 4 le ka rzy. Po zy tyw nie za opi -
nio wa no 2 wnio ski o uzna nie prze szko le nia
od by te go w związ ku z po nad pię cio let nią
prze rwą. Za re je stro wa no 8 no wych pod mio -
tów pro wa dzą cych kształ ce nie po dy plo mo we
le ka rzy i le ka rzy den ty stów oraz akre dy to wa -
no 181 form kształ ce nia po dy plo mo we go.

Re ko men do wa no przed sta wi cie li Okrę -
go wej Ra dy Le kar skiej do udzia łu w pra cach
ko mi sji kwa li fi ka cyj nych dla le ka rzy ubie ga -
ją cych się o roz po czę cie spe cja li za cji oraz
przed sta wi cie li ORL do prac w Pań stwo wej
Ko mi sji Eg za mi na cyj nej i Ko mi sji prze pro wa -
dza ją cej Le kar ski i Le kar sko -Den ty stycz ny Eg -
za min Pań stwo wy.

Człon ko wie ko mi sji bra li czyn ny udział
w po sie dze niach Ko mi sji Kształ ce nia Na czel -
nej Ra dy Le kar skiej. W okre sie spra woz daw -
czym wy pła co no 6 na gród za uzy ska nie ty -
tu łu dok to ra na uk me dycz nych z wy róż nie -
niem na łącz ną kwo tę 6 000 zł oraz udzie -
lo no 3 po ży czek z fun du szu kształ ce nia
na łącz ną kwo tę 12 364.72 zł.

Ko mi sja współ uczest ni czy ła w or ga ni za -
cji szko leń dla le ka rzy i le ka rzy den ty stów od -
by wa ją cych się w tu tej szej izbie.

Ewa Kar pel

prze wod ni czą ca Ko mi sji Kształcenia
Podyplomowego

Spra woz da nie z dzia łal no ści 
Ko mi sji ds. Mło dych Le ka rzy 

W ro ku 2009 od by ły się 3 po sie dze nia
Ko mi sji ds. Mło dych Le ka rzy. Przed mio tem
ob rad ko mi sji by ły spra wy or ga ni za cyj ne do -
ty czą ce dzia łal no ści ko mi sji w ro ku wy bor -
czym oraz pro ble my zwią za ne ze szko le niem
po dy plo mo wym i spe cja li za cyj nym.

Zor ga ni zo wa li śmy na prze ło mie wrze -
śnia i paź dzier ni ka, ostat nie w tej ka den cji
spo tka nie in te gra cyj ne. W tym ro ku od by ło
się ono w Ustro niu – Ja szow cu. Zgod nie
z do tych cza so wą ten den cją by ło nas wię cej
niż w ro ku ubie głym, bo zgro ma dzi ło się oko -
ło 100 osób.

W okre sie ob ję tym ni niej szym spra woz da niem od by ła się 1 Ogól no pol ska Kon fe ren cja
Mło dych Le ka rzy. Na kon fe ren cję do Olsz ty na na po cząt ku czerw ca po je cha ły dwie ko le -
żan ki sta żyst ki: Pau li na Ślo sa rek i Pa try cja Sta rzak.

Spo tka nie je sien ne po świę co ne by ło pod su mo wa niu na szej dzia łal no ści w cza sie ca łej V ka -
den cji.

Ur szu la Zi moń

prze wod ni czą ca Ko mi sji ds. Młodych Lekarzy

Spra woz da nie z dzia łal no ści Ko mi sji ds. Lekarzy Eme ry tów i Ren ci stów 

W ro ku 2009 od by ło się 5 spo tkań ko mi sji, do ty czą cych oma wia nia spraw bie żą cych
or ga ni za cyj no -kor po ra cyj nych oraz re ali za cji wy zna czo nych uprzed nio pla nów dzia ła nia.
Na spo tka niach ko mi sji w ro ku 2009 po ru szo ne zo sta ły na stę pu ją ce za gad nie nia:
1) po wo ła no Klub Le ka rza Se nio ra przy Ślą skiej Izbie Le kar skiej (któ ry obec nie jest w trak cie

osta tecz ne go or ga ni zo wa nia się – do tej po ry od by ły się dwa spo tka nia klu bo we z du żą
fre kwen cją za in te re so wa nych Kol. Kol. Le ka rzy i Le ka rzy Den ty stów). Re ali zo wa nie pla nów
do ty czą cych dal szej dzia łal no ści Klu bu zwią za ne jest z uzy ska niem lo ka lu w Do mu Le ka -
rza w Ka to wi cach oraz wy zna cze niem oso by od po wie dzial nej za pro wa dze nie klu bu.

2) osta tecz nie po wo ła no Fun da cję na rzecz Do mu Le ka rza Se nio ra, za pro po no wa ną przez
nas w 2008 ro ku.

3) za pla no wa no tak że po moc w utrzy ma niu Do mu Le ka rza Se nio ra, an ga żu jąc się w spo -
łecz ne dzia ła nia ma ją ce na ce lu uzy ska nie środ ków fi nan so wych przez pro pa go wa nie w swo -
ich śro do wi skach – de le ga tu rach okrę go wych, miej scach pra cy i za miesz ka nia idei wspar -
cia Do mu Le ka rza Se nio ra. Za pro po no wa no, aby zwró cić się do Kol. Kol. Le ka rzy i Le -
ka rzy Den ty stów pro wa dzą cych pry wat ne prak ty ki le kar skie, aby włą czy li się w Fun da -
cję przez do bro wol ne (w mia rę swo ich moż li wo ści fi nan so wych) da ro wi zny na rzecz Do -
mu Le ka rza Se nio ra,

4) po sta no wio no pro sić wszyst kie de le ga tu ry Ślą skiej Izby Le kar skiej o zwró ce nie szcze gól -
nej uwa gi na Kol. Kol. Le ka rzy Se nio rów za awan so wa nych wie kiem i sa mot nych, po trze -
bu ją cych po mo cy fi nan so wej lub in ne go ro dza ju wspar cia.

5) Ko mi sja pod ję ła de cy zję o zwró ce niu się do Ka pi tu ły Od zna czeń Ślą skiej Izby Le kar skiej
w spra wie od zna cza nia Kol. Kol. Le ka rzy Se nio rów, któ rzy ukoń czy li 80 rok ży cia. Okre -
ślo no tak że for mę oraz ty tuł od zna cze nia (do osta tecz ne go uzgod nie nia z Okrę go wą Ra -
dą Le kar ską), Pro po zy cja do ty czy ła pre mii w kwo cie 1 000 zł oraz dy plo mu dla w/w Lek.
Se nio rów. Za pro po no wa no tak że, aby w/w ho no ra rium zo sta ło wrę czo ne ju bi la tom w dniu
ich uro dzin oraz aby umiesz czo no wia do mość o ju bi le uszu w biu le ty nie „Pro Me di co”.

6) jak każ de go ro ku od by ły się spo tka nia oko licz no ścio we – bo żo na ro dze nio we i wiel ka -
noc ne oraz dwie wy ciecz ki tu ry stycz no -kra jo znaw cze (au to ka ro we, 3-dnio we – Pra ga i Zie -
mia Je le nio gór ska)
W ro ku 2009 kon ty nu owa no dy żu ry pod te le fo nem w ra mach ist nie ją ce go od 3 lat te -

le fo nu za ufa nia przy Ko mi sji ds. Lek. Eme ry tów i Ren ci stów – raz w mie sią cu przez dwie
go dzi ny dy żu ru je pod te le fo nem je den z człon ków ko mi sji, aby na bie żą co za ła twiać spra -
wy dzwo nią cych Kol. Kol. Le ka rzy i Le ka rzy Den ty stów Se nio rów.

Na za koń cze nie na szej ka den cji Ko mi sja ds. Le ka rzy Eme ry tów i Ren ci stów za pro si ła, za zgo -
dą i apro ba tą pre ze sa Okrę go wej Ra dy Le kar skiej, przed sta wi cie li wszyst kich Okrę go wych Izb
Le kar skich z ca łe go kra ju i Na czel ną Ko mi sję ds. Le ka rzy Eme ry tów i Ren ci stów w War sza wie
na kra jo we, wy jaz do we spo tka nie, pod su mo wu ją ce ca łość dzia ła nia ko mi sji kra jo wych. Na uro -
czy ste spo tka nie spra woz daw cze, przed sta wia ją ce na sze osią gnię cia w dzia łal no ści na rzecz Kol.
Kol. Le ka rzy Eme ry tów i Ren ci stów za pro si li śmy ho no ro wych go ści – prze wod ni czą ce go Na -
czel nej Izby Le kar skiej oraz przed sta wi cie li Okrę go wej Izby Le kar skiej. Ich uczest nic two w na -
szym spo tka niu by ło wy ra zem wiel kie go sza cun ku i apro ba ty dla na szej dzia łal no ści oraz uzna -
nia za wie lo let nią dzia łal ność na rzecz Kol. Kol. Le ka rzy Eme ry tów i Ren ci stów. Na sza ślą ska
go ścin ność wzbu dzi ła we wszyst kich uczest ni kach spo tka nia wiel kie uzna nie i po dziw.
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We wszyst kich na szych przed się wzię ciach ko mi syj nych by li śmy za wsze wspie ra ni przez
pa nią dy rek tor biu ra izby mgr Wan dę Gal was -Pra sa łek oraz jej współ pra cow ni ce – pa nią
Ka ta rzy nę Ful bi szew ską i pa nią Ka ta rzy nę Maj chrzak. Dzię ku je my za ca łą życz li wość i za -
an ga żo wa nie oso bi ste.

Z wy ra za mi sza cun ku i ko le żeń skim po zdro wie niem.

Ire na Utra ta

p.o. prze wod ni czą ca Ko mi sji ds. Le ka rzy 
Eme ry tów i Ren ci stów

Spra woz da nie z dzia łal no ści 
Ko mi sji ds. Kon kur sów 

Ko mi sja ds. Kon kur sów przy Ślą skiej Izbie Le kar skiej w Ka to wi cach dzia ła pod prze wod -
nic twem dr Ja nu sza Hey dy. W ro ku 2009 Ko mi sja wy ty po wa ła:
– 38 prze wod ni czą cych ko mi sji kon kur so wych na sta no wi ska or dy na tor skie z ra mie nia Okrę -

go wej Ra dy Le kar skiej;
– 112 przed sta wi cie li do ko mi sji kon kur so wych na sta no wi ska or dy na tor skie z ra mie nia Okrę -

go wej Ra dy Le kar skiej, w tym rów nież or dy na to rów – przed sta wi cie li do ko mi sji kon kur -
so wych z wy ka zów kon sul tan tów wo je wódz kich, prze sła nych na proś bę Ko mi sji ds. 
Kon kur sów;

– 21 przed sta wi cie li do ko mi sji kon kur so wych na sta no wi ska kie row ni cze.
Ko mi sja ds. Kon kur sów – w po ro zu mie niu z prze wod ni czą cy mi de le ga tur – ty po wa ła rów -

nież przed sta wi cie li do ko mi sji kon kur so wych na sta no wi ska na czel nych, od dzia ło wych oraz
prze ło żo nych pie lę gnia rek, łącz nie na 78 od dzia łów 36 przed sta wi cie li, w ce lu prze pro wa -
dze nia kon kur sów na wy żej wy mie nio ne sta no wi ska. W cią gu mi nio ne go ro ku, ogó łem w sie -
dzi bie Ślą skiej Izby Le kar skiej prze pro wa dzo no 53 po stę po wa nia kon kur so we na sta no wi ska
or dy na tor skie. Prze wod ni czą cy ko mi sji wie lo krot nie spo ty kał się i prze pro wa dzał roz mo wy
te le fo nicz ne z prze wod ni czą cy mi po szcze gól nych ko mi sji kon kur so wych, szcze gó ło wo oma -
wia jąc pro ce du ry zwią za ne z pra wi dło wym prze pro wa dze niem kon kur su.

Ja nusz Hey da 

prze wod ni czą cy Ko mi sji ds. Kon kur sów

Spra woz da nie z prac Ko mi sji ds. Re je stru Le ka rzy

W okre sie spra woz daw czym wy da no ogó łem: 605 praw, w tym:
I. Pra wo wy ko ny wa nia za wo du le ka rza i le ka rza den ty sty:

– wy da nie pra wa wy ko ny wa nia za wo du – 14
– wy mia na do ku men tu (w związ ku z no wym nr ZUS) – 2
– du pli kat pra wa wy ko ny wa nia za wo du le ka rza i le ka rza den ty sty – 32
– wy da nie ogra ni czo ne go pra wa wy ko ny wa nia za wo du le ka rza i le ka rza den ty sty w ce lu

od by cia sta żu po dy plo mo we go – 275
– wy da nie pra wa wy ko ny wa nia za wo du po sta żu po dy plo mo wym – 262
– wy da nie praw dla le ka rzy z Unii Eu ro pej skiej – 3

II. pra wo wy ko ny wa nia za wo du le ka rza i le ka rza den ty sty dla cu dzo ziem ców:
– w ce lu od by cia sta żu po dy plo mo we go – 6
– w ce lu za rob ko wym – 6
– wy da nie pra wa wy ko ny wa nia za wo du le ka rza i le ka rza den ty sty dla cu dzo ziem ca, któ -

ry uzy skał oby wa tel stwo pol skie – 5
III. W związ ku z pra wem wy ko ny wa nia za wo du le ka rza i le ka rza den ty sty pod ję to 605 uchwał.
IV. Pre zy dium Okrę go wej Ra dy Le kar skiej pod ję ło 39 uchwał do ty czą cych wpi sa nia na li -

stę człon ków Ślą skiej Izby Le kar skiej z po wo du:
– prze nie sie nia le ka rza – 35

– stwier dze nia od by cia prze szko le nia – 2
– uchy le nie uchwa ły o du pli ka cie – 2

V.     Wy da no 156 za rzą dzeń w spra wie
skre śle nia z li sty człon ków Ślą skiej Izby
Le kar skiej z po wo du:

– prze nie sie nia le ka rza – 76
– śmier ci le ka rza – 44
– zrze cze nia pra wa wy ko ny wa nia 

za wo du – 25
– upływu ter mi nu waż no ści pra wa wy -

ko ny wa nia za wo du – 6
– za kaz wy ko ny wa nia za wo du, orze cze -

nie środ ka kar ne go przez sąd – 1
– za wie sze nie w wy ko ny wa niu za wo du,

za sto so wa nie środ ka za po bie gaw cze -
go przez pro ku ra to ra – 3

– ogra ni cze nie wy ko ny wa nia za wo du – 1
VI.   De cy zją prze wod ni czą ce go Ko mi sji

ds. Re je stru Le ka rzy 6 osób fi gu ru ją -
cych w ewi den cji prze nie sio no do ar -
chi wum, a ich ak ta oso bo we prze ka za -
no in nej izbie, któ rej są człon ka mi.

VII.  De cy zją prze wod ni czą ce go Ko mi sji
ds. Re je stru Le ka rzy 278 osób zo sta -
ło prze nie sio nych z ewi den cji do ar chi -
wum kom pu te ro we go, a ich ak ta oso -
bo we do ar chi wum z po wo du śmier ci.

VIII. Wy da no 231 za świad czeń do Unii
Eu ro pej skiej dla 95 le ka rzy i le ka rzy
den ty stów.

IX.   Wy da no 7 za świad czeń do udzie la nia
świad czeń zdro wot nych w za kre sie
pod sta wo wej opie ki zdro wot nej.

X.    Roz li czo no punk ty edu ka cyj ne 884 le -
ka rzom i do ko na no wpi su w pra wo wy -
ko ny wa nia za wo du o do peł nie niu obo -
wiąz ku do sko na le nia za wo do we go.

XI.   Dla po trzeb Na ro do we go Fun du szu
Zdro wia dla 146 le ka rzy wy da no za -
świad cze nia po twier dza ją ce kwa li fi ka -
cje za wo do we le ka rzy, le ka rzy den ty -
stów (do ty czą cych wy dru ku re cept).

XII.  Ogó łem do ko na no wpi su 456 spe cja -
li za cji, dok to ra tów, ha bi li ta cji, pro fe sur
w re jestr kom pu te ro wy oraz w do ku -
men cie pra wo wy ko ny wa nia za wo du.

XIII. Wpro wa dzo no do re je stru kom pu te ro -
we go 181 form kształ ce nia po dy plo mo -
we go.

Woj ciech Ma rqu ardt

prze wod ni czą cy 
Ko mi sji ds. Re je stru Le ka rzy
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Spro wa dza nie z dzia łal no ści 
Ko mi sji Sto ma to lo gicz nej 

W skład Ko mi sji Sto ma to lo gicz nej wcho -
dzi 15 le ka rzy, są oni jed no cze śnie człon -
ka mi Ko mi sji Kształ ce nia.

Dzia łal ność Ko mi sji Sto ma to lo gicz nej
w 2009r sku pia ła się przede wszyst kim
na ak tyw nym włą cze niu się w szko le nia le ka -
rzy den ty stów zrze szo nych w Ślą skiej Izbie
Le kar skiej.

Zor ga ni zo wa no 9 kur sów do sko na lą cych
(27.02; 19.03; 24.04; 22.05; 18.09; 09.1
0; 23.10; 6.11; 03.12), w któ rych wzię ło
udział 2106 le ka rzy den ty stów oraz 5
spo tkań ko le żeń skich grup sa mo kształ ce nia.

Od by ły się spo tka nia z przed sta wi cie la -
mi Wo je wódz kie go Od dzia łu Na ro do we go
Fun du szu Zdro wia na te mat re ali za cji kon -
trak tów za war tych z le ka rza mi sto ma to lo ga -
mi, współ czyn ni ków ko ry gu ją cych do le cze -
nia dzie ci i mło dzie ży, no wych za sad wy peł -
nia nia dru ków RUM oraz na te mat za sad
kon trak to wa nia usług sto ma to lo gicz nych
na 2010 rok.

Ak tu al no ści do ty czą ce dzia łań Ko mi sji
Sto ma to lo gicz nej są za miesz cza ne na re da -
go wa nej przez jej człon ków stro nie in ter ne -
to wej oraz w sta łej ru bry ce w biu le ty nie „Pro
Me di co”.

Ha li na Bor giel -Ma rek

prze wod ni czą ca Ko mi sji Sto ma to lo gicz nej

Spra woz da nie z dzia łal no ści 
Ko mi sji Zdro wia Pu blicz ne go 

Ko mi sja Zdro wia Pu blicz ne go od by ła 6
spo tkań ple nar nych (przy czym jed no po -
za sie dzi bą Ślą skiej Izby Le kar skiej).

W stycz niu od by ło się spo tka nie z kon -
sul tan tem wo je wódz kim w dzie dzi nie zdro -
wia pu blicz ne go prof. M. Muc -Wierz go niem,
któ ry przed sta wił spra woz da nie ze swo jej
dzia łal no ści oraz naj bliż sze za mie rze nia.
Pod czas spo tka nia pod kre ślo no ko niecz ność
sta łej współ pra cy kon sul tan ta z sa mo rzą dem
le kar skim, a zwłasz cza z Ko mi sją Zdro wia
Pu blicz ne go. Usta lo no, że szcze gól ną tro -
ską na le ży ob jąć gru pę mło dzie ży szkol nej,
wo bec wie lu za gro żeń zdro wot nych i pro -
ble mu oty ło ści w tej gru pie wie ko wej.

Wspól ne wy jaz do we spo tka nie Ko mi sji
Zdro wia Pu blicz ne go i Ko mi sji ds. Kul tu ry 

od by ło się w dniach 27.02-1.03.2009 ro ku w Za ko pa nem. Człon ko wie ko mi sji bra li udział
w kon cer cie przy go to wa nym przez mu zy ku ją cych le ka rzy Ślą skiej Izby Le kar skiej w Cen trum
Re ha bi li ta cji oraz w pre zen ta cji twór czo ści wła snej człon ków Ko mi sji ds. Kul tu ry, dys ku to wa -
no nad waż ny mi pro jek ta mi ustaw zdro wot nych, pro jek tem no wej usta wy o izbach le kar skich
oraz pro ble mach zdro wot nych miesz kań ców woj. ślą skie go. Wspól ne po sie dze nie Ko mi sji ds.
Kul tu ry i Ko mi sji Zdro wia Pu blicz ne go do ty czy ło pro mo cji zdro wia i pro pa go wa nia ak tyw no -
ści po za za wo do wej śro do wi ska le kar skie go, od by ły się rów nież za ję cia re kre acyj no -spor to we.

W trak cie spo tkań ko mi sji oma wia no mię dzy in ny mi:
– spra woz da nie z Okrę go we go Zjaz du Le ka rzy, któ ry od był się 9.05.2009r. w So snow cu,
– pro blem ogra ni czo ne go za in te re so wa nia śro do wi ska le kar skie go spra wa mi sa mo rzą du,
– or ga ni za cję Ogól no pol skie go Kon kur su Fo to gra ficz ne go Le ka rzy,
– udział w pra cach sa mo rzą dów le kar skich w za kre sie zdro wia pu blicz ne go,
– wy bo ry do sa mo rzą du le kar skie go w ka den cji 2009-2013.

Ko mi sja za ini cjo wa ła współ pra cę sa mo rzą du le kar skie go z Ko mi sją Zdro wia Ra dy Miej -
skiej Ka to wic, w za kre sie róż nych form pro mo cji zdro wia, zwłasz cza wśród mło dzie ży szkol -
nej. Prze wod ni czą cy Ko mi sji Zdro wia Pu blicz ne go dr Ja cek Ko za kie wicz brał udział w Mię -
dzy na ro do wej Kon fe ren cji Na uko wej „Mię dzy pro fi lak ty ką, a me dy cy ną kli nicz ną”, któ ra od -
by ła się w Po zna niu, dn. 9-11 wrze śnia 2009r. Pra ca człon ków ko mi sji – Kol. Jac ka Ko za -
kie wi cza i Ry szar da Szoz dy „Za wo do we uszko dze nie słu chu: nie zdol ność do pra cy w ro -
zu mie niu ren to wym z punk tu wi dze nia spe cja li stów: la ryn go lo gów i me dy cy ny pra cy” zna -
la zła się w pro gra mie na uko wym.

Bu dżet ko mi sji w 2009 r. wy no sił 12 000 PLN. Wy dat ko wa no 6 581 PLN.

Ja cek Ko za kie wicz

prze wod ni czą cy Ko mi sji Zdro wia Pu blicz ne go

Spra woz da nie Ko mi sji Pry wat nych Prak tyk

Wy da no ogó łem 583 za świad cze nia o wpi sie do re je stru prak tyk le kar skich, w tym:
– in dy wi du al ne prak ty ki le kar skie 46 
– in dy wi du al ne, wy łącz nie w miej scu we zwa nia 208 
– spe cja li stycz ne prak ty ki le kar skie 79 
– spe cja li stycz ne, wy łącz nie w miej scu we zwa nia 250

Wy da no 4 za świad cze nia o wpi sie do re je stru gru po wych prak tyk le kar skich. Po nad to
wy da no 186 za świad czeń o wpi sie do re je stru prak tyk le kar skich w do dat ko wej lo ka li za cji,
w tym:
– in dy wi du al ne prak ty ki le kar skie 59 
– spe cja li stycz ne prak ty ki le kar skie 127 

Prze dłu żo no ter min waż no ści 23 prak ty kom w tym:
– in dy wi du al ne prak ty ki le kar skie 3 
– spe cja li stycz ne prak tyk le kar skie 20 

Wy kre ślo no 369 prak tyk. Ogó łem po wo ła no 514 ko mi sji wi zy tu ją cych ga bi ne ty w tym:
– dla no wo pow sta łych prak tyk le kar skich 201
– dla już za re je stro wa nych prak tyk le kar skich 313.

Adam Ble charz 

prze wod ni czą cy Ko mi sji Pry wat nych Prak tyk

Spra woz da nie z dzia łal no ści Ko mi sji Bio etycz nej

Ko mi sja Bio etycz na pra co wa ła w skła dzie: prof. dr hab. n. med. Kry styn So sa da – prze -
wod ni czą cy; prof. dr hab. Ka zi mierz Zgry zek – z -ca prze wod ni czą ce go; dr n. med. 
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Spra woz da nie Ko mi sji 
Spor tu i Re kre acji 

Głów nym za da niem Ko mi sji Spor tu i Re -
kre acji jest in te gra cja śro do wi ska le kar skie -
go po przez czyn ny wy po czy nek. Dzia łal ność
idzie w dwóch kie run kach. Z jed nej stro ny
sta ra my się or ga ni zo wać im pre zy re kre -
acyj no -spor to we dla na szych le ka rzy i ich ro -
dzin o róż nym stop niu trud no ści, z dru giej
sta ra my się wspo ma gać le ka rzy re pre zen tu -
ją cych Ślą ską Izbę Le kar ską w za wo dach
o wy mia rze ogól no pol skim, jak i świa to wym. 

Im pre zy, któ re są or ga ni zo wa ne przez na -
szą izbę, to mię dzy in ny mi: Mi strzo stwa Pol -
ski Le ka rzy w Sza chach – Ustroń; Mi strzo stwa
Pol ski w Ko lar stwie Gór skim – Ży wiec; Re ga -
ty Że glar skie o Pu char Pre ze sa Ślą skiej Izby
Le kar skiej – Ryb nik; Re ga ty Że glar skie o „NIC”
– Bo gu chwa ło wie; Za wo dy Te ni so we „Ma jów -
ka Le ka rzy” – Gli wi ce i wie le in nych.

Eki py, któ re osią ga ją naj więk sze suk ce sy
w za wo dach ran gi mi strzostw świa ta i Pol ski
to dru ży ny: pił ka rzy noż nych i siat ka rzy. In dy -
wi du al nie na si re pre zen tan ci uczest ni czą
w Igrzy skach Le kar skich, mi strzo stwach świa -
ta i Pol ski, osią ga jąc licz ne suk ce sy. Wy mie nić
na le ży głów nie te ni si stów i nar cia rzy al pej skich.

Przy na szej ko mi sji po wsta ło pręż nie
dzia ła ją ce Ko ło Ślą skie go Klu bu Mo to cy klo we -
go Le ka rzy „Do ctoR Ri ders”

My ślę, że rok 2010 bę dzie rów nież pe -
łen atrak cyj nych im prez, a na si le ka rze  – spor -
tow cy osią gną du żo zna czą cych suk ce sów.

Je rzy Pa bis 

prze wod ni czą cy Ko mi sji Spor tu i Re kre acji 

Ha li na Bor giel -Ma rek, dr n. med. Jan Cie ślic ki, dr n. med. Ta de usz Dra gan, ks. mgr Ja ro -
sław Wol ski (od 04.10.09), dr n. med. Ewa Grze siak –Ku bi ca, prof. dr hab. n. med. An -
to ni Hry cek, prof. dr hab. n. med. An drzej Kie pas, mgr Cze sła wa Bry lak -Koz draś, dr hab.
n. med. prof. AWF Ce za ry Ku cio, dr farm. Iza be la Ma jew ska, prof. dr hab. n. med. Wła -
dy sław Na si łow ski, dr Sta ni sław We nce lis, dr n. med. Ka ta rzy na Zio ra. 

Funk cjo no wa nie Ko mi sji Bio etycz nej po kry wa ne by ło w ca ło ści z opłat wno szo nych przez
fir my far ma ceu tycz ne spon so ru ją ce więk szość ba dań.

Na mo cy § 10 Roz po rzą dze nia MZiOS z dnia 11 ma ja 1999 r., zgod nie z uchwa łą
nr 29/99 Okrę go wej Ra dy Le kar skiej z dnia 1.12.1999 r. z późn. zm. za wy da nie opi nii
ko mi sja po bie ra ła opła tę w wy so ko ści nie mniej szej, niż 6.000 zł.

Na dal prze strze ga na by ła za sa da zwal nia nia z opłat za opi nię o pro jek tach ba daw czych,
zgła sza nych zwłasz cza ja ko te ma ty roz praw na sto pień dok to ra na uk me dycz nych. W cią gu 2009
ro ku Ko mi sja Bio etycz na na 15 po sie dze niach za opi nio wa ła 25 pro jek tów ba daw czych, w tym 16
eks pe ry men tów me dycz nych nad zo ro wa nych przez ko or dy na to rów kra jo wych pod le ga ją cych
na szej Ko mi sji Bio etycz nej ze wzglę du na sie dzi bę.

Wszyst kie pro jek ty ba daw cze uzy ska ły po zy tyw ne opi nie. W okre sie tym Ko mi sja Bio etycz -
na otrzy ma ła in for ma cje, że na te re nie ośrod ków pod le głych ju rys dyk cji na szej ko mi sji po zy -
tyw nie za opi nio wa no 109 pro jek tów ba daw czych w 162 ośrod kach (tzw. ba da nia ko or dy no -
wa ne – nad zo ro wa ne przez ko or dy na to rów kra jo wych pod le ga ją cym in nym ko mi sjom bio etycz -
nym). W żad nym przy pad ku ko mi sja nie wnio sła za strze żeń. Nie wnie sio no też żad nych za -
strze żeń w sto sun ku do pro jek tów ba daw czych i ośrod ków skie ro wa nych do po szcze gól nych
ko mi sji tzw. lo kal nych przez na szą Ko mi sję Bio etycz ną. 

Na wnio sek ba da cza -dok to ran ta, za wy da nie opi nii nie po bra no opłat w czte rech przy -
pad kach. Od de cy zji Ko mi sji Bio etycz nej Ślą skiej Izby Le kar skiej, do ty czą cych pro jek tów ba -
daw czych, nie wnie sio no ani jed ne go od wo ła nia. Pro jekt ba da nia oce niał wy zna czo ny przez
prze wod ni czą ce go re cen zent.

Na po sie dze niu ko mi sji wnio sek przed sta wiał ko or dy na tor – kie row nik pro jek tu, po czym
po oce nie wy sta wio nej przez re cen zen ta oraz dys ku sji, ko mi sja po dej mo wa ła uchwa łę w taj -
nym gło so wa niu.

Oce nie pod da wa no rów nież uzu peł nie nia i po praw ki wno szo ne przez ba da czy w trak -
cie trwa nia ba da nia.

W trak cie re ali za cji pro jek tów ba daw czych, kie row ni cy te ma tów i przed sta wi cie le firm
spon so ru ją cych zgła sza li do Ko mi sji Bio etycz nej zda rze nia nie po żą da ne. Nie mia ły one istot -
ne go wpły wu na pro wa dzo ne ba da nia i ich ewen tu al ne wcze śniej sze za koń cze nie.

prof. dr hab. n. med. Kry styn So sa da

prze wod ni czą cy Ko mi sji Bio etycz nej

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na przy -
ję ła do wia do mo ści do ko na ną
w dniu 9.09.2009 ko rek tę bu dże -

tu po le ga ją cą na prze su nię ciu kwo -
ty 200.000 z dzia łu „ko mi sje pro ble mo we”
do dzia łów:
– po zo sta łe kosz ty ORL 150.000 zł
– Zjazd 50.000 zł.

Zmia ny te nie wpły nę ły na ogól ny wy nik
fi nan so wy.

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na w swo jej
pra cy od nio sła się do bu dże tu po ko rek cie.

Na pod sta wie przed sta wio nych do ku men tów Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na stwier dzi -
ła, że ŚIL w 2009 ro ku uzy ska ła przy cho dy w wy so ko ści 8.279.394,84 tj. 99% war to ści
za pla no wa nej. Róż ni ca sta no wi 117.925,16 zł.

Głów na przy czy ną nie wy ko na nia pla no wa nej war to ści przy cho dów by ła nie peł na re fun -
da cja kosz tów po nie sio nych przez izbę z ty tu łu wy ko ny wa nia czyn no ści prze ję tych od ad -
mi ni stra cji pań stwo wej.

W tym dzia le za pla no wa no przy cho dy w wy so ko ści 778.500 zł, na to miast uzy ska -
no 196.499 zł.

Skarb nik ORL wy ja śnił, że ko re spon den cja z Ministerstwem Zdrowia dotycząca zwro -
tu kosz tów w peł nej wy so ko ści trwa ła do ostat nich dni grud nia. W związ ku z pi sem nym oświad -
cze niem MZ o prze ka za niu nie przy ję tych przez ŚIL środ ków na rzecz po zo sta łych izb, ORL
pod ję ła de cy zję o pod pi sa niu umo wy. Kwo ta, któ ra wpły nę ła na kon to izby po kry ła 
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wy da no 6.572.462,13 zł co sta no wi 83%. Prze kro cze nie wy stą pi ło w ty tu le „ko mi sja bio -
etycz na” o 41% tj. 74.527,72 zł. Nie wpły nę ło to na ogól ny wy nik fi nan so wy, bo wiem war -
tość przy cho dów Ko mi sji Bio etycz nej wy nio sła 263.529,28 zł tj. 293% war to ści pla no wa -
nej i po kry ła w ca ło ści po nie sio ne kosz ty. W po zo sta łych dzia łach po nie sio ne kosz ty by ły
niż sze od za pla no wa nych, co przy czy ni ło się do zwięk sze nia do dat nie go wy ni ku fi nan so -
we go z kwo ty 441.692 zł do 1.706.932,71 zł (386,46%).

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na za po zna ła się rów nież z pro jek tem bu dże tu na rok 2010.
W pre li mi na rzu bu dże to wym za ło żo no wzrost przy cho dów w po rów na niu do pla nu ro -

ku ubie głe go o 483.460 zł tj. 5,8% oraz wzrost kosz tów o 906.204 zł tj. 11,39%.
Na wzrost kosz tów wpły nie:

– pro po zy cja uchwa le nia przez ORL na gro dy dla le ka rzy, któ rzy ukoń czy li spe cja li za cję w dzie -
dzi nie pod sta wo wej na te re nie RP

– pro po zy cja usta no wie nia funk cji Rzecz ni ka Praw Le ka rzy i po moc praw na
– usta no wie nie funk cji Me dia to ra
– pro po zy cja wpro wa dze nia ry czał tów dla człon ków or ga nów izbo wych
– pro po zy cja do po sa że nia Do mu Le ka rza Se nio ra

W pro jek cie bu dże tu na rok 2010 przy cho dy prze wyż sza ją kosz ty za le d wie o 18.948 zł,
jed nak że OKR jest prze ko na na, że po dob nie jak w la tach ubie głych, osta tecz ny wy nik fi -
nan so wy bę dzie znacz nie lep szy od za pla no wa ne go, mi mo, iż w nie któ rych dzia łach za -
ło żo no ujem ny wy nik fi nan so wy. Są to:
– go spo dar ka, gdzie prze wi dzia no wy dat ki zwią za ne z do po sa że niem Do mu Le ka rza Se nio ra
– biu le tyn, któ re go wy da wa nie jest obo wiąz kiem sta tu to wym izby. W tym dzia le wy ka zy wa ne

są przy cho dy z ty tu łu re klam, in ser tów itp. jed nak że nie po kry wa ją one kosz tów edy cji i kol -
por ta żu biu le ty nu, tyl ko zmniej sza ją cię żar fi nan so wy spo czy wa ją cy z te go ty tu łu na izbie.

– Ko mi sji Bio etycz na, w któ rej za ło żo no wpraw dzie wyż sze kosz ty niż przy cho dy, jed nak -
że na kon cie ko mi sji znaj du ją się środ ki zgro ma dzo ne w la tach ubie głych, z któ rych moż -
na bę dzie po kryć kosz ty w przy pad ku nie uzy ska nia przy cho dów w wy so ko ści wyż szej,
jak za pla no wa no

– pry wat ne prak ty ki le kar skie, któ re rów nież po sia da ją środ ki po cho dzą ce ze świad czeń pu -
blicz nych wno szo nych przez le ka rzy i le ka rzy den ty stów jed no ra zo wo w da cie re je stra -
cji pry wat nej prak ty ki.

Po zo sta łe dzia ły bu dże tu z za ło że nia bi lan su ją się, nie wy ma ga ją więc omó wie nia.

Krzysz tof Olej nik

prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej

za le d wie 27,8% po nie sio nych kosz tów. Nie
wy ko na no rów nież pla nu przy cho dów w ty -
tu le:
– „sta że po dy plo mo we” z uwa gi na mniej -
szą, niż za pla no wa ną licz bę sta ży stów
– dzia łal ność go spo dar cza – gdzie głów ną
przy czy ną by ło nie pod ję cie dzia łal no ści
w Do mu Le ka rza Se nio ra oraz niż sze, niż
prze wi dy wa no wpły wy z ty tu łu wy ko rzy sta -
nia ho te lu „Pro Me di co” w War sza wie.

Do tej dzia łal no ści Okrę go wa Ko mi sja
Re wi zyj na nie wno si za strze żeń, bo wiem
głów ną ideą utwo rze nia ba zy noc le go wej by -
ło za pew nie nie le ka rzom spe cja li zu ją cym się
moż li wo ści ko rzy sta nia z ta nich noc le gów
w War sza wie.

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na za po zna -
ła się rów nież z war to ścią po nie sio nych przez
izbę w ro ku 2009 kosz tów. Z za pla no wa -
nych środ ków w wy so ko ści 7.955.628 zł 

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na w skła dzie:
prze wod ni czą cy Krzysz tof Olej nik
za stęp cy prze wod ni czą ce go Piotr Grze sik, Ry szard Mi cha lik
se kre tarz Piotr Zy zak
człon ko wie: Wie sła wa Du lę ba, Bar ba ra Go ering -Pie ro żek,

Ma ciej Ku bicz, Wła dy sław Łoś, Mag da le na Rącz ka -
Czech

w obec no ści:
skarb ni ka ORL Je rze go Rde sa
prze wod ni czą ce go Ko mi sji Fi nan so wej Ja na Cie ślic kie go
se kre ta rza ORL An drze ja Post kad
dy rek to ra biu ra ŚIL Wan dy Gal was -Pra sa łek
głów ne go księ go we go ŚIL Ró ży Wró bel

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na:

– po zy tyw nie opi niu je pro jekt uchwa ły ORL
do ty czą cy wy pła ty na gród le ka rzom
i le ka rzom den ty stom, któ rzy ukoń czy li
spe cja li za cję w dzie dzi nie pod sta wo wej
na te re nie RP

– po zy tyw nie oce nia pro po zy cje Pre zy -
dium ORL do ty czą ce wpro wa dze nia
ry czał tów dla człon ków or ga nów izbo -
wych

– ak cep tu je po li ty kę ORL w za kre sie ko -
rzy sta nia z ba zy noc le go wej w War sza -
wie

– wnio sku je do XXIX OZL o roz wa że nie
moż li wo ści do fi nan so wa nia dzia łal no ści
Do mu Le ka rza Se nio ra

– po zy tyw nie oce nia wy ko na nie bu dże tu
uchwa lo ne go przez XXVII NOZL
na rok 2009

– wnio sku je o pod da nie au dy to wi ze -
wnętrz ne mu spra woz da nia fi nan so we -
go z dzia łal no ści ŚIL w 2009 ro ku

– po zy tyw nie oce nia pro jekt bu dże tu
na rok 2010

– przed sta wia pod uchwa łę XXIX OZL
pro jekt re gu la mi nu OKR

– wnio sku je do XXIX Okrę go we go
Zjaz du Le ka rzy o udzie le nie 
ab so lu to rium ORL z dzia łal no ści
w ro ku 2009
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Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

W2009 ro ku wpły nę ło do Okrę -
go we go Rzecz ni ka Od po wie -
dzial no ści Za wo do wej w Ka to -

wi cach – 247 skarg. Po zo sta ło z okre su po -
przed nie go – 123 skar gi. Ra zem roz pa try -
wa no – 370 skarg. Za koń czo no w oma wia -
nym okre sie – 224 spraw w tym:
– od mo wa wsz czę cia po stę po wa nia wy ja -

śnia ją ce go – 76 spraw
– umo rze nie po stę po wa nia – 97 spraw
– skie ro wa no do Okrę go we go Są du Le kar -

skie go – 23 spraw – w in ny spo sób (np.
po lu bow nie, wy co fa nie) – 28 spraw.

Po zo sta ło na na stęp ny okres – 146 spraw.

W 9 spra wach, skie ro wa nych do Okrę -
go we go Są du Le kar skie go w II pół ro czu (po -
zo sta łe zło żo ne w I pół ro czu 2009 r. zo -
sta ły w więk szo ści omó wio ne w po przed nim
spra woz da niu) rzecz ni cy wy stą pi li z wnio -
skiem o uka ra nie 7 le ka rzy:

1. Dwóm le ka rzo m za rzu co no nie wła ści wą
opie ką nad cho rą pod czas jej po by tu
w szpi ta lu, po przez brak wy ko na nia w try -
bie pil nym ba dań dia gno stycz nych (zgon).

2. Le ka rzo wi po sta wio no za rzut nie prze pro -
wa dze nia z na le ży tą sta ran no ścią po stę -
po wa nia dia gno stycz no -te ra peu tycz ne go
u dziec ka w wie ku 5 lat; jed no cze śnie za -
rzu co no le ka rzo wi nie etycz ne za cho wa -
nie w sto sun ku do ro dzi ców dziec ka pod -
czas wi zy ty.

3. Le ka rzo wi za rzu co no wdro że nie nie wła -
ści we go le cze nia i zlek ce wa że nie dzia łań
ubocz nych u pa cjen ta, a na stęp nie 

kon ty nu owa nie tym sa mym le kiem te ra pii w przy chod ni, co do pro wa dzi ło do po gor sze -
nia sta nu zdro wia (zgo nu).

4. Le ka rzo wi po sta wio no za rzut wpro wa dze nia w błąd Na ro do we go Fun du szu Zdro wia, ce -
lem osią gnię cia ko rzy ści ma jąt ko wej. Le karz wy ko rzy stu jąc da ne pa cjen tów upraw nio nych
do otrzy ma nia le ków re fun do wa nych wy sta wiał re cep ty na na zwi ska róż nych pa cjen tów
(na wet nie ży ją cych), w tym na swo je. Wnio sek o uka ra nie zo stał spo rzą dzo ny w opar -
ciu o pra wo moc ny wy rok wy dzia łu kar ne go są du po wszech ne go.

5. Le ka rzo wi den ty ście po sta wio no za rzut nie pra wi dło we go pro wa dze nia do ku men ta cji me -
dycz nej z le cze nia im plan to lo gicz ne go oraz pod ję cie nie wła ści wych de cy zji do ty czą cych
kwa li fi ka cji do za bie gu i po stę po wa nia po ope ra cyj ne go u pa cjen ta.

6. Jed ne mu le ka rzo wi den ty ście, w czte rech to czą cych się po stę po wa niach dys cy pli nar nych,
po sta wio no za rzu ty nie wła ści we go po stę po wa nia pro te tycz ne go w sto sun ku do trzech
pa cjen tów, nie wła ści we pro wa dze nie do ku men ta cji me dycz nej w w/w spra wach oraz po -
słu gi wa nie się ty tu ła mi spe cja li za cji z za kre su or to don cji i pro te ty ki na pie cząt ce le kar -
skiej (czwar te po stę po wa nie).

Naj więk szą licz bę spraw roz pa try wa nych przez rzecz ni ków w 2009 r. sta no wią skar gi
w gru pie „uszko dze nie cia ła i po wi kła nia cho ro bo we”. W gru pie tej znaj du ją się naj czę ściej
po wi kła nia w le cze niu in ter ni stycz nym i chi rur gicz nym osób do ro słych.

W dal szej ko lej no ści nie etycz ne po stę po wa nie le ka rzy w re la cji pa cjent – le karz lub le -
karz – ro dzi na pa cjen ta.

Ob ser wu je się rów nież sta łą ten den cję wzro sto wą w za kre sie skarg sto ma to lo gicz nych
do ty czą cych le cze nia pro te tycz ne go, i to nie tyl ko w związ ku ze złym wy ko na niem prac, ale
co raz czę ściej z nie wła ści wą kwa li fi ka cją do le cze nia. Zwy kle skar gi są prze kie ro wy wa ne
do rzecz ni ka za po śred nic twem Rzecz ni ka Praw Pa cjen ta przy NFZ. W więk szo ści przy -
pad ków po krzyw dze ni żą da ją wy co fa nia punk tów z Fun du szu, ce lem prze pro wa dze nia po -
now ne go le cze nia pro te tycz ne go w in nym ga bi ne cie.

W ana li zo wa nych skar gach z za kre su sto ma to lo gii w przy pad ku pry wat nych ga bi ne tów
czę stym zja wi skiem jest nie do sta tecz ne pro wa dze nie do ku men ta cji me dycz nej. W kon se -
kwen cji utrud nia to wy ja śnia nie tre ści za rzu tów, a cza sem mo że unie moż li wić sku tecz ną obro -
nę le ka rzo wi, któ re go do ty czy po stę po wa nie. Wzra sta rów nież ilość skarg na wy da ne opi -
nie są do wo -le kar skie, co wy ni ka z fak tu, iż oso by skar żą ce uwa ża ją in sty tu cję rzecz ni ka za or -
gan kon tro l ny nad dzia łal no ścią bie głych są do wych.

Ze wzglę du na co raz bar dziej skom pli ko wa ny cha rak ter spraw, znacz nie wzro sła ko niecz -
ność po wo ły wa nia bie głych. W 2009r. rzecz nik po wo ły wał spe cja li stów w po nad 50 spra wach.

Wpływ

Odmowa wszczęcia
Umorzenie postępowania
Wniosek o ukaranie
Inny sposób zakończenia

Razem zakończonych

2007
218

z poprzedniego okresu 
– 107

97
61
23
14

195

2008
176

z poprzedniego okresu 
– 130

72
72
26
6

176

2009
247

z poprzedniego okresu 
– 123

76
97
23
28
224

pozostało na rok 2010
– 146
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Pod su mo wu jąc spra woz da nie, we dług da nych licz bo wych:
– 26% spraw zo sta ło umo rzo nych z po wo du bra ku prze ko ny wu ją cych do wo dów wi ny le ka rza,
– oko ło 20% zo sta ło od rzu co nych już po wstęp nym roz po zna niu,
– 6 % spraw zo sta ło skie ro wa nych do są du le kar skie go z wnio skiem o uka ra nie – co sta no -

wi oko ło 0,04 % w sto sun ku do ilo ści prak ty ku ją cych le ka rzy za re je stro wa nych w na szej izbie.
W 2009r. rzecz nik wy stą pił z 20 wnio ska mi o za wie sze nie po stę po wań wy ja śnia ją cych,

zwy kle na uwa gi na rów no le gle to czą ce się po stę po wa nia pro ku ra tor skie, są do we lub in ne
prze szko dy.

W spra woz daw czym okre sie dwa razy
zwo ła no Ko le gium Rzecz ni ków w po sze rzo -
nym skła dzie, w ce lu omó wie nia spraw
skom pli ko wa nych i trud nych.

Tadeusz Urban

Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej

Okręgowy Sąd Lekarski
Wy ja śnie nia do spra woz da nia za okres od stycz nia do grud nia 2009r.

ad. 1.
a) w punk cie tym uwzględ nio no wszyst kie spra wy, któ re wpły nę ły do są du tzn. wnio ski o uka -

ra nie od Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści Za wo do wej (rów nież od rzecz ni ków in nych okrę -
go wych izb le kar skich, któ rych spra wy roz pa tru je tutejszy sąd z de cy zji Na czel ne go Są -
du Le kar skie go).

b) wnio ski o za wie sze nie po stę po wa nia wy ja śnia ją ce go na czas trwa nia prze szko dy (je śli rów -
no cze śnie to czy się spra wa kar na w są dzie po wszech nym, a jej roz strzy gnię cie jest nie -
zbęd ne do pra wi dło we go prze pro wa dze nia po stę po wa nia wy ja śnia ją ce go)

c) in ne spra wy (wnio sek o wsz czę cie po stę po wa nia po lu bow ne go, pro test wy bor czy)
d) wnio ski kie ro wa ne prze NSL z od wo ła nia do po now ne go roz pa trze nia

ad. 4. w nie któ rych spra wach w jed nym wnio sku o uka ra nie mo że być 2 lub wię cej le ka rzy

ad. 16.  w tych spra wach ze wzglę du na oba -
wę przed za rzu tem bra ku bez stron no ści,
skie ro wa no do NSL, w ce lu uzy ska nia de cy -
zji o roz pa trze niu tych spraw w in nym
okrę go wym są dzie le kar skim

ad. 22. w okre sie spra woz daw czym Pre zy -
dium Są du zbie ra ło się w ce lu omó wie nia ak -
tu al nych spraw zwią za nych z orze ka niem,
z pro jek tem no wej usta wy o izbach le kar skich
jak rów nież w ce lu przy go to wa nia te ma tów
na szko le nia człon ków są du le kar skie go.

Ste fan Sten cel

prze wod ni czą cy 
Okrę go we go Są du Le kar skie go

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Sprawy, które wpłynęły do sądu 
Sprawy pozostałe do rozpatrzenia z poprzednich lat

łącznie
Lekarze objęci wnioskami o ukaranie 
Wnioski o ukaranie, które wpłynęły od OROZ i z odwołania przez NSL
Wnioski o zawieszenie postępowania wyjaśniającego na czas trwania przeszkody
Ilość wszystkich rozpraw i posiedzeń niejawnych
Posiedzenia niejawne
Orzeczenia wydane przez Okręgowy Sąd Lekarski
Lekarze wobec których uprawomocniło się orzeczenie
Uniewinnieni
Ukarani upomnieniem 
Ukarani naganą
Zawieszenie prawa wykonywania zawodu
Sprawy pozostające w toku
Sprawy skierowane do NSL celem rozpatrzenia przez inny sąd
Odwołanie od orzeczenia przez ukaranego
Odwołanie od orzeczenia przez pokrzywdzonego
Odwołanie od orzeczenia przez naczelnego rzecznika
Protest przeciwko ważności wyborów delegatów na OZL VI kadencji
Sąd Polubowny
Prezydium Sądu

Liczba
52
14
66
30
30
20
63
20
33
26
18
7
5
2

17
2
3
4
1
1
1
5
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„Zachować czujność onkologiczną”

● ROZMOWA Z KONSULTANTEM WOJEWÓDZKIM PROF. DR. HAB. N. MED. TOMASZEM SZCZEPAŃSKIM,
ORDYNATOREM ODDZIAŁU HEMATOLOGII I ONKOLOGII DZIECIĘCEJ W SP SZPITALU KLINICZNYM
NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO W ZABRZU (SUM)

An na Zado ra -Świ de rek: Pań ski od dział jest jed nym z trzech od dzia łów on ko lo gii i he ma -
to lo gii dzie cię cej w woj. ślą skim, któ rym Fun da cja „Iskier ka” prze ka za ła sprzęt me dycz ny.
Otrzy ma li ście pul sok sy metr, kar dio mo ni tor i pięć pomp in fu zyj nych; W ja kim stop niu ten
dar po mo że w do po sa że niu Pań skiej pla ców ki?
Prof. To masz Szcze pań ski: Ten sprzęt znacz nie pod no si stan dard na sze go wy po sa że nia. Wia -
do mo, że nie któ re le ki moż na po dać w kro plów ce i nie jest do te go ko niecz nie po trzeb na pom -
pa in fu zyj na, ale więk szość – w tym wszyst kie cy to sta ty ki, mu szą być od po wied nio do zo wa -
ne i nie mo gą być „pusz czo ne na ży wioł”. Część po da wa nych przez nas le ków mo że być kar -
dio tok sycz na, dla te go ich apli ko wa nie po win no być mo ni to ro wa nie. Mo ni to ro wa nie funk cji ży -
cio wych jest też nie zbęd ne u pa cjen tów w sta nie cięż kim wy ma ga ją cym cią głe go nad zo ru, ale
jesz cze nie speł nia ją cych kry te riów przy ję cia do od dzia łu in ten syw nej te ra pii  – to dla nich po -
trzeb ne są kar dio mo ni to ry, czy jesz cze czę ściej pul sok sy me try. Jest to po pro stu do bry stan -
dard, któ re go nam sa mym, z na szym bu dże tem nie uda ło by się osią gnąć. Pol skie pla ców ki
on ko lo gii dzie cię cej są nie ste ty pod wzglę dem wy po sa że nia cią gle da le ko w ty le za po dob -
ny mi ośrod ka mi w Eu ro pie.

A cze go Wam jesz cze po trze ba?
Na Ślą sku przy da ła by się pra cow nia ge ne ty ki, bio lo gii mo le ku lar nej no wo two rów u dzie ci.
To są ba da nia, któ re wy ma ga ją z jed nej stro ny ogrom nej wie dzy, od po wied nie go know how,
a z dru giej spe cja li stycz ne go sprzę tu. Po wiedź my so bie szcze rze, w Pol sce te ba da nia są
jesz cze cią gle zbyt kosz tow ne i wy ko ny wa ne w bar dzo nie wie lu miej scach. Po wsta nie pra -
cow ni już wy ma ga ło by du żych pie nię dzy, cho ciaż są ta kie miej sca, gdzie moż na by je ła -
twiej zlo ka li zo wać np. u nas w szpi ta lu, gdzie znaj du je się pra cow nia ge ne ty ki, któ ra jest
zo rien to wa na na ge ne ty kę kon sty tu cjo nal ną i pre na tal ną. Du żym pro ble mem by ło by na to -
miast utrzy ma nie ta kie go la bo ra to rium, ja ko że mi ni mal ny koszt ta kiej dia gno sty ki w prze -

li cze niu na jed no dziec ko z ostrą bia łacz ką
to kwo ta co naj mniej dwóch –trzech ty się cy
zło tych. Szpi ta le kli nicz ne są pod wzglę dem
fi nan so wym w du żo gor szej sy tu acji, niż in -
ne pla ców ki, bo nie mo gą mieć wspar cia ze
stro ny władz sa mo rzą do wych. Ślą ski Uni wer -
sy tet Me dycz ny mo że nas wspo móc rów nież
w bar dzo ogra ni czo ny spo sób. W związ ku
z po wyż szym zo sta ją ini cja ty wy ta kie, jak wo -
je wo dy ślą skie go, któ ry zor ga ni zo wał bal cha -
ry ta tyw ny, z któ re go środ ki prze ka za no
na rzecz fun da cji „Iskier ka”. Za strzy kiem pie -
nię dzy są tak że ba da nia na uko we, ale to nie
są sta łe do cho dy, któ re moż na by prze zna -
czyć na przy kład na za trud nie nie pra cow ni -
ków. Bo jed na rzecz to sprzęt i od czyn ni -
ki, a dru ga to za pew nie nie cią gło ści pra cy
w la bo ra to rium spe cja li stycz nym.

Ile jest ta kich ośrod ków w Pol sce?
W su mie jest oko ło 15 – 16 ośrod ków on -
ko lo gii i he ma to lo gii dzie cię cej. Na to miast
sa mych pra cow ni ge ne tycz nych mo że pięć
lub sześć. In na rzecz, że są miej sca, gdzie
teo re tycz nie te ba da nia moż na ro bić, ale się
ich nie wy ko nu je ze wzglę du na brak od czyn -
ni ków, al bo per so ne lu.

Na Pań ski od dział tra fia ją dzie ci, o któ rych
wia do mo, że są cho re na cho ro bę no wo two -
ro wą. Pro szę po wie dzieć czy Pa na zda niem
le ka rze pierw sze go kon tak tu i pe dia trzy 
po tra fią od po wied nio wcze śnie wła ści wie 
zin ter pre to wać to wa rzy szą ce tym cho ro bom
ob ja wy?
De fac to to my dia gno zu je my, bo do nas
przy cho dzi pa cjent z po dej rze niem no wo -
two ru, a to osta tecz ne roz po zna nie u więk -
szo ści pa cjen tów jest do ko ny wa ne tu taj,
na tym od dzia le.

Ro zu miem, ale ktoś mu siał na brać po dej rzeń
i te dzie ci do Pań stwa skie ro wać.
Naj czę ściej tą sta cją prze kaź ni ko wą są szpi -
ta le miej skie, czy re jo no we, bo cho ciaż mó -
wi my, że je ste śmy otwar ci na kon takt z le -
ka rza mi POZ, to bar dzo czę sto – mo że dla 
bez pie czeń stwa, le ka rze kie ru ją pa cjen tów
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do tych pla có wek. Nie wpły wa to zna czą co na wy dłu że nie cza su pod ję cia wła ści we go le -
cze nia, bo na ogół ko le dzy w szpi ta lach orien tu ją się bar dzo szyb ko i pa cjent z cho ro bą
no wo two ro wą, w cią gu jed ne go, dwóch dni jest do nas prze ka zy wa ny. Na to miast na pew -
no le karz pierw sze go kon tak tu mo że bar dzo po móc we wcze snym roz po zna niu po przez
za cho wa nie czuj no ści on ko lo gicz nej. Nie jest to ła twe, bo no wo two ry u dzie ci, któ ry mi w więk -
szo ści by wa ją bia łacz ki, są rzad ki mi cho ro ba mi i le karz „na pierw szej li nii fron tu”, w fer -
wo rze wal ki bar dzo czę sto za po mi na, że ta kie cho ro by w ogó le ist nie ją. Tym bar dziej, że
czę sto wstęp nej fa zie ostrej bia łacz ki, to wa rzy szy za ka że nie i je śli rzecz dzie je się w tzw.
se zo nie in fek cyj nym, gdzie dzien nie przy cho dzi kil ku dzie się ciu pa cjen tów z za pa le niem oskrze li
to bar dzo ła two, or dy nu jąc ten sam lek, moż na nie za uwa żyć, że aku rat ten pa cjent jest
mo że ja kiś bled szy. In ny przy kład: za wsze po win no się ba dać pa cjen tów, ale zda rza się, że
le karz pierw sze go kon tak tu nie ma cza su, że by do kład nie zba dać brzuch, a po więk sze nie
wą tro by, czy śle dzio ny zwró ci ło by je go uwa gę na moż li wość cho ro by no wo two ro wej u pa -
cjen ta. Ba da niem, któ re da je nam bar dzo du żo wska zó wek, jest tak że mor fo lo gia krwi w od -
po wied nim mo men cie wy ko na na i od po wied nio zin ter pre to wa na. Mu szę jed nak przy znać,
że cześć dzie ci fak tycz nie tra fia do nas na od dział od le ka rzy pierw sze go kon tak tu i je ste -
śmy peł ni po dzi wu dla za cho wy wa nej przez nich czuj no ści. Mi mo to sta ra my się ich ca ły
czas uczu lać, na ja kie ob ja wy po win ni zwra cać uwa gę, kie dy na le ży się nie po ko ić po więk -
sze niem wę złów chłon nych, kie dy nie. Oczy wi ście cza sa mi są pew ne opóź nie nia, któ re cza -
sa mi wy ni ka ją też z te go, że ro dzi ce do pew nych ob ja wów nie przy wią zu ją wa gi i po tem
też sa mi do sie bie ma ją pre ten sje, o to, że coś zlek ce wa ży li.

Czy Pa na zda niem w wo je wódz twie jest od po wied nia ilość miejsc na od dzia łach on ko lo gii
i he ma to lo gii dzie cię cej?
Wy da je mi się, że ma my wy star cza ją ca licz bę łó żek Naj istot niej sze jest to, że obec nie żad -
ne dziec ko nie cze ka na ho spi ta li za cje na wet jed ne go dnia. Je że li są ja kie kol wiek ko lej ki, to
nie do ty czą one pa cjen tów on ko lo gicz nych, je dy nie pew nej dia gno sty ki he ma to lo gicz nej,
któ ra nie wy ma ga na tych mia sto we go dzia ła nia i moż na ją roz ło żyć w cza sie. Ale ge ne ral -
nie u nas każ dy pa cjent przyj mo wa ny jest w try bie na tych mia sto wym.

Pa nie Pro fe so rze – w Ślą skiej Izbie Le kar skiej za re je stro wa nych jest trzy na stu spe cja li stów
on ko lo gii i he ma to lo gii dzie cię cej. Czy to du żo, czy ma ło?
My ślę, że na Ślą sku je śli cho dzi o le ka rzy tej spe cjal no ści, to ra czej nie mo że my mó wić o ich
bra ku. W na szym re gio nie są trzy od dzia ły szpi tal ne i każ dy z nich ma za pew nio ną mi ni mal -
ną licz bę spe cja li stów. Na to miast na pew no bra ku je le ka rzy spe cja li stów on ko lo gii he ma to lo -
gii dzie cię cej w lecz nic twie am bu la to ryj nym. In na rzecz, że Śląsk ma tę za le tę, że od le gło ści
nie są tu zbyt du że i je ste śmy w sta nie wszę dzie do je chać, czy to do Za brza, Cho rzo wa, Czę -
sto cho wy, czy do Ka to wic. Wy da je się jed nak, że jesz cze pa ru spe cja li stów by się przy da ło – tro -
szecz kę świe żej krwi, tym bar dziej, że ka dry mu szą być ca ły czas od na wia ne.

Co Pa na zda niem na le ża ło by zro bić, że by za chę cić le ka rzy do kształ ce nia się w tej spe cjal -
no ści?
Trud ne py ta nie. Spe cja li za cję moż na na wet ro bić w for mie re zy den tu ry, któ ra jest opła ca -
na przez mi ni ster stwo, ale wia do mo, że ist nie ją ce od dzia ły są do pew ne go stop nia na sy -
co ne spe cja li sta mi, a każ dy mło dy czło wiek de cy du jąc się na ja kąś spe cja li za cję, chce mieć
przede wszyst kim per spek ty wę, że bę dzie miał miej sce pra cy. Tak na praw dę obec nie po -
trze ba on ko lo gów dzie cię cych do po rad ni spe cja li stycz nych, a nie każ dy le karz chce pra -
co wać w opie ce am bu la to ryj nej ja ko miej scu do ce lo wym. Nie ma tak że ja kichś ewi dent nych
bodź ców ma te rial nych, któ re pod no si ły by atrak cyj ność tej pra cy. A trze ba przy znać że jest
to pra ca cięż ka, bo to jed na z nie wie lu spe cja li za cji pe dia trycz nych, gdzie le karz dość czę -
sto sty ka się ze śmier cią dzie ci i gdzie na sta łe współ pra cu je się z le ka rza mi opie ki pa lia -
tyw nej. Na pew no jest to dys cy pli na cie ka wa, bo jest to ta ka dział ka me dy cy ny, gdzie sta -
le po ja wia ją się no we od kry cia i ca ły czas coś się zmie nia. Ale to co jest w tym wszyst kim
naj waż niej sze to sa tys fak cja, że z cza sem co raz więk szej licz bie pa cjen tów mo że my po móc.
Wskaź ni ki są co raz lep sze. W nie któ rych jed nost kach cho ro bo wych po nad 90% pa cjen tów

tem wo -
je wódz kim w dzie dzi nie on ko lo gii i he ma to lo gii
dzie cię cej.

Wie lo krot nie wy róż nia ny za swo ją pra cę
na uko wą przez Rek to ra ŚAM, a na stęp nie
SUM. Lau re at na gro dy Ste ve na Ho gen dijk „Ba -
ta afsch Ge no ot schap der Pro efon de rvin de lij -
ke Wijs be ge er te” za naj lep szą me dycz ną roz -
pra wę PhD w la tach 2002-2003 oraz na gro -
dy Fun da cji im. To ma sza Ja ku ba Mi chal skie go,
PAN Od dział w Ło dzi, za wy bit ne osią gnię cia
w ba da niach nad im mu no bio lo gią i he ma to on -
ko lo gią dzie cię cą ze szcze gól nym uwzględ nie -
niem ba dań nad mi ni mal ną cho ro bą reszt ko -
wą w bia łacz kach u dzie ci. Otrzy mał rów nież
na gro dę Pre ze sa Ra dy Mi ni strów za roz pra wę
ha bi li ta cyj ną za 2005 rok i In dy wi du al ne Na -
gro dy Mi ni stra Zdro wia w za kre sie dzia łal no -
ści na uko wej w ro ku aka de mic kim 2002/2003
i 2007/2008.

Czło nek licz nych to wa rzystw na uko wych pol -
skich i mię dzy na ro do wych. Au tor po nad 150 prac
na uko wych, w tym po nad 70 w re cen zo wa nych
cza so pi smach za gra nicz nych z li sty fi la del fij skiej,
oraz kil ku na stu roz dzia łów w pod ręcz ni kach pol -
skich i za gra nicz nych.
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Znacz nie le piej le czy się dzie ci ma łe, któ -
rych świa do mość i per cep cja cho ro by jest du -
żo bar dziej ogra ni czo na, niż na sto lat ków.
Na pew no nie są to ła twe spra wy, dla te go ma -
my na sta łe psy cho lo ga, któ ry zaj mu je się
i dzieć mi i ich ro dzi ca mi. Nie za wsze jest tak,
że ro dzic chce w peł ni ujaw nić przed dziec -
kiem, ja kie jest roz poznanie. Cza sem ten
strach przed wy po wie dze niem sło wa „bia -
łacz ka” jest wręcz ir ra cjo nal ny, róż nie to by -
wa. Wia do mo, że my, le ka rze, też ca ły czas
uczy my się tej ko mu ni ka cji. My ślę, że
przede wszyst kim naj waż niej sze jest, aby pa -
cjent po znał praw dę, ale w ta ki spo sób, że -
by był ją w sta nie za ak cep to wać. Dla nas naj -
waż niej szym jest, że by za rów no ro dzi ce, jak
i dzie ci wal czy li, czy li że by to by ła in for ma -
cja, któ ra nie ty le przy tło czy i za ła mie, ale
któ ra po zwo li ak tyw nie wal czyć z cho ro bą. 

A czy jest więk sza licz ba pa cjen tów? Czy
moż na na prze strze ni cza su za ob ser wo wać,
że coś się zmie nia?
Za wsze do cho dzi do pew nych fluk tu acji i by -
wa ją la ta, gdzie jest wię cej pa cjen tów z cho -
ro ba mi no wo two ro wy mi. My ślę, że na Ślą -
sku trze ba by by ło za jąć się kwe stą epi de -
mio lo gii no wo two rów w spo sób bar dziej
usys te ma ty zo wa ny. Do pie ro ana li zu jąc de -
ka dy lub okre sy pię cio let nie, by li by śmy
w sta nie coś wię cej na ten te mat po wie dzieć.
My ślę, że jest to jed no z za dań, któ re w naj -
bliż szym cza sie na le ża ło by wy ko nać.

je ste śmy w sta nie wy le czyć, tak, że wra ca ją do nor mal ne go ży cia. W in nych by wa go -
rzej 50 – 60%, ale na wet te licz by da ją po czu cie, że moż na coś zro bić, że nie jest to pra -
ca na mar ne.

Jed nak na dal ten pro cent wy le czeń nie jest ta ki, ja kie go by so bie ży czy li le ka rze. To mu -
si być bar dzo trud ne, roz ma wiać z dzieć mi o ro dza ju ich cho ro by, o do le gli wo ściach ja kie
mo gą to wa rzy szyć sa me mu pro ce so wi le cze nia?

„Iskier ka” wspo ma ga ślą ską on ko lo gię

W Wiel kim Ty go dniu Fun da cja na Rzecz Dzie ci z Cho ro bą No wo two ro wą „Iskier ka”
uro czy ście prze ka za ła no wo cze -
sny sprzęt me dycz ny trzem od -
dzia łom on ko lo gii i he ma to lo gii
dzie cię cej w szpi ta lach w Za brzu,
Cho rzo wie i Ka to wi cach.

Urzą dze nia zo sta ły za ku pio -
ne przez Fun da cję, ze środ ków
ze bra nych na lu to wym ba lu
cha ry ta tyw nym zor ga ni zo wa -
nym w gma chu Sej mu Ślą skie -
go przez wo je wo dę ślą skie go
Zyg mun ta Łu kasz czy ka.

Każ dy z ob da ro wa nych od -
dzia łów otrzy mał po pięć pomp in fu zyj nych. Do dat ko wo od dział miesz czą cy się w Sa -
mo dziel nym Pu blicz nym Szpi ta lu Kli nicz nym nr 1 w Za brzu do stał kar dio mo ni tor i pul -
sok sy metr, Cen trum Pe dia trii i On ko lo gii w Cho rzo wie wzbo ga ci ło się o czte ry urzą dze -
nia do oczysz cza nia po wie trza na sa lach re żi mo wych, a do Gór no ślą skie go Cen trum Zdro -
wia Dziec ka w Ka to wi cach tra fił hy drau licz ny stół re ha bi li ta cyj ny do te ra pii neu ro ura zo -
wej i go nio metr.

Wszyst kie za ku py, na któ re wy da no w su mie oko ło 130 tys. zł, by ły kon sul to wa ne z or -
dy na to ra mi i sze fa mi od dzia łów szpi tal nych tak, aby od po wia da ły ich bie żą cym po trze bom.

A. Z -Ś.

Wojewoda Zygmunt Łukaszczyk na oddziale zabrzańskiego
szpitala w towarzystwie ordynatora prof. Tomasza Szczepańskiego
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● INFORMACJA DLA LEKARZY CUDZOZIEMCÓW ZAMIERZAJĄCYCH WYKONYWAĆ ZAWÓD NA
TERENIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Za sa da

Oso ba po sia da ją ca pra wo wy ko -
ny wa nia za wo du le ka rza w in nym
pań stwie (zwa na da lej le ka rzem cu -
dzo ziem cem) aby sta le wy ko ny wać
za wód le ka rza w Pol sce, po win -
na po sia dać pra wo wy ko ny wa nia za -
wo du przy zna ne przez okrę go wą
izbę le kar ską. Za sa da ta do ty czy za -
rów no le ka rzy bę dą cych oby wa te -
la mi pań stw człon kow skich Unii 
Eu ro pej skiej jak i oby wa te li wszyst -
kich in nych państw. Od po wyż szej
za sa dy ist nie ją wy jąt ki, któ re do ty -
czą oka zjo nal ne go wy ko ny wa nia
za wo du.

Uwa ga:

– Oby wa tel pań stwa człon kow skie go Unii
Eu ro pej skiej, któ ry speł ni po wyż sze
wy ma ga nia, in for mu je tyl ko o za mia rze
tym cza so we go i oka zjo nal ne go wy ko ny -
wa nia za wo du le ka rza w Pol sce okre śla -
jąc miej sce, czas i za kres świad czeń
zdro wot nych, któ re za mie rza wy ko ny -
wać w Pol sce. Le karz ten nie mu si się
ubie gać o zgo dę izby le kar skiej, czy in -
ne go ty pu po zwo le nie na wy ko ny wa nie
za wo du.

– Oby wa tel pań stwa człon kow skie go Unii
Eu ro pej skiej nie mu si wy ka zy wać, że zo -
stał za pro szo ny przez le ka rza po sia da ją -
ce go w Pol sce pra wo wy ko ny wa nia za wo -
du, ani przez in sty tu cję służ by zdro wia.

Uwa ga:

– oby wa te le państw nie bę dą cych człon ka -
mi Unii Eu ro pej skiej, aby wy ko ny wać
w Pol sce za wód le ka rza bez uzy ska nia
pra wa wy ko ny wa nia za wo du, mu szą po -
sia dać wy so kie kwa li fi ka cje za wo do we,

– oby wa te le państw nie bę dą cych człon -
ka mi Unii Eu ro pej skiej, aby wy ko ny wać
w Pol sce za wód le ka rza bez uzy ska nia
pra wa wy ko ny wa nia za wo du mu szą
uzy skać za pro sze nie le ka rza po sia da ją -
ce go pra wo wy ko ny wa nia za wo du w Pol -
sce lub za kła du opie ki zdro wot nej, czy
szpi ta la kli nicz ne go

– oby wa te le państw nie bę dą cych człon -
ka mi Unii Eu ro pej skiej, aby wy ko ny wać
w Pol sce za wód le ka rza bez uzy ska nia
pra wa wy ko ny wa nia za wo du, mu szą
uzy skać zgo dę izby le kar skiej (zgo da nie
jest wy ma ga na, gdy za pra sza ją cym jest
szpi tal kli nicz ny lub me dycz na jed -
nost ka na uko wa – wów czas wy star czy
za wia do mie nie izby le kar skiej).

Wnio sek o wy ra że nie zgo dy na za pro -
sze nie le ka rza cu dzo ziem ca w ce lu pro -
wa dze nia teo re tycz ne go i prak tycz ne go na -
ucza nia za wo du lub udzia łu w kon sy lium
le kar skim i za bie gach, któ rych po trze ba
wy ni ka z te go kon sy lium, mo że zło żyć in -
sty tu cja za pra sza ją ca le ka rza.

We wnio sku do okrę go wej ra dy le kar -
skiej na le ży wska zać:
– oby wa tel stwo za pra sza ne go le ka rza,
– po sia da nie przez nie go upraw nie nia

do wy ko ny wa nia za wo du le ka rza w in -
nym pań stwie wraz po twier dza ją cym to
do ku men tem,

– in for ma cje świad czą ce o je go wy so kich
kwa li fi ka cjach za wo do wych (spe cja li za cje,
ty tu ły na uko we, osią gnię cia za wo do we),

– cel za pro sze nia (np. udział w kon kret -
nym kon sy lium, prak tycz ne na ucza nie
okre ślo nych pro ce dur me dycz nych).

Wy ją tek nr 1:

Le karz cu dzo zie miec bę dą cy oby wa -
te lem pań stwa człon kow skie go Unii Eu ro -
pej skiej mo że, bez ubie ga nia się w Pol sce
o pra wo wy ko ny wa nia za wo du, wy ko ny wać
cza so wo i oka zjo nal nie za wód le ka rza,  
je śli zło ży wła ści wej okrę go wej ra dzie 
le kar skiej pi sem ne oświad cze nie o za mia -
rze tym cza so we go i oka zjo nal ne go wy ko -
ny wa nia za wo du w  Pol sce.

Wraz z oświad cze niem le karz po wi nien
przed sta wić na stę pu ją ce do ku men ty:
a) do ku ment po twier dza ją cy oby wa tel stwo,
b) za świad cze nie wy da ne przez wła ści we

or ga ny pań stwa człon kow skie go Unii
Eu ro pej skiej, stwier dza ją ce, że po sia -
da w tym pań stwie pra wo do wy ko ny -
wa nia za wo du le ka rza lub le ka rza den -
ty sty, któ re w cza sie skła da nia oświad -
cze nia nie jest za wie szo ne lub ogra ni -
czo ne, i że wy ko nu je za wód le ka rza,

c) do ku ment po twier dza ją cy kwa li fi ka cje
for mal ne le ka rza lub le ka rza den ty sty.

Oświad cze nie o za mia rze tym cza so -
we go i oka zjo nal ne go wy ko ny wa nia za wo -
du skła da się do okrę go wej ra dy le kar skiej
wła ści wej ze wzglę du na za mie rzo ne
miej sce wy ko ny wa nia za wo du.

Wy ją tek nr 2:

Le karz cu dzo zie miec, któ ry nie jest
oby wa te lem pań stwa człon kow skie go Unii
Eu ro pej skiej mo że bez ubie ga nia się
o pra wo wy ko ny wa nia za wo du, pro wa dzić
w Pol sce teo re tycz ne i prak tycz ne na ucza -
nie za wo du le ka rza lub brać udział w kon -
sy lium le kar skim i wy ko ny wać za bie gi, któ -
rych po trze ba wy ni ka z te go kon sy lium lub
pro gra mu na ucza nia, je że li po sia da od po -
wied nio wy so kie kwa li fi ka cje i po nad to:
1) zo stał za pro szo ny przez le ka rza po sia -

da ją ce go pra wo wy ko ny wa nia za wo du
na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej,
każ do ra zo wo po uzy ska niu zgo dy wła -
ści wej okrę go wej ra dy le kar skiej, lub

2) zo stał za pro szo ny przez le ka rza wy ko -
nu ją ce go za wód w za kła dzie opie ki
zdro wot nej, każ do ra zo wo po uzy ska -
niu zgo dy kie row ni ka te go za kła du
i wła ści wej okrę go wej ra dy le kar skiej,
lub

3) zo stał za pro szo ny przez szpi tal kli nicz -
ny lub me dycz ną jed nost kę na uko wą,
któ ra in for mu je o tym wła ści wą okrę -
go wą ra dę le kar ską.

Mi chał Ko zik 

rad ca praw ny z Kan ce la rii Rad ców 

Praw nych Nicz pan, Tre fon, 

Pra sa łek s.c.
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Sied miu set oku li stów, ob le ga ne kur sy i wy kła dy szko le nio we, wy bit ni na ukow cy 
z Pol ski i świa ta, owa cje na sto ją co, re kor do wa licz ba wy staw ców firm oku li stycz nych, 
suk ces na uko wy i or ga ni za cyj ny - tak moż na pod su mo wać kon fe ren cję w Wi śle.

Wdniach 19 i 20 mar ca br. do Wi sły za wi ta ło 700 oku li stów z ca łe go kra ju i za -
gra ni cy. Re kor do wa też by ła licz ba wy staw ców firm oku li stycz nych. Po wi ta ła ich
pięk na wio sen na po go da, ale głów nym ce lem przy jaz du by ła II Ogól no pol ska

Kon fe ren cja: Po stę py w dia gno sty ce i te ra pii scho rzeń ro gów ki. Or ga ni za to rem kon fe ren -
cji był kie ro wa ny przez prof. Edwar da Wy lę ga łę Od dział Oku li stycz ny Okrę go we go Szpi -
ta la Ko le jo we go w Ka to wi cach. By ło to już dru gie ta kie spo tka nie do ty czą ce ro gów ki, któ -
re już wy da je się być na sta łe wpi sa ne do ka len da rza więk szo ści oku li stów. Pa tro nat kon -
fe ren cji przy ję li wo je wo da ślą ski Zyg munt Łu kasz czyk i mar sza łek wo je wódz twa ślą skie go
Bo gu sław Piotr Śmi giel ski.

Kon fe ren cja by ła wy jąt ko wa pod wie lo ma wzglę da mi. Ni gdy do tąd pol scy oku li ści nie
mie li oka zji wy słu chać tak sze ro kiej ga my wy kła dów go ści za gra nicz nych do ty czą cych pro -
ble ma ty ki ro gów ko wej. Ogrom ne za in te re so wa nie wzbu dzi ły kur sy bar dzo licz nie ob le ga -
ne zwłasz cza przez mło dych adep tów oku li sty ki.

Ale po ko lei.

DZIEŃ PIERW SZY: MOŻ LI WO ŚCI RA TO WA NIA WZRO KU SIĘ GA JĄ DA LEJ, 
NIŻ NAM SIĘ WY DA WA ŁO.

Pią tek był dniem szko le nio wym, w któ rym od by ły się dwa kur sy: „Dia gno sty ka ge ne -
tycz nie uwa run ko wa nych scho rzeń ro gów ki” pro wa dzo ny przez prof. Edwar da Wy lę ga łę,
lek. An nę No wiń ską i lek. Do mi ni kę Ja ni szew ską oraz „Ke ra to pla sty ka” pro wa dzo ny przez
prof. Edwar da Wy le ga łę i dr n. med. Da riu sza Do bro wol skie go. Kur sy trwa ły po trzy go -
dzi ny i cie szy ły się ogrom nym za in te re so wa niem – już w pięć dni po ogło sze niu wszyst kie
miej sca by ły już za ję te, le ka rze za pi sy wa li się na nie do ostat niej chwi li. Pod czas kur sów
moż na by ło za po znać się nie tyl ko ze współ cze sny mi niu an sa mi dia gno sty ki w oku li sty ce,
ale i zdo być pod sta wy chi rur gicz ne go le cze nia scho rzeń ro gów ki.

Wie czo rem od był się wy kład in au gu ra cyj ny prof. Uli Jur ku nas z Mas sa chu setts Eye and
Ear In fir ma ry, Ha rvard Me di cal Scho ol w Bo sto nie, do ty czą cy za bie gów ke ra to pro te zo wa -
nia. Wy kład dał nam do zro zu mie nia, że w chwi li obec nej moż li wo ści ra to wa nia ludz kie go
wzro ku się ga ją da lej, niż nam do tej po ry wy da wa ło. Po go dzin nym wy kła dzie by ła jesz cze
go dzin na dys ku sja oraz owa cja na sto ją co dla nie zwy kłe go na uczy cie la z Ha rvar du.

DZIEŃ DRU GI: WY JĄT KO WI WY KŁA DOW CY ORAZ …NIE SPO DZIAN KA

So bot nia, głów na część kon fe ren cji, zgro ma dzi ła wie lu wy bit nych na ukow ców z kra ju
i za gra ni cy – spe cja li stów zaj mu ją cych się nie tyl ko pro ble ma ty ką ro gów ko wą. W so bot ni 

po ra nek mie li śmy za szczyt wy słu chać wy kła -
du ple nar ne go prof. Zbi gnie wa Za gór skie -
go, wy bit ne go pol skie go oku li sty zna ne go
i ce nio ne go na ca łym świe cie, człon ka rze -
czy wi ste go Aca de mia In ter na tio na lis Oph thal -
mo lo gi ca, za ło ży cie la pierw sze go w Pol sce
ban ku oczne go oraz ini cja to ra po wo ła nia Sek -
cji Ro gów ko wej PTO. Pro fe sor omó wił trud -
ny pro blem za pa leń brze gów po wiek. Ko lej -
ne se sje obej mo wa ły te ma ty kę prze szcze pów
war stwo wych, trud nych przy pad ków, stoż ka
ro gów ki i na no tech no lo gii w oku li sty ce, dia -
gno sty ki cho rób ro gów ki, jak i róż nych
tech nik le cze nia scho rzeń ro gów ki.

Se sja „Prze szcze py war stwa po war stwie”
zgro ma dzi ła pol skich spe cja li stów: dr n. med.
Agniesz kę Ku da sie wicz -Kar da szew ską, prof.

Edwar da Wy lę ga łę, dr. n. med. Do ra tę 
 Tar naw ską, i dr. n. med. Da riusz Do bro wol -
skie go.

Przed po łu dniem roz po czę ły się wy kła -
dy szko le nio we se sji „Trud ne przy pad ki” do -
ty czą ce nie tyl ko ro gów ki. Gość z Ar gen ty -
ny prof. Ju an Gal lo wy gło sił cie ka wy wy kład
do ty czą cy ko mó rek ma cie rzy stych rąb ka
ro gów ki. Prof. Frank Koch z Frank fur tu
prze niósł nas z ko lei do tyl ne go od cin ka oka
wy kła dem o le cze niu za pa le nia wnę trza
oka i za sto so wa nia in trek to ra. Te ma ty
z przed nie go i tyl ne go od cin ka po łą czył

● POSTĘPY W DIAGNOSTYCE I TERAPII SCHORZEŃ ROGÓWKI

Dzień wcze śniej, pod okiem prof. Uli Jur -
ku nas z Mas sa chu setts Eye and Ear In fir -
ma ry, Ha rvard Me di cal Scho ol w Bo sto -
nie, ze spół prof. Edwar da Wy le ga ły do ko -
nał po raz pierw szy w Pol sce pięć wsz cze -
pów ke ra to pro tez ty pu Bo ston, za pro jek -
to wa nych przez prof. Cla esa Do lh ma na.

Prof. Ula Jur ku nas i prof. Edwar d Wy lę ga ła

Wykład prof. U. Jurkunas o keratoprotezowaniu wzbudził ogromne zainteresowanie
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wspa nia ły wy kład dr. Mi cha ela Kos sa (uro -
dzo ne go w Ka to wi cach, któ ry ja ko dziec ko

opu ścił nasz kraj) do ty czą cy wsz cze pów so cze wek w oczach bez so czew ko wych. Dr Koss
jest jed nym z naj wy bit niej szych mło dych na ukow ców w Eu ro pie i za wsze moż na na nie -
go li czyć przy or ga ni zo wa niu w Pol sce kon fe ren cji oku li stycz nych.

Se sja „Sto żek ro gów ki” tak że mia ła dwóch wy jąt ko wych bo ha te rów. Dr med. hab. Jens
Bühren przed sta wił nie zwy kle szcze gó ło wy wy kład, opi su ją cy za sa dy roz po zna wa nia wcze -
sne go stoż ka ro gów ki. Dr Fre de ri co Bi cal ho Dias da Si lva z Bel lo Ho ri son te w Bra zy lii, omó -
wił na to miast wsz cze py rin gów sto so wa nych obec nie w le cze niu stoż ka ro gów ki.

Ostat nia se sja „Na no tech no lo gie w scho rze niach ro gów ki” go ści ła prof. Chri sto pha
Bau do uin, wy bit ne go oku li stę z Pa ry ża, któ ry przed sta wił ze bra nym pro ble ma ty kę za -
bu rzeń po wierzch ni oka w ze spo le su che go oka. Kon fe ren cję za koń czył dr Mar co Ta -
vo la to wy kła dem opi su ją cym za sto so wa nie la se ra fem to se kun do we go w oku li sty ce.

Na ko niec go ści cze ka ła nie spo dzian ka: prof. Wy lę ga ła prze bra ny w ślą ski strój gó -
ral ski po ja wił się na sce nie wraz z ka pe lą Zwyrt ni.

ZA ROK SPO TY KA MY SIĘ ZNO WU

Kon fe ren cja oka za ła się suk ce sem na uko wym i or ga ni za cyj nym, a szcze gól ne po dzię -
ko wa nia na le żą się fir mom, któ re wspar ły jej or ga ni za cję. Już te raz za pra sza my
na trze cie ta kie mię dzy na ro do we spo tka nie, któ re od bę dzie się 10–12 mar ca 2011 
ro ku po now nie w Wi śle, z udzia łem już po twier dzo nym przez kil ku na stu go ści z za gra -
ni cy.

dr n. med. Da riusz Do bro wol ski
Od dział Oku li sty ki, Okrę go wy Szpi tal Ko le jo wy w Ka to wi cach

Prof. Zbigniew Zagórski, członek rzeczywisty
Academia Internationalis Ophthalmologica, omawia

problemy leczenia i diagnostyki zapaleń brzegów powiek

OGŁOSZENIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w każdy drugi wtorek miesiąca od godz. 1400 do 1500

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

Irena Utrata
przewodnicząca Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów



KSZTAŁCENIE

Zdała najLEPiej! do pie ro za czy na ją przy go dę z za wo dem.
Do ce nia nie mło dych jest bar dzo krze pią ce,
tym bar dziej, że dzi siej szych cza sach nie ma
te go bodź ca prze ko ny wu ją ce go, że je śli masz
wspa nia ły dy plom, do bra śred nią, to bę dziesz
do ce nio ny.

K.S.: Za mi ło wa nie do na uki, za an ga żo wa -
nie w wy ko ny wa niu za wo du le ka rza to ce -
chy, któ re za zwy czaj nie bio rą się z przy pad -
ku. U nie któ rych jest to tra dy cja ro dzin na,
u in nych spo tka nie na swo jej dro dze do bre -
go na uczy cie la.
M.K.: U mnie to i jed no i dru gie. Mój dzia -
dek był le ka rzem, mo ja ma ma jest le ka rzem,
w do mu ni gdy nie bra ko wa ło te ma tów me -
dycz nych. Bar dzo wie le za wdzię czam też do -
cen to wi Je rze mu Chud ko wi, pro wa dzą ce mu
ko ło na uko we dla stu den tów SUM przy kli -
ni ce ne fro lo gii, en do kry no lo gii i cho rób
prze mia ny ma te rii. To czło wiek od da ny bez
resz ty mło dym lu dziom, któ ry uczy ich
przede wszyst kim my śle nia i po szu ki wa nia,
po ka zu je stu den tom, ja kie ma ją moż li wo ści.
Nie wie lu ma my ta kich na uczy cie li.

K.S.: A mo że ich ma my, tyl ko za ni ka re la -
cja mistrz  – uczeń?
M.K.: Na pal cach jed nej rę ki mo gę po li czyć
eg za mi ny, któ re nie by ły te stem, a roz mo wą.
Mo że dla te go pa mię tam do sko na le hi sto lo -
gię z prof. Ka miń skim czy far ma ko lo gię
z prof. Her ma nem. Ta kie re la cje mistrz -uczeń
rze czy wi ście za ni ka ją, cho ciaż by dla te go, że
zbyt wie le wie dzy spraw dza nej jest pi sem nie.
Za rów no w LEP -ie, jak i w in nych eg za mi -
nach. Te raz li czy się zdol ność pi sa nia te stu,
szyb kość po dej mo wa nia de cy zji, do my sły,
o co au to ro wi cho dzi ło. Nie ma emo cji, jest
za da nie. Naj więk szą wa dą ta kie go roz wią za -
nia jest to, że nie trzy ma jąc skal pe la, do sta -
ła bym się na chi rur gię.

K.S.: Jak to zmie nić?
M.K.: Aby to zmie nić, mu siał by zo stać do -
ce nio ny głos stu den tów oraz mło dych le ka -
rzy, któ rzy w swo jej pra cy szu ka ją mi strza,
na uczy cie la, au to ry te tu. Ma rzy mi się ta ka
gru pa mło dych le ka rzy, któ rzy za czną o tym
gło śno mó wić. Zresz tą po stu la tów dla gru -
py mło dych le ka rzy zna la zło by się wię cej.

K.S.: Mo że do łą czy Pa ni do prac Ko mi sji
Mło dych Le ka rzy Okrę go wej Ra dy Le kar skiej?
M.K.: Po my ślę nad tym.

Wlu tym od był się ko lej ny Le kar ski Eg za min Pań stwo wy. W te go rocz nej se sji przy -
stą pi ło do nie go 2598 le ka rzy, w tym 201 ze Ślą skiej Izby Le kar skiej. W ubie -
gło rocz nej, je sien nej se sji zda wa ło 236 na szych le ka rzy spo śród 2764 wszyst -

kich zda ją cych. Mag da le na Ko cierz – le karz ŚIL zda ła eg za min z wy ni kiem 85,3%, co by ło
jed nym z naj wyż szych wy ni ków w Pol sce i naj lep szym w wo je wódz twie. Na jed nym z mar co -
wych po sie dzeń Pre zy dium ORL, z inicjatywy prezesa ORL, po gra tu lo wa no Pa ni Dok tor zdo -
by te go wy ni ku. Zgo dzi ła się po roz ma wiać z „Pro Me di co” o swo ich na uko wych zma ga niach.

NIE MA EMO CJI, JEST ZA DA NIE

Ka ta rzy na Strzał kow ska: Ukoń czy ła Pa ni stu dia ze śred nią 4,54 czy li naj wyż szą śred nią na ro -
ku, a na stęp nie uzy ska ła naj lep szy w wo je wódz twie ślą skim wy nik Le kar skie go Eg za mi nu Pań -
stwo we go. To po twier dza teo rię, że pra co wi tość na stu diach od zwier cie dla się w póź niej -
szych wy ni kach.
Mag da le na Ko cierz: Rze czy wi ście, je śli ktoś nie wie le się uczył, to bę dzie po trze bo wał wy jąt -
ko we go szczę ścia, że by do brze zdać Le kar ski Eg za min Pań stwo wy. Za uwa ży łam w py ta niach
eg za mi na cyj nych du żo ele men tów z ca łych stu diów, ale tak że ta kie, któ re wy kra cza ły po za ich
pro gram – ogrom ny ma te riał z pod ręcz ni ków, któ re trud no ogar nąć na wet w pół ro ku. Opa -
no wa nie na przy kład wszyst kich pod ręcz ni ków za le ca nych do LEP z za kre su in ter ny jest nie -
moż li we. Li te ra tu ra ol brzy mia, a cza su nie wie le. Znam oso by, któ re w cza sie sta żu po dy plo -
mo we go przede wszyst kim uczy ły się do LEP -u i przy stę po wa ły do nie go dwa, trzy ra zy, uzy -
sku jąc za każ dym ra zem in ny wy nik, wy bie ra jąc po tem naj lep szy, ale to tyl ko pew na me to da.

K.S.: Czy Pa ni sko rzy sta ła z tej me to dy?
M. K.: Nie. Kie dy w lu tym nie któ rzy po szli na pierw szy lub na wet na dru gi LEP, ja uzna łam,
że pój dę tyl ko raz. Oczy wi ście do mo men tu przy stą pie nia do eg za mi nu tro chę te go ża ło wa łam,
że mo że trze ba by ło jed nak spró bo wać. W sa mym te ście nie któ re py ta nia by ły bar dzo trud ne.
My śla łam so bie: mo że w po przed nim by ły ła twiej sze? Do pie ro po wy ni kach uzna łam, że to by -
ła do bra de cy zja.

K.S.: Jest Pa ni per fek cjo nist ką?
M.K.: Mo ja ma ma mó wi, że tak i za raz po tem do da je, że ży cie to zwe ry fi ku je. Pew nie tak
bę dzie. Je stem te raz na re zy den tu rze z kar dio lo gii, otwo rzy łam prze wód dok tor ski. Je śli bę -

dę chcia ła do te go za ło -
żyć ro dzi nę to ma ma
pew nie bę dzie mia ła ra -
cję. Nie da się ty lu rze czy
na raz ro bić per fek cyj nie.
To prze wrot ność lo -
su – kie dy czło wiek jest
stu den tem, mło dym le ka -
rzem rzad ko jest do ce nia -
ny, za koń cze nie stu diów
prze cho dzi bez echa, mi -
mo, że wte dy cze ka się
na kom ple men ty. Każ da
po chwa ła mło dych lu dzi
wzmac nia dal sze dzia ła -
nia. Je stem na praw dę bar -
dzo szczę śli wa, że izba
le kar ska zwró ci ła uwa gę
na wy ni ki tych, któ rzy
wie le się uczy li choć 
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Od prawej: dr Magdalena Kocierz z mamą dr n. med. Sylwią Kocierz 
i prezesem ORL dr Jackiem Kozakiewiczem 
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SZKOLENIA ŚIL

Wykład: „Chirurgiczno-ortodontyczne leczenie recesji przyzębia”
Termin: 14 maja 2010 r. (piątek), godz. 1600

Odpłatność: Udział bezpłatny
Dodatkowe informacje: Wykład poprowadzi dr n.med. Marzena Dominiak

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.izba-lekarska.org.pl w zakładce Kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów na adres:
kursy@izba-lekarska.org.pl; lub telefonicznie pod numerem telefonu (32)  203 65 47/8 wew. 321.
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– wstrzy ma nie wszel kich po stę po wań kar -
no – skar bo wych wo bec bie głych, zwią za -
nych z po dat kiem VAT.

Za ape lo wa no tak że do wszyst kich or ga -
ni za cji zrze sza ją cych bie głych są do wych,
o włą cze nie się w pra ce nad po wo ła niem
ogól no pol skiej re pre zen ta cji bie głych są do -
wych.

11 ma ja br. w „Do mu Le ka rza” od bę -
dzie się spo tka nie le ka rzy bie głych są do -
wych – człon ków na szej izby, pod czas któ -
re go przed sta wi my szcze gó ło we spra woz -
da nie z kon gre su.

Ry szard Szoz da

In te gra cja i funk cjo no wa nie bie głych są do wych w pol -
skim wy mia rze spra wie dli wo ści, sta tus bie głych Pol sce
i na świe cie oraz okre śle nie źró deł i przy czyn zja wisk pa -
to lo gicz nych oraz me tod, na rzę dzi i dzia łań prze ciw dzia -
ła ją cych tym zja wi skom  – by ły te ma ta mi prze wod ni mi.

Z za ło że nia w kon gre sie mia ło uczest ni czyć oko ło dwu -
stu bie głych z te re nu wo je wódz twa ślą skie go, w prak ty -
ce przy je cha ło oko ło stu sześć dzie się ciu z ca łej Pol ski, re -
pre zen tu ją cych róż ne dzie dzi ny, w tym me dy cy nę. Wśród
uczest ni ków nie za bra kło oczy wi ście przed sta wi cie li na -
szej izby le kar skiej.

Po mi mo okre śle nia te ma tów prze wod nich, wy stą pie -
nia kon cen tro wa ły się wo kół pro ble ma ty ki wy na gro dzeń,
w tym „nie szczę sne go po dat ku VAT”, któ ry zda niem
wszyst kich jest jak by „ce lem sa mym w so bie” i „ideą nad -
war to ścio wą”, w aspek cie ob cią że nia nim bie głych.

FUN DA MEN TAL NE PY TA NIA

Ja ko pierw szy przed sta wio ny zo stał re fe rat prof. Ta de usza Wi dły z Uni wer sy te tu Ślą -
skie go „Co ro bić? – bie gły, a po da tek VAT” w któ rym za war to in for ma cje i po ra dy dla bie -

głych, jak ustrzec się przed wszyst ki mi „okrop no ścia mi”
wy ni ka ją cy mi ze spra wo wa nia tej funk cji. Dr Je rzy Po bo -
cha po dał in for ma cje na te mat pla no wa ne go na li sto -
pad 2010 r. I Kon gre su Na uk Są do wych. Dr Ry szard
Szoz da przed sta wił pra cę „Wy na gro dze nie bie -
głych – wczo raj, dziś i ju tro”, wraz z in for ma cja mi o wy -
na gro dze niach za opi nio wa nie od po cząt ku wie ku XX oraz
po rów na niem wy na gro dzeń bie głych z ce na mi usług,
na przy kład pra cow ni ków bu dow la nych, czy rze mieśl ni -
ków. W wy kła dzie zo stał uwzględ nio ny tak że za rys pro -
po zy cji sys te mo wych wy na gro dzeń za opi nie, ze wska -
za niem wszel kich wad tak zwa nych „ta ryf” (ry czał to wych)
lan so wa nych przez Mi ni ster stwo Spra wie dli wo ści prak -
tycz nie od za wsze, a tak że wska za no na licz ne lu ki praw -
ne w obo wią zu ją cym obec nie sys te mie wy na gro dzeń. Dr
Ewa Lan ge pod nio sła pro blem po dat ku VAT dla bie głych

le ka rzy, za da jąc fun da men tal ne dla te go pro ble mu py ta nie „I o co cho dzi?”. Nie za bra kło
tak że licz nych gło sów w dys ku sji, kil ku jej uczest ni ków przed sta wi ło in for ma cje na te mat
re gio nal nych zrze szeń bie głych (ist nie ją cych i pla no wa nych), w tym pro po zy cje po wo ła nia
przy na szej izbie Ze spo łu (Ko mi sji?) Bie głych Są do wych.

KON GRES PRZY JĄŁ UCHWA ŁY

Przy ję te uchwa ły są bar dzo istot ne tak że dla bie głych le ka rzy. I tak za ape lo wa no do Mi -
ni ster stwa Spra wie dli wo ści o:
– przy spie sze nie prac nad usta wą o bie głych są do wych
– uwzględ nie nie re pre zen ta cji śro do wi ska bie głych przy pra cach nad ak ta mi praw ny mi ich

do ty czą cy mi
– opra co wa nie sys te mu szko leń, z wy ko rzy sta niem do świad czeń in nych kra jów

Or ga ni za to rem kon gre su był Ro mu ald
Tom czyk – pre zes Sto wa rzy sze nia Rze czo -
znaw ców Eko no micz nych, ob ra dy pro wa -
dził dr Je rzy Po bo cha – by ły pre zes Pol -
skie go To wa rzy stwa Psy chia trii Są do wej,
a do Ko mi sji Uchwał i Wnio sków wy bra -
ni zo sta li człon ko wie na szej izby – dr Ry -
szard Szoz da – ja ko jej prze wod ni czą cy
oraz dr Ewa Lan ge. Wśród go ści Kon gre -
su zna leź li się m. in. na czel nik Wy dzia łu
Syn dy ków, Bie głych Są do wych i Bie głych
Re wi den tów Mi ni ster stwa Spra wie dli wo -
ści, pre zes Pol skie go To wa rzy stwa Me dy -
cy ny Są do wej i Kry mi no lo gii oraz za stęp -
ca dy rek to ra In sty tu tu Eks per tyz Są do wych
w Kra ko wie.

Wokół wynagrodzeń lekarzy biegłych sądowych

Widok sali obrad – na pierwszym planie dr Ryszard Szozda oraz dr Ewa Lange



Dro dzy przy ja cie le i sym pa ty cy na sze go
Klu bu Fil mo we go! Jak wie cie, w kwiet niu mie -
li śmy za pla no wa ne wy świe tle nie ko me dii
„Dro ga do Wel lvil le”. Nie spo dzie wa na tra ge -
dia, któ ra do tknę ła pol ski na ród, po kie ro wa -
ła jed nak na sze my śli ku in nym, da le ko po -
waż niej szym te ma tom. Ży cie sa mo na pi sa ło
czar ny sce na riusz, a my zo sta li śmy zmu sze -
ni do ode gra nia ról sta ty stów. Wo bec ma je -
sta tu śmier ci, w at mos fe rze sza cun ku dla pa -
mię ci po le głych, od wo ła li śmy se ans.

Film Ala na Par ke ra za pre zen tu je my
w czerw cu. Spo tka nie 12 ma ja, zgod nie
z wcze śniej szy mi za mie rze nia mi, bę dzie
zwią za ne z po ka zem ada pta cji po wie ści Pau -
lo Co el ho – dra ma tem „We ro ni ka po sta na -
wia umrzeć”. 

Sta nie my raz jesz cze w ob li czu te ma tu,
któ ry choć rzad ko przy wo ły wa ny bez po śred -
nio, kształ tu je ca le na sze ży cie: ulot no ści te -
go, co do cze sne – a za ra zem bez cen nej war -
to ści każ dej prze ży tej mi nu ty. Ży cie pla no -
wać, czy sma ko wać? Pla ny mo gą nas za wieść,

ale pły nąć z prą dem wy da rzeń – to miał kie; chcia ło by się obrać ja kiś kurs, wziąć ster we
wła sne rę ce, po dą ża jąc – to praw da – ku nie uchron nej śmier ci, ale wy zna cza jąc przy sta -
nie i por ty, w któ rych po zo sta wi my cząst kę sa mych sie bie. Bo ha ter ka fil mu, We ro ni ka, nie

chce od by wać po dró ży. Po sta na wia roz trza skać swój
okręt – znu żo na mo no to nią gład kiej ta fli ży cia, któ -
re praw do po dob nie oszczę dzi ło jej po waż niej szych
burz. Ale po nie uda nej pró bie sa mo bój czej, wra ca
do świa do mo ści w pry wat nej kli ni ce psy chia trycz nej. 

O iro nio lo su! Gdy więk szość lu dzi za sko czo nych
zo sta je przez śmierć, ją za ska ku je od zy ska ne ży cie.
Je stem prze ko na ny, że nie zna my w peł ni mo ty wa cji
na szych dzia łań. To, co pod świa do me, od gry wa nie
mniej szą ro lę od zra cjo na li zo wa nych de cy zji. 

A py ta nie o źró dła na szej in spi ra cji, o to, co sta -
no wi sprę ży nę pcha ją cą nas przez świat, mo że być
trud niej sze, niż się wy da je... Ale war to py tać. Sa mych
sie bie, ale i jed ni – dru gich. I je śli na wet re ży ser ka fil -

mu, Emi ly Young, py ta nas nie co nie zręcz nie, spró buj my jej od po wie dzieć.

Woj ciech  Bed nar ski

P. S. Wszel kie za py ta nia i uwa gi do ty czą ce Dys ku syj ne go Klu bu Fil mo we go
pro szę kie ro wać na ad res: ciech@mp.pl

Sta łym miej scem spo tkań po zo sta je Dom Le ka rza, a sta łą 
go dzi ną – dzie więt na sta.

● SPOTKANIE CZTERDZIESTE DRUGIE

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY ZAPRASZA

Zapraszamy na XI edy cję 
Fe sti wa lu „Ave Ma ria”

Czwar tek, 27 ma ja, godz. 1800

Spek takl Kry sty ny Jan dy, 
otwar cie fe sti wa lu

Pią tek, 28 ma ja, godz. 1930

Wie czór Bo gu sła wa Ka czyń skie go
po świę co ny Fry de ry ko wi Cho pi no wi

So bo ta, 29 ma ja, godz. 1930

Tur niej Te no rów Pol skich w rocz ni cę uro dzin
Ja na Kie pu ry

Nie dzie la, 30 ma ja, godz. 1930

Kon cert Cho pi now ski Aka de mii Mu zycz nej
w Kra ko wie

Wszystkie koncerty odbywają się w Czeladzi,

w Kościele pw. św. Stanisława.
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Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach 

organizuje w dniach 
24-27 czerwca br. 

wyjazd na Węgry do Budapesztu

Odpłatność uczestników wynosi 
240 PLN od osoby.

Przy liczbie zgłoszeń większej od ilości
miejsc, Komisja dokona kwalifikacji

przyznając pierwszeństwo Koleżankom 
i Kolegom, którzy w najmniejszym stopniu
korzystali z dotychczasowych wyjazdów.

Zgłoszenia przyjmuje Pani Katarzyna
Fulbiszewska pod nr tel. (32) 203 65 47 

lub 203 65 48 do dnia 7 czerwca br.

We wrześniu planowane jest 2-3-dniowe
spotkanie integracyjne  

w Górach Świętokrzyskich

ZAPROSZENIA
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WSPOMNIENIA

Śp. Barbara Skotnicka (1926-2009)

Ordynator Oddziału Kardiologii 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

nr 4 w Bytomiu

dr n. med. Barbarze Kuśnierz
Głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci

Matki

składa Zespół Lekarski

Lek. Marianowi Jaworskiemu
Zastępcy Lekarza Zarządzającego Oddziałem Neurochirurgii Wojewódzkiego

Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

Głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci

Syna
składają

Dyrekcja i pracownicy WSzS nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

Oświ cie ostat nie go dnia ubie głe go ro ku ode szła z na sze go gro na ś.p. Bar ba ra 
Skot nic ka, le karz me dy cy ny – pra wy i szla chet ny czło wiek, żoł nierz AK – uro dzo -
na w War sza wie 19 września 1926 roku.

W okre sie oku pa cji w War sza wie na taj nych kom ple tach na ucza nia ukoń czy ła gim na zjum
oraz li ceum. Na to miast eg za min doj rza ło ści zda ła już po wy zwo le niu, w Ję drze jo wie, w lip -
cu 19451 roku. Rów no cze śnie z na uką na taj nych kom ple tach dzia ła ła w 14-tej „War szaw -
skiej Dru ży nie Har ce rek” – „Błę kit nej”, or ga ni za cyj nie przy na leż nej do „Sza rych Sze re gów”.

Ja ko kom ba tant Po wsta nia War szaw skie go i żoł nierz Ar mii Kra jo wej zo sta ła od zna czo -
na krzy żem „Po wstań com War sza wy” oraz me da lem „Za Ho nor i Oj czy znę  – Po ko na ni Nie -
zwy cię że ni”, jak i Od zna ką We te ra na Walk o Nie pod le głość.

Stu dia na wy dzia le le kar skim roz po czę ła w Kra ko wie w ro ku aka de mic kim 1947/48, dy -
plom Kra kow skiej Aka de mii Me dycz nej otrzy ma ła w 1953 r. Ja ko mło dy le karz swo ją pra -
cę za wo do wą roz po czę ła, zgod nie z na ka zem pra cy, w By to miu  – w III Kli ni ce Cho rób We -
wnętrz nych Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej, pod kie row nic twem prof. dr med. Kornela Gi biń -
skie go. Po prze nie sie niu kli ni ki do Ka to wic po zo sta ła w By to miu w tym sa mym szpi ta lu, w cha -
rak te rze za stęp cy or dy na to ra Od dzia łu Cho rób We wnętrz nych.

Bar ba ra Skot nic ka od zna cza ła się za wsze wiel kim po czu ciem od po wie dzial no ści i dba -
ło ścią o cho rych. W okre sie przed przej ściem na eme ry tu rę pra co wa ła w ze spo le Opie ki
Zdro wot nej w By to miu. W uzna niu za swo ją pra cę i po sta wę zo sta ła od zna czo na zło tą Od -
zna ką Za słu żo ne mu w Roz wo ju Wo je wódz twa Ka to wic kie go.

W koń co wych dniach swo je go ży cia, tak w szpi ta lu, jak i wcze śniej Bar ba ra Skot nic ka
by ła oto czo na wielką ser decz no ścią.

To po czu cie, że moż na ko muś za ufać
i po le gać na Nim – nie jest mniej war te, niż
nie jed na od zna ka, czy me dal.

Na pod sta wie do ku men tów opra co wał
M. S.


