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A K T U A L N O Ś C I

„Z Betlejem płynie od dwóch tysięcy lat  na cały świat wielkie orędzie
Miłości i Pojednania.”

Jan Paweł II

Ma ciej Ha man kie wicz zo stał pre ze sem Na czel nej Ra dy Le kar skiej szó stej
ka den cji, w skład któ rej we szło jesz cze sied miu le ka rzy Ślą skiej Izby Le -

kar skiej. Osiem osób to du ży suk ces, wcze śniej w Na czel nej Ra dzie mie li śmy
pięć osób, więc te raz zbli ży li śmy się do re kor du z pierw szej ka den cji, kie dy to
za sia da ło w niej dzie wię ciu le ka rzy ŚIL. Na ko lej ną ka den cję wy bra no też na -
szych le ka rzy na za stęp ców Na czel ne go Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści Za wo -
do wej, sę dziów Na czel ne go Są du oraz do Ko mi sji Re wi zyj nej. Ko le dze Pre ze -
so wi ży czę raz jesz cze speł nie nia wszyst kich za pla no wa nych w pro gra mie wy -
bor czym za mie rzeń, wy trwa ło ści i zbu do wa nia do bre go ze spo łu. Gra tu lu ję
wszyst kim wy bra nym. Ufam, że bę dą nas god nie re pre zen to wać w struk tu rach
kra jo wych.

X Kra jo wy Zjazd za ape lo wał do pre mie ra Ra dy Mi ni strów o zwięk sze nie na -
kła dów na ochro nę zdro wia. Ja ko sa mo rząd zwra ca my uwa gę, że już wie le lat
te mu osza co wa no, iż dla spraw ne go funk cjo no wa nia sys te mu skład ka zdro -
wot na po win na wy no sić co naj mniej 11%. Gdy by po słu cha no tych opi nii nie
mie li by śmy straj ków ko lej nej gru py za wo do wej pra cow ni ków ochro ny zdro wia
oraz co raz więk szej ilo ści nie za pła co nych świad czeń zdro wot nych udzie la nych
w sy tu acjach za gro że nia ży cia i zdro wia. Apel o zwięk sze nie na kła dów to tyl ko
je den z ape li wy sto so wa nych pod czas Zjaz du Kra jo we go. Wie le z nich by ło
skie ro wa nych do mi ni stra zdro wia. Nie ste ty Pa ni Mi ni ster nie za szczy ci ła Zjaz -
du swo ją obec no ścią, nie wy słu cha ła gło su 400 osób naj wyż szej wła dzy sa -
mo rzą du i nie wy de le go wa ła żad ne go przed sta wi cie la, co by ło sze ro ko kry ty -
ko wa ne przed de le ga tów. Nie po ja wił się na wet je den z wi ce mi ni strów, któ ry
miał man dat de le ga ta. By li śmy rze czy wi ście obu rze ni ta ką po sta wą!

Na po cząt ku ro ku po ja wił się wra ca ją cy jak bu me rang te mat obo wiąz ku
po sia da nia kas fi skal nych przez le ka rzy i le ka rzy den ty stów. Sa mo rząd le kar -
ski od daw na sprze ci wiał się te mu po my sło wi. Uwa ża my, że le ka rze speł nia ją
wa run ki do ob ję cia ich zwol nie niem z obo wiąz ku po sia da nia kas. Co wię cej,
pod kre śla my w sta no wi sku Pre zy dium spe cy fi kę na szej pra cy i utrud nie nia, ja -
kie na stą pi ły by przy speł nie niu te go obo wiąz ku np. pod czas wi zyt do mo wych.

Ma my bar dzo wie lu zdol nych le ka rzy, tyl ko nie za wsze wie my o ich suk ce -
sach i osią gnię ciach. Na szczę ście co raz czę ściej zda rza się tak, że ro dzi ny le -
ka rzy zwra ca ją się do izby le kar skiej z in for ma cją, że ich żo nom, mę żom, cór -
kom czy sy nom le ka rzom coś się uda ło i mo gą się tym po chwa lić. Je stem dum -
ny, że ma my le ka rzy, któ rzy na wie lu po lach osią ga ją suk ce sy. Gra tu lu ję Pa ni
Dok tor Mag da le nie Ko cierz, któ ra w ubie głej se sji naj le piej zda ła Le kar ski Eg -
za min Pań stwo wy. Gra tu lu ję Pa ni Dok tor Bi bia nie Sob czyk -Ro sak, któ ra wy -
gra ła kon kurs w pro gra mie „Szan sa na suk ces” z udzia łem Zbi gnie wa Wo dec -
kie go. Cie szę się, że ma my w na szym śro do wi sku tak uta len to wa ne oso by
i trzy mam kciu ki za ich dal sze po wo dze nie.

Wszyst kim Ko le żan kom i Ko le gom 
ży czę peł nych na dziei Świąt Zmar twych wsta nia Pań skie go 
oraz wie lu ra do snych chwil spę dzo nych w ro dzin nym gro nie.

Ja cek Ko za kie wicz

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach uprzejmie informuje, że

XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy
odbędzie się

27 marca 2010 roku o godz. 900

w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49A

z mojego 
punktu 
widzenia…
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Ma jąc na uwa dze za po wiedź wpro wa dze nia obo wiąz ku po -
sia da nia kas fi skal nych przez le ka rzy wy ko nu ją cych za wód
w for mie prak ty ki le kar skiej Pre zy dium Okrę go wej Ra dy Le kar -
skiej stoi na sta no wi sku, że wpro wa dze nie wy mo gu po sia da -
nia ka sy fi skal nej przez le ka rzy jest nie uza sad nio ne. 

Wpraw dzie Try bu nał Kon sty tu cyj ny uznał, że prze pi sy usta -
wy o po dat ku od to wa rów i usług, po zwa la ją ce mi ni stro wi fi -
nan sów uzna nio wo okre ślać, kto nie mu si sto so wać kas fi skal -
nych do re je stra cji ob ro tu są nie zgod ne z Kon sty tu cją, ale przy -
czy ną ta kie go orze cze nia nie by ła nie do pusz czal ność zwal nia -
nia le ka rzy i nie któ rych in nych grup za wo do wych z obo wiąz ku
po sia da nia ka sy fi skal nej, a tyl ko to, że prze słan ki dla udzie le -
nia zwol nie nia od po sia da nia ka sy fi skal nej po win ny być za -
miesz czo ne w usta wie uchwa lo nej przez Sejm, a nie w roz po -
rzą dze niu wy da nym przez mi ni stra. 

Pre zy dium Okrę go wej Ra dy Le kar skiej zwra ca uwa gę
na spe cy fi kę pra cy le ka rza, któ ra róż ni się od in nych usług ob -
ję tych za kre sem za sto so wa nia usta wy o po dat ku od to wa rów

i usług. Pod kre śle nia wy ma ga rów nież, że część świad czeń
zdro wot nych le ka rze udzie la ją po za sie dzi bą swo je go ga bi ne tu
(tzw. wi zy ty do mo we), re je stro wa nie te go ro dza ju ob ro tu za po -
mo cą ka sy fi skal nej by ło by wy so ce utrud nio ne.

Ko lej nym ar gu men tem prze ciw ko wpro wa dze niu kas fi skal -
nych jest to, że spo ra część le ka rzy wy ko nu ją cych za wód w for -
mie prak ty ki le kar skiej pod pi sa ła umo wy kon trak to we z za kła -
da mi opie ki zdro wot nej i jest to je dy na for ma dzia ła nia 
prak ty ki le kar skiej, le ka rze ci nie po bie ra ją od pa cjen tów wy -
na gro dze nia za usłu gi me dycz ne, wy na gro dze nie wy pła ca im
raz w mie sią cu za kład opie ki zdro wot nej. Dla tej gru py le ka rzy
po sia da nie ka sy fi skal nej jest cał ko wi cie zbęd ne. 

Pre zy dium Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach uwa -
ża tak że, że nie prze pro wa dzo no rze tel nej ana li zy skut ków fi -
nan so wych ta kiej re gu la cji. W oce nie Pre zy dium wpro wa dze nie
kas fi skal nych spo wo du je tyl ko, że le ka rze po nio są znacz ne
kosz ty fi nan so we na za kup kas fi skal nych, tym cza sem po stro -
nie bu dże tu Pań stwa nie zo sta ną osią gnię te więk sze wpły wy.

Sta no wi sko Pre zy dium Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach z dnia 17 lu te go 2010 ro ku
w spra wie: za po wie dzi wpro wa dze nia wy mo gu po sia da nia kas fi skal nych przez le ka rzy wy ko nu ją cych 

za wód w for mie in dy wi du al nej al bo gru po wej prak ty ki le kar skiej

X   K R A J O W Y   Z J A Z D   L E K A R Z Y

Nasi w Warszawie
28-30 STYCZNIA 2010 ROKU

By ły dys ku sje nad udzie le niem ab so lu to rium pre -
ze so wi i Na czel nej Ra dzie pią tej ka den cji, burz li we
wy bo ry na sta no wi sko pre ze sa, mniej burz li we
na sta no wi sko na czel ne go rzecz ni ka od po wie dzial -
no ści za wo do wej. Na sa li i w ku lu arach prze wi ja ły
się te ma ty zwią za ne z do sko na le niem za wo do wym,
wy na gro dze nia mi i współ pra cą sa mo rzą du z przed -
sta wi cie la mi wła dzy, związ ków za wo do wych, to wa -
rzystw na uko wych, me diów. 

Wśród za pro szo nych go ści
Na Zjazd przy je cha li m.in.: re pre zen tu ją cy pre zy den ta RP dr

To masz Zdro jew ski, prze wod ni czą cy Ze spo łu Kon fe ren cji Epi -
sko pa tu Pol ski ds. służ by zdro wia ks. Bp Ste fan Reg munt, pre -
zes Pol skie go To wa rzy stwa Le kar skie go prof. Je rzy Woy -Woj cie -
chow ski, prze wod ni czą ca Na czel nej Izby Pie lę gnia rek i Po łoż -
nych Elż bie ta Bucz kow ska, wi ce pre zes Pol skie go To wa rzy stwa
Sto ma to lo gicz ne go prof. Ma ria Bo ry se wicz -Le wic ka, pre zes
Pol skie go To wa rzy stwa Pe dia trycz ne go prof. Ali cja Chy bic ka,
pre zes Po lo nij nych Fe de ra cji Me dycz nych Ma rek Rud nic ki, pre -
zes Sto wa rzy sze nia Ro dzin Ka to lic kich dr An na Grę ziak, de le -
gat na zjazd i prze wod ni czą cy Ogól no pol skie go Związ ku Za wo -
do we go Le ka rzy dr Krzysz tof Bu kiel, przed sta wi cie le Ko le gium
Le ka rzy Ro dzin nych, Po ro zu mie nia Zie lo no gór skie go, sa mo rzą -
dów lo kal nych i rad in nych sa mo rzą dów za wo do wych. Pod kre -

śla no nie obec ność mi ni ster Ewy Ko pacz oraz de le ga ta na zjazd
i pod se kre ta rza sta nu Mar ka Twar dow skie go. 

Wy bo ry Pre ze sa i NROZ
Wy bo ry no we go pre ze sa po prze dzi ła ostra dys ku sja

nad udzie le niem ab so lu to rium pre ze so wi i NRL pią tej ka den cji.
Z wnio skiem o nie udzie le nie ab so lu to rium wy stą pi ła Na czel na
Ko mi sja Re wi zyj na, któ ra pod kre śla ła nie pra wi dło wo ści zwią za -
ne ze sprze da żą udzia łów spół ki po śred nic twa ubez pie cze nio -
we go. Osta tecz nie ab so lu to rium zo sta ło udzie lo ne.

W pierw szej tu rze wal ki wy bor czej o fo tel pre ze sa bra ło
udział czte rech kan dy da tów: Ma ciej Ha man kie wicz – prze wod -
ni czą cy czwar tej i pią tej ka den cji na szej izby, Ro mu ald Kra jew -
ski – prze wod ni czą cy Na czel ne go Są du Le kar skie go czwar tej
ka den cji i w pre zy dium NRL pią tej ka den cji, Zdzi sław Szy mik

Prezydium Zjazdu
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z OZZL i An drzej Wło dar czyk – prze wod ni czą cy czwar tej i pią tej
ka den cji Izby War szaw skiej.

Gło sy od da wa ło po nad czte ry stu de le ga tów, w tym po nad
czter dzie stu z na szej izby. Po wy stą pie niach de le ga ci py ta li kan -
dy da tów przede wszyst kim o kwe stie do ty czą ce sys te mu spe cja -
li za cyj ne go, po zio mu wy na gro dzeń i dzia łal no ści szko le nio wej.

Wy bo ry by ły nie zwy kle trud ne. W pierw szej tu rze wy bo rów
nasz kan dy dat otrzy mał 121 gło sów, Ro mu ald Kra jew ski – 145,
Zdzi sław Szra mik – 43, a An drzej Wło dar czyk 114. Tym sa mym
Ma ciej Ha man kie wicz z Ro mu al dem Kra jew skim prze szli do dru -
giej tu ry, w któ rej wy ni ku Ma ciej Ha man kie wicz otrzy mał 200 gło -
sów, a Ro mu ald Kra jew ski 196. Za bra kło 8 gło sów do uzy ska nia
bez względ nej więk szo ści. Ogło szo no więc no we wy bo ry, z udzia łu
w któ rych zre zy gno wał Zdzi sław Szra mik. Wy co fał się też Ro mu -
ald Kra jew ski, pro sząc, aby gło sy na je go kan dy da tu rę prze ka zać
Ma cie jo wi Ha man kie wi czo wi. W osta tecz nej roz gryw ce Ma ciej
Ha man kie wicz otrzy mał 274 gło sy, a An drzej Wło dar czyk 132.

Jak pod kre ślał ustę pu ją cy pre zes Kon stan ty Ra dzi wiłł,
przy udzie la niu ab so lu to rium na stą pi ło ście ra nie się dwóch po -
glą dów, ale za da niem dla no we go pre ze sa na pew no nie bę dzie
bu do wa nie na ru inie. Ci, któ rzy pro wa dzi li ze szłą ka den cję otrzy -
ma li naj wię cej gło sów w wy bo rach do NRL. „Przyj mu ję to ze
wzru sze niem i sa tys fak cją” – pod kre ślił pre zes.

Na sta no wi sko Na czel ne go Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści Za -
wo do wej wy bra no NROZ pią tej ka den cji Jo lan tę Or łow ską -He it -
zman – je dy ne go kan dy da ta ubie ga ją ce go się o to sta no wi sko.

ŚIL w NIL
Ma ciej Ha man kie wicz po pro wa dzi 75-oso bo wą Ra dę, w skład

któ rech wcho dzą pre ze si okrę go wych rad oraz le ka rze i le ka rze den -
ty ści wy bra ni na zjeź dzie. Spo śród na szych le ka rzy wy bra no: dr dr
Ja na Cie ślic kie go (93 gło sy), Mie czy sła wa Dzie dzi ca (91 gło sów),
Da nu tę Kor niak (81 gło sów), Woj cie cha Ma rqu ard ta (137 gło -
sów) oraz To ma sza Ro mań czy ka (85 gło sów). Spo śród 16 le ka rzy
den ty stów w Ra dzie bę dzie re pre zen tant ŚIL – dr Adam Jur czak.
Do Na czel nej Ko mi sji Re wi zyj nej wy bra no dr. Paw ła Gru en pe te ra.

Za stęp ca mi Na czel ne go Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści Za -
wo do wej zo sta li le ka rze ŚIL: dr dr Te re sa Bień ko, An na Gliń -
ska, Jó zef Ku rek, An drzej Po do lec ki, Ka zi mierz Swo bo da, Ire -
na Utra ta, Wan da We ngla rzy -Ko wal czyk. Na sę dziów Na czel -
ne go Są du Le kar skie go wy bra no: prof. Ta de usza We nc la, dr.
Krzysz to fa Za or skie go i do cent Ka ta rzy nę Zio rę.

Od zna cze ni
Pro fe sor Ste fan Poj da i dok tor Sta ni sław We nce lis zo sta li

od zna cze ni naj wyż szym od zna cze niem sa mo rzą do wym „Me ri tus
Pro Medicis”.

Profesor Ste fan Poj da od sa me go po cząt ku re ak ty wa cji izb
le kar skich an ga żo wał się w or ga ni za cję i dzia łal ność sa mo rzą du
le kar skie go. Przy czy nił się do pod ję cia de cy zji wy ku pu przez Ślą -
ską Izbę Le kar ską Do mu Le ka rza, już czę ścio wo wy bu do wa ne go
ze skła dek ślą skich le ka rzy w la tach sześćdziesiątych; jest po -
my sło daw cą wpro wa dze nia moż li wo ści spo so bu gło so wa nia ko -
re spon den cyj ne go. Peł nił i peł ni roz ma ite funk cje w struk tu rach
or ga ni za cyj nych sa mo rzą du. Był de le ga tem na zjaz dy okrę go we
i kra jo we. W pierw szej ka den cji był człon kiem są du le kar skie go,
w dru giej – prze wod ni czą cym Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej,
w trze ciej – jej wi ce prze wod ni czą cym, od czwar tej ka den cji jest
człon kiem Okrę go wej Ra dy Le kar skiej, prze wod ni czą cym Ko mi -
sji Po li ty ki Le ko wej i Far ma ko te ra pii oraz człon kiem Ko mi sji ds.
Ety ki. Przez ostat nie dwie ka den cje dzia łał w Kra jo wej Ko mi sji
Wy bor czej Na czel nej Izby Le kar skiej oraz w Ze spo le ds. Po li ty ki
Le ko wej i Far ma ko te ra pii Na czel nej Ra dy Le kar skiej. W ostat -
niej ka den cji peł nił funk cję Za stęp cy Na czel ne go Rzecz ni ka Od -
po wie dzial no ści Za wo do wej NIL.

Dok tor Sta ni sław We nce lis po świę cił wie le lat swo je go ży cia
na rzecz pra cy w sa mo rzą dzie. By łem człon kiem czte ro oso bo wej
gru py re dak cyj nej, któ ra przy go to wa ła tekst Ko dek su Ety ki Le kar -
skiej uchwa lo ny na II Nad zwy czaj nym Zjeź dzie Le ka rzy w grud -
niu 1991 ro ku oraz zre da go wa ła po praw ki wpro wa dzo ne
na III Kra jo wym Zjeź dzie Le ka rzy w grud niu 1993 ro ku. Z ra mie nia
Na czel nej Ra dy Le kar skiej brał udział w dys ku sjach nad pro jek -
tem usta wy o ochro nie zdro wia psy chicz ne go, a tak że współ re da -
go wał po praw ki do roz po rzą dzeń wy ko naw czych. W Ślą skiej Izbie
Le kar skiej był człon kiem Okrę go we go Są du Le kar skie go pierw szej
ka den cji, w dru giej, trze ciej i czwar tej człon kiem Okrę go wej Ra dy
Le kar skiej i prze wod ni czą cym Ko mi sji ds. Ety ki; w trze ciej i czwar -
tej ka den cji – w Pre zy dium ORL, w pią tej ka den cji – czło nek Ko -
mi sji ds. Ety ki. Pra cu je w Ko mi sji Bio etycz nej od chwi li jej po wsta -
nia. W Na czel nej Izbie Le kar skiej – przez trzy ka den cje czło nek
Na czel nej Ra dy Le kar skiej i czło nek Ko mi sji Ety ki. W pierwszej 
i dru giej ka den cji – prze wod ni czą cy Ko mi sji ds. AIDS.

Odznaczeni: dr Stanisław Wencelis, prof. Stefan Pojda
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Gratulacje dla prezesa NIL składa prezes ŚIL

zd
ję

ci
e:

 K
at

ar
zy

na
 S

trz
ał

ko
ws

ka

Delegaci ŚIL
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Uchwa ły
Zjazd za ape lo wał m.in. do pre ze sa Ra dy Mi ni strów o re ali za -

cję obiet nic z ob rad tzw. „Bia łe go Szczy tu” w mar cu 2008 ro ku
i zwięk sze nie na kła dów na ochro nę zdro wia; do le ka rzy par la -
men ta rzy stów o pod ję cie ini cja ty wy po sel skiej umoż li wia ją cej le -
ka rzom i le ka rzom den ty stom za li cze nie do kosz tów uzy ska nia
przy cho du wy dat ków po nie sio nych na re ali za cję obo wiąz ku do -
sko na le nia za wo do we go; do Rzą du i Par la men tu RP o nada nie
wy so kie go prio ry te tu wszyst kim pro ble mom ochro ny zdro wia,
a w przy pad ku cho rób prze wle kłych – naj wyż sze go prio ry te tu
wszyst kim me to dom słu żą cym zmniej sze niu po zio mu współ pła -
ce nia przez pa cjen tów za le ki tak, aby w cią gu naj bliż szych kil ku
lat do pro wa dzić do prze ję cia przez Na ro do wy Fun dusz Zdro wia
cał ko wi tych ko szów le cze nia far ma ko lo gicz ne go osób cier pią cych
na cho ro by prze wle kłe; do mi ni stra zdro wia aby: skró cić czas uzy -
ski wa nia spe cja li za cji do nie zbęd ne go mi ni mum; okre ślić prio ry -
te ty po li ty ki zdro wot nej w za kre sie le cze nia sto ma to lo gicz ne go;
za prze stać na ru sza nia pra wa wo bec świad cze nio daw ców, po le -
ga ją ce go na nie zgod nym z prze pi sa mi usta wy o świad cze niach
opie ki zdro wot nej fi nan so wa nych ze środ ków pu blicz nych prze -
rzu ca niu na le ka rzy kosz tów świad czeń zdro wot nych, wy łu dzo nych
przez oso by nie upraw nio ne (apel do MZ i pre ze sa NFZ).

Zjazd za ape lo wał też do Na czel nej Ra dy Le kar skiej aby m.
in.: pod ję ła dzia ła nia zmie rza ją ce do ob ję cia le ka rzy i le ka rzy den -
ty stów pod czas wy ko ny wa nia czyn no ści za wo do wych ochro ną

prze wi dzia ną dla funk cjo na riu szy pu blicz nych; wy stą pi ła do mi ni -
stra zdro wia i mi ni stra na uki i szkol nic twa wyż sze go o pod ję cie
dzia łań zmie rza ją cych do po pra wy fi nan so wa nia pra cy uczest ni -
ków stu diów dok to ranc kich po przez pod wyż sze nie sty pen dium
do wy so ko ści po rów ny wal nej z wy na gro dze niem le ka rza re zy den -
ta; utwo rzy ła sta ły Fun dusz Po mo cy dla le ka rzy i le ka rzy den ty -
stów, któ rzy w spo sób gru po wy zwol ni li się z pra cy w pro te ście
prze ciw ko złym wa run kom pra cy lub złym wy na gro dze niom; wy -
stą pi ła na dro gę po stę po wa nia są do we go prze ciw ko Skar bo wi
Pań stwa – mi ni stro wi zdro wia z rosz cze niem o peł ną re fun da cję
kosz tów po nie sio nych i po no szo nych przez sa mo rząd le kar ski z ty -
tu łu re ali za cji za dań prze ję tych od ad mi ni stra cji pań stwo wej.

Ka ta rzy na Strzał kow ska

Trudne do wyobrażenia
„ZDUMIEWA MNIE, ŻE MIAŁEM TYLE SZCZĘŚCIA”

Pro fe sor An drzej Łęp kow ski. Le karz – la ryn go log.
Ma 88 lat, miesz ka w Za brzu. Po god ny i życz li wy,
opo wia da o swo ich prze ży ciach bez zło ści i ża lu.
To, co wspo mi na, jest trud ne do wy obra że nia.

Tak by ło.
Prof. dr hab. n. med. An drzej Łęp kow ski uro dził się 16 sierp -

nia 1922 ro ku. W ma ju 1942 r. zo stał z ro dzi ną aresz to wa ny
przez Ge sta po, w ra mach ak cji wy mie rzo nej prze ciw pol skiej in -
te li gen cji i człon kom Związ ku Wal ki Zbroj nej. Tra fi li do Au schwitz.
Obóz prze ży li oj ciec i brat, zo sta li na ob czyź nie. Po ewa ku acji
obo zu w Bir ke nau z jed nym z trans por tów wy wie zio no An drze ja
Łęp kow skie go do Bu chen wal du, po tem do jed ne go z po do bo -
zów, w Ohr duf, na stęp nie więź niów ulo ko wa no w bun krach
w Cra win kel. Po tem za czął się tra gicz ny po chód do Bu chen wal -
du, trzy dni i trzy no ce bez prze rwy. Po kil ku dnio wym po by cie
zno wu ich wy pę dzo no, w wa go nach to wa ro wych prze ży li bom -
bar do wa nie sa mo lo tów, w koń cu po ciąg za trzy mał się na sta cji
Le it me ritz  - Li to mierz. W obo zie pa no wał cał ko wi ty cha os, więź -
nio wie by li wy cień cze ni, mar li z gło du.

W pierw szych dniach ma ja 1945 ro ku wię zień Łęp kow ski
stał się zno wu wol nym czło wie kiem. W No wym Są czu zdał ma tu -
rę, we wrze śniu eg za min wstęp ny na me dy cy nę, na Wy dział Le -
kar ski Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go.

Za pró bę po mo cy w uciecz ce ko -
le dze, któ ry był oskar ża ny o współ -
pra cę z ma jo rem Jó ze fem Ku ra siem,
ps. „Ogień”, zo stał aresz to wa ny
przez Urząd Bez pie czeń stwa, prze -
szedł prze słu cha nia, pro ces, w wię -
zie niu spę dził trzy mie sią ce.

Dy plom le kar ski uzy skał w 1952 ro ku.
Prof. Ta de usz Cey pek, ów cze sny kie row nik Kli ni ki La ryn go lo -

gicz nej ŚAM w Za brzu po mógł w uzy ska niu „przy dzia łu” i tak roz -
po czę ła się współ pra ca pro fe so ra Łęp kow skie go ze Ślą ską Aka -
de mią Me dycz ną, trwa ją ca pół wie ku. Obro nił dok to rat, ha bi li -
ta cję, w 1988 r. zo stał pro fe so rem. 

War to wspo mnieć, że III Ka te dra i Kli ni ka La ryn go lo gii w Ka to -
wi cach–Ochoj cu wy ro sła z utwo rzo ne go w 1978 roku. Od dzia łu
La ryn go lo gicz ne go w Szpi ta lu Gór ni czym w Ka to wi cach – Ochoj -
cu, zor ga ni zo wa ne go i kie ro wa ne go przez pro fe so ra Łęp kow skie -
go. Był m.in. prze wod ni czą cym Od dzia łu Ślą skie go Pol skie go To -
wa rzy stwa Oto la ryn go lo gicz ne go, człon kiem PAN, wo je wódz kim
kon sul tan tem ds. la ryn go lo gii. W 2006 ro ku wy dał nie wiel ką,
wstrzą sa ją cą książ kę „Tak by ło”, o obo zo wych prze ży ciach. 

Ma sy na i cór kę, miesz ka ją cą w Szwe cji. Wnuk Emil stu diu je
me dy cy nę. Nie dłu go prof. Łęp kow ski zo sta nie pra pra dziad -
kiem.

W Y W I A D
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Gra ży na Ogro dow ska: Pa mię ta Pan swój obo zo wy nu mer?
Pro fe sor An drzej Łęp kow ski: Ni gdy go nie za po mnia łem. Dzie -
więć dzie siąt pięć ty się cy osiem set czter dzie ści pięć. Tu jest ta -
tu aż, pro szę zo ba czyć.

G.O.: Jest bar dzo wy raź ny, ani tro chę nie zblakł?
A.Ł.: Chy ba nie.

G.O.: Co po my ślał Pan na wieść o ukra dze niu na pi su „Ar be it
Mach Frei”?
A.Ł.: Zi ry to wa ło mnie, że ta ki idio ta jest w sta nie zro bić coś ta -
kie go za pie nią dze.

G.O.: Oglą dał Pan ob cho dy rocz ni cy wy zwo le nia obo zu
w Oświę ci miu, zdję cia ar chi wal ne, z bó lem?
A.Ł.: Spo koj nie. To nie by ły pierw sze oświę cim skie ob cho dy. Te -
raz cho dzę so bie po wo lut ku tyl ko ko ło do mu, ale kie dyś re gu -
lar nie tam jeź dzi łem. Mo ja mat ka zmar ła tam, już po trzech ty -
go dniach obo zu. Co ro ku przez la ta jeź dzi łem pod ru iny kre ma -
to rium, ale tak na praw dę nie wiem, w któ rym ją spa li li. Nie wy -
trzy ma ła psy chicz nie. Ja mam bar dzo moc ną psy chi kę, to jest
po wód, że tak dłu go ży ję.

G.O.: Dla cze go spi sał Pan wspo mnie nia obo zo we do pie ro
po tak dłu gim cza sie?
A.Ł.: Nie zno szę roz gło su. Krę pu je mnie po pu lar ność, nie mam
ten den cji do re kla mo wa nia się. Cho dzi ło mi tyl ko o to, że by na pi -
sać i wy dru ko wać to, co tkwi ło we mnie ty le lat, że by zo stał do -
wód, przed sta wio ny przez czło wie ka, któ ry tam był. Pro fe sor Pe -
te lenz (prof. dr hab. Ta de usz Pe te lenz, kar dio log, – przyp. red.)
za jął się tym, po mógł, za czął na gła śniać, za ła twił tłu ma cze nia
na an giel ski i nie miec ki. Lu dzie na Za cho dzie, np. w Skan dy na -
wii, nie wie le wie dzą o obo zach. Mój wnuk tam miesz ka, w Szwe -
cji, za pi sał się na kurs hi sto rii, kil ka osób zdu mia ło się, sły sząc
o obo zach, o zbrod niach hi tle row skich nie wie le tam wie dzą.

G.O.: Trau ma tycz ne prze ży -
cia by ły ca ły czas ra zem
z Pa nem?
A.Ł.: Obóz śnił mi się dłu go.
Po wra ca ły we snach te sa -
me ob ra zy. Ta ka cho ro ba
po obo zo wa. Po tem prze -
szło. Wspa nia le zro bi ły na -
uka, stu dia, me dy cy na, zdo -
by wa nie wie dzy, to był re -
laks. Fil tro wa łem to jed nak
w so bie przez ca łe dłu gie la -
ta. We wspo mnie niach opi -
sa łem tyl ko to, co naj waż -
niej sze, co utkwi ło naj głę -
biej i ra ni ło. Dla mnie to był
wstrząs. Z nor mal ne go, tzw.
do bre go do mu, zna la złem
się pro sto w pie kle.

G.O.: De cy zję o zo sta niu le -
ka rzem pod jął Pan za raz
po woj nie, po obo zach 

kon cen tra cyj nych. A prze cież pra co wał Pan tam w obo zie
szpi tal nym, spo tkał ka tów – le ka rzy SS. Pi sze Pan „by łem
tam, gdzie ży cie ludz kie nie zna czy ło nic” i po tem wy brał za -
wód, w któ rym ży cie zna czy wszyst ko?
A.Ł.: Jo se fa Men ge le wi dzia łem tak, jak Pa nią. Co dzien nie ra no
pod czas ape lu zda wa łem mu ra port o sy tu acji na od dzia le szpi -
tal nym. Zu peł nie do brze zna łem nie miec ki, to po mo gło mi
w obo zie. Był tam Hel mer sen, but ny i aro ganc ki, sła by chi rurg
z ogrom ny mi am bi cja mi, wie lu je go ope ro wa nych umie ra ło.
Był He inz Thi lo – kie ru jąc więź nia do ga zu wy gła szał for muł kę:
sta tus gra vis si mus, chciał pew nie za cho wać po zo ry le gal no ści.
Oni by li zwar tą ma są na zi stów, ale do no si li na sie bie, wie le ro -
bi li ze stra chu, je den przed dru gim.
Je że li mie li ja kieś we wnętrz ne prze ży cia – nie po ka zy wa li te go.
W tej zwar tej ma sie nie by ło hu ma ni zmu żad ne go, czło wie czeń -
stwa, nic. Wie le ra zy za sta na wia łem się nad tym. My ślę, że gdy -
by nie woj na, by li by po pro stu le ka rza mi.
Kie dyś ka za li mi biec. Że by zo ba czyć, czy fi zycz nie je stem jesz -
cze wy dol ny. Wi dzia łem, co ro bi li cho rym. Naj słab si do sta wa li
śmier tel ne za strzy ki fe no lem, co dzien nie od by wa ły się też se -
lek cje – do ga zu. Dla za ba wy wrzu ca li cho rych więź niów do do -
łów z eks kre men ta mi. W pierw szym okre sie po by tu do sta łem,
jak więk szość, bie gun ki obo zo wej, nie wie dzia łem co ro bić, czu -
łem, że słab nę i umie ram. Ktoś po ra dził mi po pro stu przy pa lać
chleb. I ta kie „le kar stwo” wy star czy ło, bie gun ka ustą pi ła. Nie -
wie le czło wie ko wi po trze ba, że by umrzeć i nie wie le, że by prze -
żyć.

G.O.: Cią gle Pa nie Pro fe so rze, nie wiem, dla cze go jed nak
zde cy do wał się Pan po ma gać lu dziom, po świę cić cho rym, nie
by ło w Pa nu zgorzk nie nia, zło ści?
A.Ł.: Mój dzia dek był le ka rzem, pew nie dla te go. Za wsze by łem
po god nym czło wie kiem. A w obo zach kon cen tra cyj nych zo ba -
czy łem, że na wet tam, w pie kle, moż na lu dziom po ma gać. Zdo -
by wa nie wie dzy me dycz nej po ma ga ło mi za po mi nać.

G.O.: Nie wszyst ko moż na
za po mnieć.
A.Ł.: To praw da. Jed ną
pierw szych scen, ja ką wi -
dzia łem w Bir ke nau, by ła ta,
jak blo ko wy, wię zień po li tycz -
ny, rot mistrz ka wa le rii, ko ło
ta kie go du że go pie ca w ba -
ra ku za bił in ne go więź nia,
za to, że ten ukradł chleb. Za -
tłukł go. To był sa mo sąd. Bo
bez chle ba nie mógł prze żyć
ten, ko go okradł.
Pa mię tam nie sa mo wi tą sce -
nę, jak więź nio wie za ata ko -
wa li tra ga rzy nio są cych ko tły
z zu pą, prze wró ci li ko cioł,
po rwa li kość, ta ki ka wa łek
koń skiej ko ści, jak wy ry wa li
ją so bie, dzi ko bi li się o nią,
zli zy wa li z zie mi reszt ki zu py
zmie sza ne z bło tem. Niem cy
ich wszyst kich po za bi ja li.zd

ję
ci

e:
 G

ra
ży

na
 O

gr
od

ow
sk

a



W Y W I A D

6  PRO MEDICO  MARZEC 2010

A jak przy je cha ły trans por ty z Za cho du, wie lu więź niów rzu ca ło
się na dru ty, wo le li po peł nić sa mo bój stwo, niż tam żyć. I straż ni -
cy im to uda rem nia li, wy zna czy li na wet gru pę do pil no wa nia, że -
by nikt te go nie ro bił. I tak wy sy ła li ich nie dłu go po tem do ga zu,
więc po co?

G.O.: „Nie miec ki po rzą dek” mu siał być.
A.Ł.: Tak.

G.O.: Ni gdy nie po my ślał Pan, że by zro bić to sa mo? W żad -
nym mo men cie?
A.Ł.: Ani ra zu. By łem wte dy mło dy i głu pi. Mło dy po tra fi so bie
wszyst ko wy tłu ma czyć. Prze ży łem te wa run ki obo zo we, bo nie
mia łem w so bie żad nej zło ści. Za to mia łem na dzie ję.

G.O.: A gdy by Pan wte dy, w Bir ke nau, wie dział, że to się tak
szyb ko nie skoń czy?
A.Ł.: Wte dy nie wiem, co by by ło. Chy ba nie wy trzy mał bym, gdy -
bym wie dział, co mnie cze ka.

G.O.: Po woj nie zno wu tra fił Pan do wię zie nia, tym ra zem UB.
A.Ł.: Sie dzia łem w kry mi na le trzy mie sią ce. Za raz po pierw szym
ro ku me dy cy ny. Tak spę dzi łem pierw sze swo je wa ka cje. Kie dy
nas wieź li, trzy ma li no gi na na szych cia łach. Po wie dzia łem im
wte dy: je ste ście gor si od hi tle row ców. A oni: tak, je ste śmy gor si.
By li bez względ ni. Jak nas z te go wię zie nia w koń cu wy pu ści li,
ku pi li śmy z ko le ga mi pół li tra, wy pi li śmy i po szli spać.
Dra ma tem dla mnie by ło to, że po woj nie ze tkną łem się zno wu
z na stęp nym fa szy zmem. Je stem an ty fa szy stą od stóp do głów.

G.O.: Ale prze trwał Pan, zno wu zdo łał się wte dy ura to wać.
A.Ł.: Zdu mie wa mnie, że mia łem ty le szczę ścia. To nie by wa łe.
Przy po mi nam so bie, jak kie dyś z ko man da prze nie śli mnie
na pry czę, cięż ko po bi te go przez ka po, wy czer pa ne go ty fu sem,
by łem tak sła by, że tra ci łem przy tom ność. I na gle coś mnie na -
tchnę ło: mu szę się ra to wać! Z tru dem do wlo kłem się do blo ku,
gdzie pra co wał wie lo let ni wię zień Au schwitz, do bry zna jo my na -
szej ro dzi ny, Ma ro sza ni. (Był przed woj ną dy rek to rem uzdro wi -
ska w Szczaw ni cy – przyp. red.). Ta kich „mu zuł ma nów” jak ja,
ob le pio nych bło tem, sła nia ją cych się, do blo ku nie wpusz cza -
no, ale uda ło się. On mi po mógł.
Ta ka si ła jest w czło wie ku.

G.O.: Zo stał Pan la ryn go lo giem. To był przy pa dek, czy świa -
do my wy bór?
A.Ł.: Chcia łem być chi rur giem, ale ba łem się, że mo że nie wy -
trzy mam, że to bę dzie za trud ne dla mnie. Pod czas jed nej z wę -
dró wek po Ta trach w 1953 roku spo tka łem prof. Cey p ka i on na -
mó wił mnie do przyj ścia do Za brza, za ła twił to. Bo nasz rok był
nie po kor ny, uzna ny przez wła dze za wro gi Pol sce Lu do wej, więk -
szość do sta wa ła naj gor sze przy dzia ły, al bo wcie la no ich do woj -
ska. Ja ko „kry mi nal ny” do woj ska iść nie mo głem, ale utknął -
bym pew nie gdzieś da le ko.

G.O.: Był Pan bar dzo do brym le ka rzem.
A.Ł.: Za wsze bar dzo do kład nie ba da łem cho rych. Sta ra łem się
ich po znać, nie wy pi sy wać zbyt wcze śnie, je śli wie dzia łem, że
nie bę dą się do brze czu li. Przez pe wien okres by łem na wet chy -
ba jed nym z naj lep szych au dio lo gów w Pol sce. Zor ga ni zo wa łem

kli ni kę, za bra łem się do pra cy na uko wej, ale by ła nie sys te ma -
tycz na, prze ry wa na, rek tor Jo nek od wo łał mnie, po prze ło mie
wró ci łem do Ochoj ca. Od da łem się pra cy za bie go wej.

G.O.: Po przej ściu na eme ry tu rę jesz cze dzie sięć lat pra co wał
Pan w przy chod ni przy szpi tal nej, bra ko wa ło kon tak tu z pa -
cjen ta mi?
A.Ł.: Eme ry tu ra to śmierć dla le ka rza, a ja by łem jesz cze pe łen
ener gii.

G.O.: Bar dzo cie pło wspo mi na ją Pa na ucznio wie. Co im Pan
pro fe sor prze ka zy wał, prócz wie dzy me dycz nej?
A.Ł.: Rze czy wi ście, ko le dzy do dziś mnie od wie dza ją, pa mię ta -
ją. Dok tor Jacek Ko za kie wicz, dok tor Bogdan Ko le bacz, jest ich
ca ły klub. A uczy łem ich spo ko ju, cier pli wo ści, zo ba cze nia w każ -
dym pa cjen cie czło wie ka.

G.O.: Złe wspo mnie nia nie za bi ja ją tych do brych?
A.Ł.: Mie sza ją się. Mam w pa mię ci Ta try, Do li nę Pię ciu Sta wów,
sta re jesz cze schro ni sko, gdzie, jak pa dał w no cy deszcz, kro ple
spa da ły na nas śpią cych, z da chu.
Or lą Perć, Ry sy – wej ście tam nie by ło wca le ta kie trud ne, jak
my śla łem. Co do gór… Kie dy po wy zwo le niu, w 1946 ro ku przy -
je cha łem do obo zu, ze zdzi wie niem zo ba czy łem, że prze cież
stam tąd wi dać gó ry, ich wy raź ny za rys. Ni gdy przed tem te go nie
do strze głem, ca ły czas cho dzi łem z ni sko po chy lo ną gło wą.

G.O.: Śmierć ca ły czas cho dzi ła za Pa nem…
A.Ł.: Nie bo ję się śmier ci. Wiem, że mu szę umrzeć, to wszyst ko.
De ner wu je mnie tyl ko to, co zwią za ne ze sta ro ścią, ta nie udacz -
ność, nie udol ność fi zycz na, lu ki w pa mię ci.

G.O.: Czy zna lazł Pan dla sie bie od po wiedź na py ta nia, skąd
w czło wie ku ty le zła, po co jest cier pie nie, po co by ło Pa na
cier pie nie?
A.Ł.: Ca ły czas się nad tym za sta na wiam. Czy tam fi lo zo fów, prof.
Ko ła kow skie go, prof. Skar gę. Mu si być na to od po wiedź. Mo że
ta ka, że cze ka na nas ja kiś dru gi, lep szy świat, in for ma cja o nim
przy szła do czło wie ka od Bo ga, al bo tyl ko od ka pła nów, świat,
w któ rym każ dy z nas znaj dzie spo kój i ci szę, ale mam na dzie ję,
że nie tyl ko. Bo jak to, być tam ca łe ty sią ce lat i nic nie ro bić?
Trud ne do wy obra że nia… 
Na za koń cze nie chciał bym po dzię ko wać zmar łej nie daw no Żo -
nie, za po moc w na pi sa niu mo jej książ ki.

Z pro fe so rem An drze jem Łęp kow skim roz ma wia ła 

Gra ży na Ogro dow ska.
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Badania przesiewowe
DZIEŃ WALKI Z RAKIEM

3 lu te go 2010 roku od by ła się kon fe ren cja pra -
so wa Wo je wódz kie go Szpi ta la Spe cja li stycz ne go
nr 4 w By to miu, na któ rej za pre zen to wa no szo ku ją -
ce wy ni ki ba dań prze sie wo wych wy ko na nych w ra -
mach Ślą skiej Wio sny On ko lo gicz nej 2009. Spo tka -
nie zor ga ni zo wa no w przed dzień Mię dzy na ro do we -
go Dnia Wal ki z Ra kiem, aby pro mo wać wcze sne wy -
kry wa nie no wo two rów.

W kon fe ren cji uczest ni czy li: dy rek tor szpi ta la Ja nusz Szy -
ma now ski, dr n. med. Elż bie ta Rabsz tyn, prof. dr hab. n. med.
Je rzy Ho ło wiec ki, dr n. med. Ja cek Ko za kie wicz, dr n. med.
Hen ryk Owcza rek, dr n. med. Jo an na Kasz nia–Ko cot, doc. dr
hab. n. med. Ewa Ziół ko, lek. med. An na Żmu da–Sie dlar czyk,
Jo an na Ro mań czyk.

Pod czas kon fe ren cji dr Rabsz tyn przed sta wi ła pa nel, wy ni ki
oraz spo sób pro wa dze nia ba dań prze sie wo wych krwi, prze pro -
wa dzo nych u 2161 osób. Ba da nia prze pro wa dzo no bez płat nie
pod czas trzech ak cji pro fi lak tycz nych:
1. Ak cja pro fi lak tycz na dla pra cow nic szpi ta la „Tyl ko dla pań”

– wśród 361 prze ba da nych ko biet u 53% z nich stwier dzo no
ano ma lie he ma to lo gicz ne, a u 31% stwier dzo no ane mię
z nie do bo ru że la za

2. Ak cja pro fi lak tycz na dla miesz kań ców wo je wódz twa ślą skie -
go – wśród prze ba da nych 1000 osób u 43% stwier dzo no
ano ma lie he ma to lo gicz ne

3. Ak cja pro fi lak tycz na dla miesz kań ców By to mia – prze ba da -
no 800 osób, wy kry to zmia ny do ty czą ce scho rzeń he ma to lo -
gicz nych u 25,27% prze ba da nych osób.

Po wyż sze da ne po zwa la ją stwier dzić, że miesz kań cy wo je -
wódz twa ślą skie go nie są za bez pie cze ni pod ką tem moż li wo ści
wy ko ny wa nia pod sta wo wych prze sie wo wych ba dań krwi. Wy ni ki
wy wo ła ły dys ku sję po wo ła nych eks per tów. 

Opi sa na sy tu acja zo sta ła po twier dzo na przez pre ze sa Kra jo -
wej Izby Dia gno stów La bo ra to ryj nych – doktora Owczar ka, któ -
ry wska zał na ko niecz ność upo rząd ko wa nia w sys te mie ochro ny
zdro wia kwe stii ba dań pro fi lak tycz nych w ca łym kra ju. Prof. Ho -
ło wiec ki po chwa lił ini cja ty wę szpi ta la, pod czas któ rej wska za -
no na pro blem, ja kim jest ma ła do stęp ność do prze sie wo wych
ba dań krwi. Stwier dził, że ilość wy kry tych pa to lo gii i za in te re so -
wa nie ba da nia mi wska zu je na kie ru nek w ja kim po win na po dą -

żać po li ty ka proz dro wot na kra ju: poprzez wpro wa dze nie ba dań
prze sie wo wych krwi raz na dwa la ta. Dr Ko za kie wicz w swo jej
wy po wie dzi pod kre ślił zna cze nie pro fi lak ty ki, któ ra za po bie ga
cho ro bom i de ter mi nu je stan zdro wia spo łe czeń stwa.

Re asu mu jąc na le ży pod kre ślić rów nież zna cze nie prze pro wa -
dzo nych dzia łań edu ka cyj nych w ra mach Ślą skiej Wio sny On ko -
lo gicz nej 2009, któ rych ce lem by ło sze rze nie wie dzy na te mat
pro fi lak ty ki cho rób no wo two ro wych wśród róż nych grup wie ko -
wych: po ga dan ki w przed szko lu, li ceum; wy kła dy dla stu den tów;
licz ne ak cje pro fi lak tycz ne na te re nie szpi ta la i mia sta. Na uwa -
gę za słu gu je nie wąt pli wie fakt, że wy ko na ne ba da nia i przed sta -
wio ne dzia ła nia z za kre su pro mo cji zdro wia, od by ły się w sy tu -
acji, gdy ochro na zdro wia w Pol sce zaj mu je się wy łącz nie le cze -
niem, ze wzglę du na brak środ ków na pro fi lak ty kę cho rób. 

Cel kon fe ren cji zo stał osią gnię ty – po ka za no zna cze nie ba -
dań prze sie wo wych w na wią za niu do po wszech nie zna nej opi -
nii, że le piej za po bie gać niż le czyć, szcze gól nie je że li ma my
do czy nie nia z no wo two ra mi. 

An na Ba ko niak

dr n. med. Elż bie ta Rabsz tyn :
(spe cja li sta dia gno sty ki la bo ra to ryj nej, spe cja li sta w dzie dzi -
nie zdro wie pu blicz ne)

„Oce nia jąc wy ni ki ak cji ba dań prze sie wo wych miesz kań ców wo je -
wódz twa ślą skie go pod czas Wio sny On ko lo gicz nej 2009 stwier -
dzo no, że wśród 1000 prze ba da nych pa cjen tów u 43 % z nich
stwier dzo no ano ma lie he ma to lo gicz ne. 

Szcze gó ło wo ana li zu jąc pa to lo gie he ma to lo gicz ne stwier dzo -
no: ane mia z nie do bo ru że la za: 63 oso by, ane mia z in nej przy czy -
ny: 23 oso by, nie do bór że la za: 122 oso by, leu ko cy to za: 31 osób,
leu ko pe nia: 6 osób, trom bo cy to za: 18 osób, trom bo cy to pe nia: 2
oso by; kon sul ta cja he ma to lo gicz na: 33 oso by; ano ma lie i pa to lo -
gie do ty czą ce roz ma zu krwi ob wo do wej: neu tro pe nia: 4 oso by,
eozy no fi lia: 24 oso by, mo no cy to za: 40 osób, lim fo cy to za: 47 osób,
mo no nu kle oza: 3 oso by, lim fo pe nia: 27 osób, neu tro fi lia: 3 oso by. 

Pod su mo wu jąc u 44.6% stwier dzo no pa to lo gie he ma to lo gicz -
ne. Wszy scy pa cjen ci u któ rych stwier dzo no pa to lo gie he ma to lo -
gicz ne zo sta li do dat ko wo po in for mo wa ni o cha rak te rze pa to lo gii,
za pro po no wa no im dal szą dia gno sty kę he ma to lo gicz ną w mia rę
moż li wo ści tu tej szej pra cow ni he ma to lo gicz nej, kon tro l ne ozna cze -
nia, wy ko na nie roz ma zów, oraz w uza sad nio nych przy pad kach oce -
nę mor fo lo gicz ną pły tek krwi. Uczu lo no na ko niecz ność zgło sze nia
się do le ka rza POZ a w mia rę po trze by do po rad ni he ma to lo gicz nej”.

Od lewej: dr Henryk Owczarek, prof. Jerzy Hołowiecki, doc. Ewa Ziółko

zd
ję

ci
e:

 K
at

ar
zy

na
 S

trz
ał

ko
ws

ka

Dr Elżbieta Rabsztyn w rozmowie z mediami

zd
ję

ci
e:

 K
at

ar
zy

na
 S

trz
ał

ko
ws

ka



S Z P I T A L E

8  PRO MEDICO  MARZEC 2010

Opieka paliatywna
„NADZIEJA PRZYCHODZI DO CZŁOWIEKA WRAZ Z DRUGIM CZŁOWIEKIEM” (DANTE ALIGHIERI)

Ju bi le usz po wsta nia Od dzia łu Opie ki Pa lia tyw nej
bę dziń skie go Szpi ta la zo stał uczczo ny zor ga ni zo wa -
ną 2 lu te go 2010 ro ku kon fe ren cją na uko wą „Za da -
nia opie ki pa lia tyw nej w aspek cie hi sto rycz nym
i przy szło ścio wym”. 

Or ga ni za to ra mi – oprócz wzmian ko wa ne go Od dzia łu – by ło
lo kal ne Ko ło Pol skie go To wa rzy stwa Le kar skie go oraz Urząd Mia -
sta i Sta ro stwo Po wia to we w Bę dzi nie. Ja ko miej sce Kon fe ren cji
wy bra no Pa łac Mie ro szew skich, po ło żo ny w dziel ni cy Bę dzi na
Gzi cho wie. Ten ba ro ko wo–kla sy cy stycz ny obiekt – wznie sio ny
w 1702 ro ku – gro ma dzi zbio ry ar che olo gicz ne oraz et no gra ficz -
ne i jest obec nie czę ścią Mu zeum Za głę bia. Uro czy stość za ini -
cjo wa ła Msza Świę ta w Ko ście le pod we zwa niem Świę tej Trój cy,
kon ce le bro wa na przez ks. ka no ni ka An drze ja Stęp nia, ks. Paw -
ła Roz piąt kow skie go i ks. Paw ła Kę piń skie go, re pre zen tu ją ce -
go bi sku pa Die ce zji So sno wiec kiej ks. dr Grze go rza Ka sza ka.

Roz po czy na jąc Kon fe ren cję dr n. med. Ta tia na Pie trzyń ska
– or dy na tor Od dzia łu Opie ki Pa lia tyw nej w Bę dzi nie – po wi ta ła
ho no ro wych go ści: pre zy den ta Mia sta Bę dzi na Ra do sła wa Ba -
ra na, sta ro stę Po wia tu Bę dziń skie go Ada ma La za ra, bur mi -
strzów oko licz nych miast, po słów na Sejm RP, dy rek cję, le ka rzy
i per so nel me dycz ny szpi ta li Bę dzi na i Cze la dzi oraz przed sta wi -
cie li za przy jaź nio nych od dzia łów opie ki pa lia tyw nej i ho spi cjów.
Po za bra niu gło su przez ho no ro wych pa tro nów, wy gło si ła ona
wy kład in au gu ra cyj ny, w któ rym omó wi ła dzie się cio let nią dzia -
łal ność Od dzia łu i na kre śli ła pla ny na przy szłość.

Dal szą część spo tka nia pro wa dzi ła dr n. med. Mag da le -
na Gaw ron–Kisz ka. Ko lej ne wy kła dy wy gło si li dr Ewa Sta si kow -
ska–Dut ka, oma wia jąc współ pra cę Od dzia łu z Ho spi cja mi Do -
mo wy mi re gio nu Za głę bia oraz dr Le szek Wol ny – or dy na tor Od -
dzia łu Chi rur gii, któ ry przed sta wił za sa dy po stę po wa nia chi rur -
gicz ne go u cho rych pod da wa nych le cze niu pa lia tyw ne mu.

Dr n. med. Ma ciej Ha man kie wicz uza sad nił po trze bę współ -
pra cy in ter dy scy pli nar nej, a dr An drzej Jan kow ski omó wił sto so -
wa nie i spe cy fi kę ra dio te ra pii pa lia tyw nej. Wy kład dr n. med. Mar -
ci na Ja nec kie go – kie row ni ka Za kła du Me dy cy ny i Opie ki Pa lia -
tyw nej Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Ka to wi cach – wska -
zał wy bra ne aspek ty ko mu ni ka cji po mię dzy le ka rzem i cho rym, 
na to miast dr n. med. Ja dwi ga Pysz kow ska – kon sul tant wo je -

wódz ki w dzie dzi nie me dy cy ny pa lia tyw nej, uświa do mi ła słu cha czom
róż ni cę mię dzy umie ra niem god nym a umie ra niem „po ludz ku”.

Pod ję te kwe stie spo tka ły się z za in te re so wa niem słu cha czy,
wy wo ła ły po le mi ki i dys ku sje oraz nie rzad ko kon tro wer sje zwią -
za ne z te ma ty ką, któ ra na dal jest sto sun ko wo sła bo roz pro pa -
go wa na w spo łe czeń stwie.

Opie ka pa lia tyw na to ca ło ścio wa, czyn na opie ka nad cho ry -
mi, któ rych cho ro ba nie pod da je się sku tecz ne mu le cze niu przy -
czy no we mu. Obej mu je ona zwal cza nie bó lu i in nych ne ga tyw nych
ob ja wów oraz opa no wa nie pro ble mów psy chicz nych, so cjal nych
i du cho wych cho re go. Ce lem po dej mo wa nych wy sił ków jest osią -
gnię cie jak naj lep szej, moż li wej do uzy ska nia ja ko ści ży cia cho -
rych i ich ro dzin. U pod staw opie ki pa lia tyw nej le ży prze ko na nie,
że czło wiek ma pra wo do god nej ale i nie uchron nej śmier ci, a spo -
łe czeń stwo ma mo ral ny obo wią zek za pew nie nia wła ści wej opie ki,
ła go dze nia uciąż li wych do le gli wo ści oraz po mo cy cho re mu i je go
bli skim. Opie ka pa lia tyw na, trak tu jąc śmierć ja ko pro ces na tu ral -
ny, nie przy spie sza jej ani nie opóź nia, lecz uświa da mia ogra ni -
czo ne moż li wo ści współ cze snej me dy cy ny. Do za dań opie ki pa lia -
tyw nej na le żą: ła go dze nie uciąż li wych do le gli wo ści, do bre po ro -
zu mie nie z cho rym i ro dzi ną, re ha bi li ta cja, za pew nie nie sta łej
opie ki aż do śmier ci, po moc w okre sie ża ło by oraz edu ka cja.

W Pol sce „Pro gram roz wo ju Opie ki Pa lia tyw nej” zo stał opra -
co wa ny przez Mi ni ster stwo Zdro wia w 1998 ro ku, a już po dwóch
la tach – 1 lu te go 2000 ro ku zo stał otwar ty Od dział Opie ki Pa lia -
tyw nej w Szpi ta lu Miej skim w Bę dzi nie. W 2001 ro ku uzy skał on
akre dy ta cję Mi ni ster stwa Zdro wia do pro wa dze nia spe cja li za cji
w dzie dzi nie me dy cy ny pa lia tyw nej. Dzię ki te mu Od dział pro wa -
dzi za ję cia prak tycz ne dla stu den tów Ślą skie go Uni wer sy te tu Me -
dycz ne go w Ka to wi cach, le ka rzy, pie lę gnia rek i fi zy ko te ra peu tów
oraz sta że z za kre su me dy cy ny pa lia tyw nej dla le ka rzy.

Szcze gól ne go pod kre śle nia wy ma ga współ pra ca ze spe cja -
li stycz ny mi od dzia ła mi Szpi ta la Miej skie go w Bę dzi nie oraz In -
sty tu tem On ko lo gii im. Ma rii Skło dow skiej -Cu rie w Gli wi cach.
Istot ne jest tak że współ dzia ła nie z Ho spi cja mi Do mo wy mi, lo -
kal nym Miej skim Ośrod kiem Po mo cy Spo łecz nej oraz gru pą me -
dycz nych i nie me dycz nych wo lon ta riu szy.

Na za koń cze nie ju bi le uszo wej Kon fe ren cji or ga ni za to rzy za -
pla no wa li wy stę py mu zy ku ją cych me dy ków i mu zy ków za wo do -
wych – dr Ur szu li Pła zak, Ma rio li Pła zak–Ści bich, dr Grze go rza
Gó ra la oraz Ro mu al da Gwiz do nia. Zmia na kli ma tu oraz po czę -
stu nek sprzy ja ły roz mo wom, wy mia nie po glą dów i do świad czeń.
Na na stęp ną ta ką oka zję przyj dzie z pew no ścią tro chę po cze kać.

Ta tia na Pie trzyń ska

dr Maciej Hamankiewicz podczas swojego wykładu 

Konsultant wojewódzki z dziedziny medycyny paliatywnej dr Jadwiga
Pyszkowska i organizatorka dr Tatiana Pietrzyńska 

podczas otwarcia konferencji 
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W siedem minut
80 URODZINY I 55 LAT PRACY PROF. JANA GRZESIKA

Wy da wał eks per ty zę do ty czą cą aku sty ki w Fiacie
126p, na pi sał pierw szy pod ręcz nik dla le ka rzy prze -
my sło wych, do ty czą cy ha ła su prze my sło we go, pro wa -
dził ba da nia słu chu u gór ni ków, zaj mo wał się pro ble -
mem dziu ry ozo no wej na zle ce nie Mi ni ster stwa Zdro -
wia, na za gra nicz nych wy jaz dach na uko wych uczył się
u naj zna mie nit szych pro fe so rów i… ni gdy nie zre zy -
gno wał z pra cy w ma cie rzy stym in sty tu cie. Na mot to
swo jej książ ki wy brał cy tat Ro ose vel ta: „Czyń to, co
mo żesz, za po mo cą te go, co masz, tam, gdzie je steś.”

Gra tu la cje
Na spo tka niu ju bi le uszo wym zor ga ni zo wa nym 19 stycz nia

br. przez Ślą ski Od dział Pol skie go To wa rzy stwa Me dy cy ny Pra cy
nie za bra kło wie lu współ pra cow ni ków i przy ja ciół Pro fe so ra.

Przy szli, aby wy słu chać wspo mnień, prze ka zać gra tu la cje
i kwia ty. Prof. Grze sik ode brał wy ra zy uzna nia m.in. od pre ze sa
ORL dok to ra Jac ka Ko za kie wi cza, pre ze sa Za rzą du Głów ne go
PTMP dr n. med. Ewy Wą grow skiej -Ko ski, prze wod ni czą ce go
Od dzia łu PTMP dok to ra Ry szar da Szoz dy, dy rek to ra IM PiZŚ
w So snow cu dok to ra Pio tra Brew czyń skie go. „Ośro dek sa mo -
oce ny mi pod po wia da, że nie w peł ni na to uzna nie za słu ży łem,
ale ogrom nie się nim cie szę” – pod su mo wał prof. Grze sik – „Te -
raz po zwól cie Pań stwo, że po wiem coś o so bie w sie dem mi nut”.

Mi nu ta pierw sza: Ma rze niem Pro fe so ra by ło zo stać mu zy -
kiem, kom po zy to rem, dy ry gen tem. Ja ko chło piec na le żał
do chó ru. Miał też wspa nia łe go na uczy cie la mu zy ki, któ ry uro -
dził się, po dob nie jak Beetho ven, 16 grud nia. „Po nie waż był to
mój dzień uro dzin, uzna łem to za znak, abym i ja po świę cił się
mu zy ce”. Tak się jed nak nie sta ło, za de cy do wa li ko le dzy, któ rzy
na mó wi li Pro fe so ra, aby pod jął stu dia w Ro kit ni cy.

Mi nu ta dru ga: Na stu diach miesz kał w są siedz twie prof. Ko -
ko ta, z któ rym dzie lił chleb i wę dzo ne go dor sza. To od nie go na -
uczył się pra co wi to ści i me tod, jak nie trwo nić cza su. „To czło -
wiek nie zwy kły, ogrom nie in te li gent ny i sza le nie pra co wi ty, on
mnie ukie run ko wał, w 1955 ro ku ra zem się oże ni li śmy, na sze
żo ny ro dzi ły na szych sy nów na tej sa mej po ro dów ce. Przy wo łu -
jąc Pro fe so ra Fran cisz ka Ko ko ta, chcę się tro chę ogrzać w bla -
sku je go słoń ca”.

Mi nu ta trze cia: Pra cu jąc 55 lat w In sty tu cie miał sze ściu
dy rek to rów. Wśród nich naj le piej wspo mi na prof. Bru no na

No wa kow skie go, któ ry przy jął go do pra cy i umoż li wił od by cie
kil ku let nie go sta żu spe cja li za cyj ne go w Kli ni ce Cho rób We -
wnętrz nych i Za wo do wych u prof. Wi tol da Za hor skie go. „Ni gdy
póź niej nie spo tka łem ni ko go, kto po świę cił ty le uwa gi mo jej
przy szło ści” – to zda nie po ja wi ło się w książ ce Pro fe so ra.

Mi nu ta czwar ta: Był le ka rzem, mógł pójść wszę dzie, do każ -
dej kli ni ki, ale osta tecz nie wy brał In sty tut Me dy cy ny Pra cy. To
wy szło mu na do bre szcze gól nie w za kre sie szko leń za gra nicz -
nych, o któ rych de cy do wa ło mi ni ster stwo: na jed no miej sce in -
ter ni stycz ne by ło dzie się ciu kan dy da tów, na jed no gi ne ko lo gicz -
ne – trzy dzie stu, a z me dy cy ny pra cy – czę sto, tyl ko on je den.
„Pra cu jąc w me dy cy nie pra cy, nie zo sta wa ło się bo ga czem, ży -
ło się z li sty pła cy, ale nie wąt pli wym plu sem by ło to, że gdy apli -
ko wa łem o zgo dę na za gra nicz ny wy jazd szko le nio wy czy na -
uko wy, nie spo ty ka ła mnie od mo wa. W ten spo sób by łem w wie -
lu zna ko mi tych ośrod kach na uko wych w Szwaj ca rii, we Wło -
szech, w Sta nach Zjed no czo nych i in nych kra jach. Do Zu ry chu
spro wa dza łem pol ską kieł ba sę i ka szę – dla mo jej go spo dy ni,
Ukra in ki, w Rzy mie za ma wia łem w ho te lu ame ri can bre ak fast,
że by się nim na jeść na ca ły dzień, nie wie dząc, że gosz czą cy
mnie prof. Mau ge ri za mó wił dla mnie peł ne wy ży wie nie… Ta -
kich hi sto rii mógł bym opo wia dać bez koń ca”. 

Mi nu ta pią ta: Pierw sza li sta cho rób za wo do wych w Pol sce
po ja wi ła się w 1929 ro ku. Po cząt ko wo me dy cy na pra cy by ła sku -
pio na na czło wie ku cho rym i po szko do wa nym, dla te go waż ne by -
ły wów czas ba da nia do ty czą ce dia gno sty ki i te ra pii cho rób za wo -
do wych. Na to miast od po ło wy lat 70-tych me dy cy na pra cy sku pi -
ła się na pra cow ni ku zdro wym, chro niąc je go zdro wie, dzię ki sku -
tecz niej szym dzia ła niom pro fi lak tycz nym. Kie dy Pro fe sor roz po -
czy nał pra cę nie by ło pod ręcz ni ków, wszyst ko by ło do zde fi nio wa -
nia: ul tra dź wię ki, ha łas, świa tło, wi bra cje. „90% na sze go za in te -
re so wa nia na uko we go do ty czy ło czyn ni ków ry zy ka zdro wot ne go
i dzia łań pro fi lak tycz nych. Choć nasz In sty tut miał lo ka li za cję pe -
ry fe ryj ną, by li śmy w Pol sce w pro ble ma ty ce pro fi lak tyk cho rób
za wo do wych po wo do wa nych przez śro do wi sko we czyn ni ki fi zycz -
ne – ośrod kiem wio dą cym. Na ten te mat opra co wa li śmy też sze -
reg pod sta wo wych pu bli ka cji na uko wych i szko le nio wych”.

Mi nu ta szó sta: „Ma luch” wy pro du ko wa ny za Gier ka nie
miał ho mo lo ga cji aku stycz nej. Trze ba by ło zro bić eks per ty zę,
opra co wać nor ma tyw na ha łas w sa mo cho dzie. „Jeź dzi łem
przez pół ro ku „ma lu chem” w ko lo rze ba na na yel low, przez te -
ren otwar ty i miej ski, dro ga mi pro sty mi, krę ty mi i przez ru chli -
we skrzy żo wa nia. Mo ja co dzien na tra sa do jaz du do pra cy by ła
tra są te sto wą. Dzię ki na szej oce nie „ma luch” po szedł do

Dedykacja dla biuletynu
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Gratulacje przekazuje prezes ŚIL
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sprze da ży”. Pro fe so ro wi zle co no opra co wa nie kom plek so wych
pro gra mów pro fi lak ty ki za wo do wych uszko dzeń słu chu gór ni ków.
Po ich wdro że niu, ta cho ro ba za wo do wa prze sta ła być do kucz li -
wym pro blem za łóg ko palń wę gla. Je mu zle co no tak że opra co wa -
nie wy tycz nych dla orzecz ni ków ZUS, do ty czą cych spo so bu oce ny
ubyt ku słu chu z punk tu wi dze nia in wa lidz twa za wo do we go.

Mi nu ta siód ma: Prof. Za jusz na uczył Pro fe so ra do ce nia nia
war to ści rów nież in nych za in te re so wań, po za pra cą. Prof. Ma rek
był dla nie go wzor cem kul tu ry, tak tu, fa cho wo ści. Ale sam nie
ukry wa, że ja ko pra cow nik jest czło wie kiem trud nym. „Gdy się
po rów nu je my z in ny mi, to po czą tek na szej oso bi stej klę ski. Nie

ro bi łem więc te go. Mo je la ta prze ży łem z sa tys fak cją i sa mo -
dziel nie.”

Pod ko niec spo tka nia pod pi sy wał eg -
zem pla rze swo jej książ ki p. t. „Za kład
Szko dli wo ści Fi zycz nych In sty tu tu Me dy -
cy ny Pra cy i Zdro wia Śro do wi sko we go
w la tach 1950-2008. Pół wie ku mo jej
pra cy w tym Za kła dzie.”

Katarzyna Strzałkowska 

Zielonym na dół
F E L I E T O N

Wszyst kim Czy tel nicz kom „Pro Me di co”, mą -
drym i dziel nym Ko bie tom, wspa nia łym Le kar kom,

ży czy my szczę ścia i mi ło ści na co dzień, życz li wo ści
i uzna nia Ko le gów z pra cy i pa cjen tów, wie lu 

suk ce sów, zdro wia i wy trwa ło ści. 
Re dak cja

Rok 2010 przy no si nam nie tyl ko rocz ni cę Bi twy
pod Grun wal dem. 8 mar ca Mię dzy na ro do wy Dzień
Ko biet był świę to wa ny po raz set ny. Usta no wio no go
w 1910 ro ku w Ko pen ha dze, na II Mię dzy na ro do wym
Zjeź dzie Ko biet So cja li stek.

Na aka de miach szkol nych stre mo wa ni ucznio wie re cy to wa li
wier szyk:

Co to? Co się dzi siaj dzie je?
Przez uli ce, przez ale je,
tłum się to czy ro ze śmia ny…
W rę kach ró że, tu li pa ny
i nar cy zy, i żon ki le…
Ty le barw i kwia tów ty le,
tu ró żo wo, tam błę kit nie,
czy uli ca ca ła kwit nie?
A wtem Jaś przy po mniał so bie:
Prze cież to dziś Świę to Ko biet!

Wiersz o ko lo ro wej uli cy prze kła mu je, bo obo wią zu ją cym kwia -
tem był prze cież czer wo ny goź dzik, rzad ko trzy, wrę cza ne ZA WSZE
„do gó ry no ga mi”. Stąd kul tu ro wa in struk cja da wa nia kwia tów,
któ ra na de szła do pie ro wraz z wej ściem Pol ski do Unii Eu ro pej -
skiej: zie lo nym na dół, czer wo nym do gó ry… Za nim goź dzik tra fił
w na sze spra co wa ne dło nie, prze cho dził dłu gą dro gę, więc miał
na de rwa ny lub smęt nie zwi sa ją cy łe pek. Ale i tak cie szy ły śmy się.

8 mar ca by ły śmy tak że ob da ro wy wa ne „na za kła dzie” pa rą
raj stop lub ręcz ni kiem.

Ka dro wy pod su wał li stę do od ha cze nia, gdzie sta ło: raj stop
sztuk jed na, w dniu 8 ma rzec, po bra łam. I też się cie szy ły śmy,
a jak któ raś dzi siaj mó wi, że nie, to nie pa mię ta.

Nie wie lu by ło Pa nów, któ rzy od wa ży li by się o na szym świę -
cie za po mnieć:

Ty ob cho dzisz świę to swo je
Ja na war cie mu sze stać
I ży cze nia na tę chwi lę

Tyl ko stąd Ci mu szę słać. 
Sa me so bie też ży czy ły śmy: Przyj mij ży cze nia ba bo ko cha -

na, od dru giej ba by z sa me go ra na. I to a sty, obo wiąz ko wo.
Wra ca ły śmy po pra cy, chwie jąc się na szpil kach., z lek kim

szu mem w wy on du lo wa nych głów kach, z uśmie chem na wy -
szmin ko wa nych (Pol le na Uro da) ustach.

W utrzy ma niu rów no wa gi po ma ga ły nam cięż kie sia ty z za -
ku pa mi, dyn da ją ce po obu na szych, tak ele ganc kich w ny lo no -
wej gar son ce, stro nach.

W do mu cze kał na nas ko lej ny goź dzik i laur ki od dzie ci, łzy
wzru sze nia roz ma zy wa ły czar ny tusz.

„To był pięk ny dzień”- my śla ły śmy, usy pia jąc po pół no cy, kie -
dy już wszyst ko by ło wy sprzą ta ne, ugo to wa ne, zje dzo ne, umy te,
upra so wa ne i spa ko wa ne na szó stą ra no.

Lek tur kę spra woz dań, kla sy ków, akt, ma te ria łów na uko -
wych, pism spe cja li stycz nych – w tym je dy nym, wy jąt ko wym
Dniu w ro ku, od kła da ły śmy.

„A niech tam! Szko da, że 8 mar ca nie mo że być przez ca ły
rok”.

Ja wo la ła bym tam ten goź dzik od czer wo ne go ser du cha ze
szwaj car skiej cze ko la dy na Wa len tyn ki, a Wy? Bo tak na praw -
dę, czy wie le się zmie ni ło?

Gra ży na Ogro dow ska

Cy ta ty po cho dzą z:. Kur nic ka A.: „Kre dą pi sa ne.” Sce na riu sze przed sta wień szkol -

nych. Ofi cy na Wy daw ni cza „Im puls”, Kra ków 1999 oraz stro ny www.zy cze.pl/da ty
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NA SZYM SE NIO ROM, MI STRZOM I NA UCZY CIE LOM…

Sza now na Pa ni Dok tor/Sza now ny Pa nie Dok to rze

Ślą ska Izba Le kar ska sku pia jąc bli sko 16 ty się cy le ka rzy i le ka rzy den ty stów
(w tym nie mal 3600 le ka rzy eme ry tów i ren ci stów), wy jąt ko wą opie ką chcia ła by oto -
czyć na szych Se nio rów, bę dą cych dla wie lu z nas nie za po mnia ny mi Mi strza mi oraz
Na uczy cie la mi. Od wie lu lat człon ko wie Okrę go wej Ra dy Le kar skiej my śle li o stwo -
rze niu miej sca, któ re mo gło by się stać praw dzi wym do mem dla tych, któ rzy ży cie za -
wo do we po świę ci li zdro wiu i ży ciu pa cjen tów, swo je umie jęt no ści i do świad cze nie
za wo do we chęt nie prze ka zy wa li młod szym Ko le żan kom i Ko le gom, a ży ją obec nie
czę sto w sa mot no ści i nie jed no krot nie wy ma ga ją po mo cy.

Dla te go też Ślą ska Izba Le kar ska w tro sce o lo sy tej gru py 
Ko le ża nek i Ko le gów, utwo rzy ła Dom Le ka rza Se nio ra, zlo ka li zo wa ny przy

ul. Szpa ków 11 w So snow cu.

Dom ten jest wy po sa żo ny w win dę, po sia da apar ta men ty jed no - i dwu oso bo we
z sa ni ta ria ta mi oraz anek sa mi ku chen ny mi. Ze wstęp nych roz mów prze pro wa dzo -
nych z przed sta wi cie la mi le ka rzy se nio rów wy ni ka ło, że przy szli miesz kań cy te go do -
mu chcie li by mieć ca ło dzien ne wy ży wie nie (z uwzględ nie niem die ty), po moc opie ku -
na oraz ba da nia i po ra dy le kar skie w za kre sie umo wy z pod sta wo wą opie ką zdro -
wot ną. To wszyst ko je ste śmy w sta nie za pew nić, nie za po mi na jąc o or ga ni zo wa niu
za jęć kul tu ral no -re kre acyj nych. 

Wie lo krot nie na po sie dze niach Ra dy oraz pod czas Okrę go wych Zjaz dów Le ka rzy
oma wia li śmy kwe stie opłat za po byt w tym do mu, pa mię ta jąc, że le ka rze se nio rzy
w więk szo ści nie są oso ba mi ma jęt ny mi, wie lu z nich ży je bar dzo skrom nie.

Po da na w biu le ty nie „Pro Me di co” opła ta w wy so ko ści 2.600 zł za po byt w apar -
ta men cie jed no oso bo wym oraz 2.200 zł w apar ta men cie dwu oso bo wym opar ta by -
ła na prze wi dy wa nych kosz tach utrzy ma nia Do mu i nie zbęd ne go za ple cza przy za ło -
że niu peł ne go wy ko rzy sta nia apar ta men tów.

Zda jąc so bie spra wę z fak tu, że eme ry tu ry le kar skie są na że nu ją co ni skim po -
zio mie, czy ni my wie lo kie run ko we sta ra nia, by kwo ta ta by ła mniej sza, m.in. za leż -
na od przy cho dów przy szłych miesz kań ców do mu. Po wo ła ny w tym ce lu w dniu 13
stycz nia br. peł no moc nik Okrę go wej Ra dy Le kar skiej otrzy ma ł za da nie wy bra nia 
do ce lo wo naj ko rzyst niej szej for my pro wa dze nia Do mu (tak że pod wzglę dem fi nan -
so wym). Do dziś otrzy ma li śmy wstęp ne zgło sze nie od kil ku na stu osób.

Aby móc pod jąć osta tecz ne de cy zje, tak że w za kre sie do fi nan so wa nia 
dzia łal no ści Do mu, chcie li by śmy po znać wszyst kich le ka rzy 

za in te re so wa nych po by tem (tak że przy za ło że niu ob ni że nia ce ny)

Ślą ska Izba Le kar ska dys po nu je re je strem le ka rzy za wie ra ją cym in for ma cje m.in.
o wie ku oraz miej scu za miesz ka nia le ka rzy i le ka rzy den ty stów. Są to jed nak da ne
nie mó wią ce nic o rze czy wi stej sy tu acji, w ja kiej znaj du ją się na sze za słu żo ne Ko le -
żan ki i Ko le dzy.

Dla te go zwra cam się do Pa ni Dok tor/Pa na Dok to ra z ogrom ną proś bą o ro ze zna -
nie w mia rę moż li wo ści wa run ków w ja kich ży ją Ko le żan ki i Ko le dzy eme ry ci, z któ ry -
mi utrzy mu je Pa ni Dok tor/Pan Dok tor kon takt, a zwłasz cza co do któ rych po sia da
Pa ni Dok tor/Pan Dok tor in for ma cję o ko niecz no ści słu że nia Im po mo cą. Wszelkie
uwagi, sygnały, zapytania proszę przekazywać telefonicznie (602 11 05 13).

Prze ka zu jąc wy ra zy sza cun ku, wy ra żam głę bo ką na dzie ję, że po mo że mi Pa -
ni Dok tor/Pan Dok tor do trzeć do wszyst kich Ko le ża nek i Ko le gów Se nio rów, któ -
rzy by li by za in te re so wa ni za miesz ka niem w na szym Do mu Le ka rza Se nio ra, a tak -
że wy ma ga ją szcze gól nej tro ski i po mo cy ze stro ny kor po ra cji le kar skiej.

Jacek Kozakiewicz

W imie niu wła snym oraz wszyst kich
Kol. Kol. Le ka rzy i Lek. Den ty stów Eme -
ry tów i Ren ci stów, Se nio rów na szej Izby
Le kar skiej, zwra cam się z proś bą
do wszyst kich pra cu ją cych i nie pra cu -
ją cych le ka rzy i lek. den ty stów o ser -
decz ne za an ga żo wa nie się w dzia ła nia
no wo pow sta łej Fun da cji na rzecz Do -
mu Le ka rza Se nio ra.

Fun da cja Dom Le ka rza Se nio ra
sta ra się o uzy ska nie sta tu su or ga ni za -
cji po żyt ku pu blicz ne go. Wa run kiem
uzy ska nia te go sta tu su i wpi su do Kra -
jo we go Re je stru Są do we go w cha rak -
te rze or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go
jest wy ka za nie, że fak tycz nie pro wa dzi
się dzia łal ność spo łecz nie uży tecz ną.
W związ ku z tym pro po nu ję, aby skła -
dać w mia rę moż li wo ści da ro wi zny
na rzecz w/w Fun da cji na nu mer
konta:
19 1050 1214 1000 0023 3784 4878

Zwra cam się rów nież do Kol. Kol.
Le ka rzy i Lek. den ty stów, któ rzy pro wa -
dzą pry wat ną prak ty kę le kar ską, aby
na ten cel prze zna cza li tak że (w mia rę
fi nan so wych moż li wo ści) cho ciaż by
nie wiel ką kwo tę ze swo ich do cho dów.
Ze wzglę du na nie raz bar dzo skrom ne
eme ry tu ry czy ren ty nie wszyst kich
chęt nych do za kwa te ro wa nia się w Do -
mu Le ka rza Se nio ra bę dzie stać na sa -
mo dziel ne po kry cie ca ło ści opłat zwią -
za nych z po by tem. Pa mię taj my za tem
o wza jem nym po ma ga niu so bie i za -
dba niu, aby Dom Le ka rza Se nio ra
mógł za wsze słu żyć nam wszyst kim,
kie dy znaj dzie my się w po trze bie.

„Żyj my tak, aby na sze my śli, za mia -
ry i uczyn ki po do ba ły się Naj wyż sze mu,
a pa mięć o nich po zo sta ła w tych, co
bę dą po nas.”

Ire na Utra ta 

p. o. Ko mi sji ds. Le ka rzy Eme ry tów i Ren ci stów 

Ślą skiej Izby Le kar skiej
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Rozważania o „kasie” i nie tylko
LEKARZ BIEGŁY SĄDOWY

Zgod nie z za sa da mi praw ny mi obo wią zu ją cy mi
w Pol sce, ża den sąd obejść się bez bie głe go nie mo -
że. Na te mat pro ble ma ty ki bie głych na pi sa no wie le
prac na uko wych, ksią żek i pod ręcz ni ków, ale nikt
nie pi sze wprost na te mat wy na gro dzeń bie głych.

Jed ną z czyn no ści le ka rza jest orzecz nic two. Pod tym po ję -
ciem ro zu mie się wy da nie prak tycz nie każ de go za świad cze nia,
orze cze nia, kon sul ta cji oraz opi nii. Te ostat nie mo gą być róż ne
– dla po trzeb osób pry wat nych, nie ma ją ce jed nak nic wspól ne go
z opi nio wa niem są do wo – le kar skim oraz opi nie wy da wa ne przez
le ka rzy „bie głych są do wych” czy li wpi sa nych na li sty pro wa dzo ne
przez pre ze sów są dów okrę go wych. Na te mat pro ble ma ty ki bie -
głych na pi sa no wie le prac na uko wych, ksią żek i pod ręcz ni ków,
ale nikt nie pi sze wprost na te mat wy na gro dzeń bie głych.

Jak nie wia do mo o co cho dzi – cho dzi o pie nią dze...
Bie gły są do wy jest „po moc ni kiem” są du, po sia da ją cym „wia -

do mo ści spe cjal ne” w za kre sie swo jej spe cjal no ści. Zgod nie z za -
sa da mi praw ny mi obo wią zu ją cy mi w Pol sce ża den sąd obejść się
bez bie głe go nie mo że.Jesz cze w la tach dwu dzie stych XX wie ku le -
karz opi niu ją cy dla po trzeb są du na zy wa ny był znaw cą są do wym
– po raz pierw szy uży to okre śle nia „bie gły” do pie ro w ro ku 1929.
Od za ra nia od ro dzo nej w 1918 ro ku Pol ski wy da wa no ak ty praw ne
w ma te rii znaw ców, a na stęp nie bie głych. Jed nak pierw sze czte ry
ak ty praw ne do ty czy ły wy na gro dze nia „znaw ców”. W ro ku 1929
wska za no, iż wy na gro dze nie za opi nię bie głe go wraz z ba da niem
wy no si ło 5 do 60 zł, w przy pad ku kom pli ka cji spra wy mo gła być
pod wyż szo na o po ło wę, a w przy pad ku jesz cze więk szych – mo gła
być wyż sza. Nie wta jem ni czo nym na le ży wska zać, że w tym cza sie
np. ce na kro wy kształ to wa ła się na po zio mie 200 do 500 zł, to -
na wę gla oko ło 30 zł, pra cow nik umy sło wy za ra biał śred nio oko -
ło 340 zł mie sięcz nie (mo ja bab cia ja ko wdo wa otrzy my wa ła
w 1929 ro ku 41 zł eme ry tu ry „wdo wiej” mie sięcz nie – dzia dek za gi -
nął w trak cie woj ny, słu żył w ar mii au stro -wę gier skiej).

Obec ne wy na gro dze nia bie głych za wy da nie opi nii w spra -
wie ren ty wy no si mak sy mal nie 149 zł i 91 gro szy. Po rów nań ce -
no wych nie przed sta wiam – wszy scy wie my, co ile kosz tu je.
Oczy wi ście ist nie je moż li wość wy sta wie nia ra chun ku według tak
zwa nej staw ki go dzi no wej, ale pro ble mu te go nie opi su ję.

Co w związ ku z tym?
Przed kil ko ma la ty Ślą ska Izba Le kar ska za ape lo wa ła do Na -

czel nej Ra dy Le kar skiej o pod ję cie pil nych dzia łań w ce lu zmia -
ny prze pi sów dys kry mi nu ją cych bie głych są do wych w dzie dzi -
nach me dycz nych. Re sort Spra wie dli wo ści za po wie dział zmia -
ny, po ja wi ły się pro jek ty no we li za cji roz po rzą dze nia obo wią zu ją -
ce go od po nad 30 lat, sa mo rząd wniósł na tych miast po stu lo -
wa ne po praw ki i za pa dła dłu ga ci sza…

Pó ki co po zo sta je za tem in dy wi du al na wal ka o go dzi we wy -
na gro dze nie. For my tej „wal ki” są róż ne. Na przy kład dr Ja cek
Ko za kie wicz tłu ma czy, pi sze, po stu lu je, ne go cju je z są da mi 

moż li wość wy sta wia nia ra chun ków za opi nie we dług staw ki go -
dzi no wej. In ni bie gli wy sta wia ją ra chun ki według staw ki go dzi -
no wej – są one ob ni ża ne po sta no wie nia mi są dów, bie gli nie ro -
bią nic lub od wo łu ją się do są dów wyż szych in stan cji. Co raz czę -
ściej ze skut kiem po zy tyw nym. Z ko lei War szaw ska Izba Le kar -
ska za chę ca ła le ka rzy bie głych do re zy gno wa nia z tej pra cy
w pro te ście prze ciw ko ni skim wy na gro dze niom.

VAT. I tak źle, i tak nie do brze.
Ist nie je wo la po li tycz na, nie za leż na chy ba od opcji, ob ję cia

bie głych są do wych po dat kiem VAT. A za czę ło się to w ro ku 2004
od „kul to wej” już „in ter pre ta cji po dat ko wej” (au tor: wi ce mi ni -
ster fi nan sów w owym cza sie, nie wy da je mi się, aby wy mie nia -
nie na zwi ska by ło naj wła ściw sze) wska zu ją cej, że bie gły wi nien
pła cić po da tek VAT, bo wiem je go pra ca jest wy ko ny wa na sa mo -
dziel nie i nie speł nia wy mo gów zwol nie nia z te go po dat ku (jest
to bar dzo du ży skrót, a je go wy ja śnie nie sta no wi ło by ob ję tość
kil ku nu me rów „Pro Me di co”) tak jak w przy pad ku rze czo znaw cy
ma jąt ko we go. Po da tek ten ja ko „obo jęt ny z za ło że nia” dla po -
dat ni ka (czy li le ka rza) miał wejść w skład wy na gro dze nia wy mie -
nio ne go w ta ry fie. Czy li de fac to wy na gro dze nie ule gło by ob ni -
że niu o 22% (czy li o VAT). Wo bec nie pre cy zyj nych prze pi sów są -
dy – zgod nie z po le ce niem władz – w po sta no wie niach za zna -
cza ły, że wy na gro dze nie obej mu je tak że VAT.

I w za sa dzie nie wno si ło by to ni cze go do spra wy, gdy by nie
na stę pu ją cy pro blem: o ile bo wiem po da tek był od pro wa dza ny
od staw ki ry czał to wej, za wie ra ją cej VAT, to bie gły pła cił po da tek
od po dat ku. O ile na to miast od „VAT -u” wy li czo ne go w ten spo -
sób nie od pro wa dza no po dat ku – bie gły sta wał się dłuż ni kiem
Urzę du Skar bo we go, za le ga jąc z po dat kiem, bo wiem VAT -u nie
pła cił. I tak źle, i tak nie do brze.

Jak to z VAT -em być ma?
O ile zo sta ną wresz cie wpro wa dzo ne sto sow ne prze pi sy, VAT

sta nie się po wszech ny tak że wśród bie głych le ka rzy (do te go jed -
nak mu si być zmie nio na kla sy fi ka cja dzia łal no ści). I tak: bę dzie
on do da wa ny do staw ki ra chun ku, a więc sta nie się rze czy wi ście
obo jęt ny fi nan so wo (ale nie w aspek cie biu ro kra cji). Bie gły bę -
dzie do li czał VAT do ra chun ku, są dy bę dą pła ci ły ra chun ki według
ta ry fy + VAT, VAT wpły nie do bu dże tu, bu dżet prze ka że pie nią dze
są dom na dzia łal ność, wli cza jąc w to VAT i ko ło się za my ka.

Co da lej z bie gły mi?
Od „ład nych” kil ku lat trwa ją pra ce nad usta wą o bie głych

są do wych. Bie głym by ło by zo stać trud niej, był by po wo ły wa ny
na pię cio let nią ka den cję przez mi ni stra spra wie dli wo ści po oce -
nie je go „do rob ku”, kwa li fi ka cji, postawy etycznej itp. po za opi -
nio wa niu przez Ko mi sję, aby zo stać bie głym kan dy dat wno sił by
opła tę ad mi ni stra cyj ną (500 zł) za zo sta nie bie głym, pre ze si Są -
dów Okrę go wych nie pro wa dzi li by już swo ich list – to na le ża ło by
do mi ni stra. Nie ste ty – za po mnia no o pro ble mie wy na gro dzeń
wska zu jąc, że pro blem ten zo sta nie kom plek so wo ure gu lo wa ny.
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Dla cze go ten tekst?
Nie ste ty nie ma or ga ni za cji, któ ra zrze sza ła by (do bro wol nie)

le ka rzy bie głych są do wych, al bo wiem „nie wi dzi się ta kiej po -
trze by”. Dla te go wy da je się, że w spo sób na tu ral ny izby le kar -
skie win ny wziąć na sie bie or ga ni za cję ja kie goś „cia ła”, któ re
zrze sza ło by le ka rzy, bę dą cych bie gły mi. Jest to istot ne z kil ku
wzglę dów. Po pierw sze – nie oszu kuj my się – ta kie cia ło być mo -
że mo gło by stać się part ne rem do roz mów na te mat spo so bu
wy na gra dza nia le ka rzy bie głych są do wych. Po dru gie – w trak -
cie spo tkań, kon fe ren cji na wet czy w for mie ar ty ku łów w „Pro
Me di co” moż naby wy mie niać uwa gi do ty czą ce me ry to rycz nych
aspek tów opi nio wa nia, cie ka wych przy pad ków itp. Po trze cie
jed nak – „fo rum” ta kie nie ro ści ło by so bie – nie ma bo wiem ta -
kie go pra wa – prawa do wy mu sza nia na przy kład jed no li tej dok -

try ny orzecz nic twa – te go, wo bec ogro mu wie dzy me dycz nej,
fak tu, że każ dy przy pa dek jest in ny oraz nie spój no ści prze pi sów
– po pro stu uczy nić się nie da. Cia ło ta kie mo gło by przy jąć for -
mę „ze spo łu pro ble mo we go” lub „pod ko mi sji” w ra mach ko mi -
sji pro ble mo wych ist nie ją cych w na szej Izbie.

Pla ny
Zna la zła się gru pa le ka rzy–bie głych, któ rzy pra gnę li by się

„zrze szyć” w for mie opi sa nej powy żej. Je stem jed nym z nich.
Obie cu ję, że w nie da le kiej przy szło ści wspól nie z Ko le ga mi za in -
te re so wa ny mi pro ble ma ty ką po dej mie my sto sow ne dzia ła nia...,
o czym po in for mu je my na ła mach „Pro Me di co”.

dr n. med. Ry szard Szoz da

bie gły są do wy od ro ku 1988

PRZY ŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKIEJ DZIAŁA JUŻ CHÓR LEKARZY

Na cztery głosy
Wsa li au dy to ryj nej „Do mu Le ka rza” co po nie dzia łek od -

by wa ją się pró by. W ro dzin nej at mos fe rze ćwi czą swo -
je gło sy le ka rze róż nych spe cjal no ści. Łą czy ich za mi -

ło wa nie do śpie wa nia. Naj pierw „roz grzew ka”: ma aa, me ee, mi,
mo mu uu… ćwi czą wspól nie so pra ny, al ty, te no ry i ba sy, po tem
jesz cze mur mu ran do i moż na przejść do wła ści we go re per tu -
aru. Za le d wie czte ry mie sią ce te mu, kil ka na ście nie zna ją cych
się wcze śniej osób
spo tka ło się
na pierw szej pró bie,
by wspól nie za cząć
śpie wać. Te raz
po ich uda nym
pierw szym wy stę pie
przed pu blicz no ścią,
mo że my ofi cjal nie
po in for mo wać, że
przy Ślą skiej Izbie
Le kar skiej za czął
dzia łać chór.

W ubie głym ro ku
w kil ku ko lej nych nu -
me rach „Pro Me di -
co” moż na by ło prze czy tać ogło sze nie na stę pu ją cej tre ści: „Ślą -
ską Izba Le kar ska szu ka Le ka rzy chęt nych do śpie wa nia w chó -
rze”. Po każ dej je go edy cji do ini cja tor ki te go przed się wzię cia dok -
tor Mag da le ny Gaw ron–Kisz ki zgła sza ło się kil ku za in te re so wa -
nych le ka rzy. – Kie dyś cho dzi łam do szko ły mu zycz nej i śpie wa -
łam w chó rze, te raz mi te go bra ko wa ło. – opo wia da dr Kisz ka
– Przez ja kiś czas szu ka łam miej sca, gdzie mo gła bym kon ty nu -
ować mo ją pa sję i w koń cu po my śla łam, że gdy by tak spró bo wać
po szu kać le ka rzy o po dob nych za in te re so wa niach, to mo że uda -
ło by się stwo rzyć chór przy izbie le kar skiej. Po roz ma wia łam

na ten te mat z ów cze snym pre ze sem izby Ma cie jem Ha man kie -
wi czem, któ re mu ta ini cja ty wa bar dzo się spodo ba ła; zgo dził się
po szu kać oso by do pro wa dze nia chó ru. Tym cza sem ja mia łam
zna leźć chęt nych do śpie wa nia, no i tak się to za czę ło.

W grud niu Ja cek Ko za kie wicz – no wo wy bra ny pre zes, za -
pro po no wał by chór swo im śpie wem uświet nił pierw sze uro czy -
ste spo tka nie ORL VI ka den cji. W trak cie krót kie go pro gra mu

od śpie wa no hymn sta -
nu le kar skie go i – ze
wzglę du na bli skość
Świąt Bo że go Na ro -
dze nia – ko lę dę i pa -
sto rał kę. – Je stem
bar dzo za do wo lo na,
że uda ło nam się za -
śpie wać te ko lę dy
w czte ro gło so wym
opra co wa niu. Dwa
mie sią ce prób, dla
chó ru, któ ry ni gdy nie
śpie wał ra zem, któ ry
do pie ro jest two rzo ny
to by ło bar dzo am bit -
ne za mie rze nie. – cie -

szy się chór mi strzy ni Do ro ta Dzie łak–Szcze pan, ab sol went ka
dy ry gen tu ry chó ral nej, od kil ku na stu lat ar tyst ka chó ru Fil har -
mo nii Ślą skiej w Ka to wi cach, a te raz tak że dy ry gent chó ru ŚIL.

Pró by roz po czę to je sie nią ubie głe go ro ku. Po cząt ko wo przy -
szło je de na ście osób po tem pięt na ście, trwa ła ro ta cja. Jed ni le -
ka rze przy cho dzi li, in ni re zy gno wa li. Pro ble mem by ło zna le zie -
nie opty mal ne go ter mi nu spo tkań, któ ry od po wia dał by jak naj -
więk szej licz bie osób. W koń cu uda ło się usta lić sta łą da tę spo -
tkań i skład sie dem na stu osób, któ re przy cho dzą re gu lar nie
i któ re wzię ły udział w pierw szym wy stę pie.

T E M A T   Z   O K Ł A D K I

zd
ję

ci
e:

 G
ra

ży
na

 O
gr

od
ow

sk
a



T E M A T   Z   O K Ł A D K I

14  PRO MEDICO  MARZEC 2010

Więk szość chó rzy stów sta no wią le ka -
rze, jed nak wśród nich zna leź li się tak że
far ma ceu ci, psy cho log i człon ko wie ro -
dzin le kar skich. Wie lu z nich w prze szło -
ści śpie wa ło już w mło dzie żo wych chó -
rach, czy szkol nych ze spo łach, ale nie
wszy scy. Po to, że by na uczyć się wy do by -
wać dźwię ki, od po wied nio od dy chać, po -
znać wza jem nie swo je moż li wo ści i „roz -
śpie wać się” wspól ne mu zy ko wa nie za -
czę to od pro stych utwo rów. – Pa ni Do ro -
ta bar dzo po waż nie po de szła do te ma tu.
– mó wi dr Kisz ka – Za czę li śmy od ćwi -
czeń gło su, na uki go spo dar ki od de chem.

Na po cząt ku każ dej pró by za wsze jest
przy naj mniej pół go dzi ny ta kich ćwi czeń
wo kal nych. Dla ko goś, kto ni gdy nie sły szał
prób chó ru mo że to wy glą dać na wet za -
baw nie, ale to bar dzo po ma ga i dzię ki nim
ma my o wie le lep sze moż li wo ści gło so we.

Z my ślą o Fe sti wa lu „Ave Ma ria”, któ -
ry w tym ro ku bę dzie miał swo ją je de na -
stą edy cję, chór ŚIL za czął pra co wać
nad przy go to wa niem pro gra mu skła da ją -
ce go się z kil ku pie śni ma ryj nych. Pró by
już trwa ją, ale drzwi na dal są otwar te dla
wszyst kich chęt nych, pra gną cych wspól -
nie po śpie wać. – Za chę cam do przy łą -
cze nia się do nas. My ślę, że wśród le ka -
rzy jest wie le osób wy edu ko wa nych mu -
zycz nie, z aspi ra cja mi lub do świad cze -
nia mi w tej dzie dzi nie lub po pro stu me -
lo ma nów. Wszyst kie te oso by oraz ama -
to rów wspól ne go śpie wa nia, szcze gól nie
gło sy mę skie, któ rych nie zwy kle we
wszyst kich ze spo łach chó ral nych po żą -
da my, za pra sza my do przy łą cze nia się
do nas. – za pra sza dy ry gent Do ro ta Dzie -
łak–Szcze pan.

An na Za do ra–Świ de rek

„Szan sa na suk ces”

Dok tor Bi bia na Sob czyk–Ro sak,
chó rzyst ka Chó ru
Śla skiej Izby Le -
kar skiej, a pry -
wat nie le karz
den ty sta z Dą -
bro wy Gór ni czej
zo sta ła zwy cięż -
czy nią pro gramu
Elż bie ty Skręt -

kow skiej „Szan sa na suk ces”. Jej in ter -
pre ta cja pio sen ki Zbi gnie wa Wo dec kie -
go „Lu bię wra cać tam gdzie, by łem” za -
chwy ci ła pro fe sjo nal ne ju ry.

Pro gram w TVP 2 miał emi sję
7 mar ca 2010 ro ku, na stęp ny już w ma -
ju, bo wiem ja ko lau re at ka jed ne go z od -
cin ków „Szan sy na suk ces” Pani doktor
weź mie udział w wiel kim kon cer cie fi na -
ło wym te go rocz nej edy cji pro gar mu,
któ ry od bę dzie się w War sza wie.

Ser decz nie gra tu lu je my!

Nowopowstały Chór Śląskiej Izby Lekarskiej 
zaprasza

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

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

Dodatkowe informacje: tel. 606 78 94 28

Dorota Dziełak-Szczepan dyryguje chórem ŚIL
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Te mat

Konferencja:
„Ak tu al ne moż li -
wo ści dia gno zy i te -
ra pii dziec ka z za -
bu rze niem roz wo ju
psy cho ru cho we go”

Konferencja:
„Prawo a
medycyna”

Wykład:
„Zmia ny w prze pi -
sach do ty czą cych
kon trak to wa nia
i roz li cza nia świad -
czeń zdro wot nych”

Wykład:
„Za le ca na do ku -
men ta cja me dycz -
na w ga bi ne cie sto -
ma to lo gicz nym”

Ter min

8 kwietnia 
godz. 930

14 kwietnia
godz. 1600

16 kwietnia
godz. 1500

16 kwietnia
godz. 1600

Od płat ność

Udział 
bezpłatny 

koszt:
100 zł

Udział 
bezpłatny

Udział 
bezpłatny

Do dat ko we in for ma cje

„Pro ble my roz wo ju dzie ci z dys kra nia mi” 
dr n. med. Da wid La rysz, neu ro chi rurg, neu rop sy cho log
„Jak oce niać roz wój funk cji psy chicz nych dzie ci w wie ku nie mow -
lę cym, po nie mow lę cym i przed szkol nym” 
prof. dr hab., psy cho log, lo go pe da Ja go da Cie szyń ska, Kra ków
„Za ba wa ma łe go dziec ka ja ko wy znacz nik za bu rzeń roz wo jo -
wych” – psy cho log mgr Ka ta rzy na Haj duk -Olek sy
„Wpływ ma sa żu na mó zgo we krą że nie krwi u no wo rod ka” – mgr
fi zjo te ra pii Ma rek Bo ber ski (90% pew no ści przy by cia), Szcze cin
„Kon cep cja NDT -Bo bath w te ra pii dziec ka z uszko dze niem OUN”
– dr n. med., pe dia tra, te ra peu ta NDT -Bo bath Ja cek Ku na, 
Cie szyn
„Ob ser wa cja i dia gno za w me to dzie SI ja ko oce na roz wo ju funk -
cjo nal ne go umie jęt no ści dziec ka z punk tu wi dze nia zmy słów”
– mgr fi zjo te ra pii Mag da le na Szcze pa ra, Ja strzę bie Zdrój
„Wcze sne uwa run ko wa nia roz wo ju mo wy” – neu ro lo go pe da 
mgr Ka ta rzy na Pie tras, Ka to wi ce 
„Ani ma lo te ra pia ja ko me to da wspo ma ga ją ca roz wój dziec ka
z za bu rze nia mi neu ro ro zwo jo wy mi” – mgr fi zjo te ra pii Agniesz ka
Śle zak, Wo dzi sław Ślą ski 
UWAGA! Miej sce kon fe ren cji – „Sce na na Sta rów ce”; 44-240
Żo ry ul. Ko ściusz ki (sta re ki no)

Pro gram kon fe ren cji po dzie lo no na trzy blo ki: praw ne aspek ty
za wo du le ka rza, pra wa pa cjen ta i pra wa le ka rza oraz prak -
tycz ne za sa dy pro wa dze nia mar ke tin gu i dzia łań PR dla pla -
có wek służ by zdro wia i ga bi ne tów le kar skich. Bę dzie to do -
sko na ła oka zja do dys ku sji o za gad nie niach praw nych do ty czą -
cych za wo du le ka rza i sys te mu opie ki zdro wot nej w na szym kra -
ju. Or ga ni za to rzy za pla no wa li wy kła dy tak, aby w spo sób jak naj -
bar dziej prak tycz ny, opar ty na stu dium przy pad ków, prze ka zać
wie dzę z za kre su od po wie dzial no ści cy wil nej le ka rzy, naj now -
szych zmian w usta wo daw stwie oraz naj cie kaw szych nur tów
w pra wo daw stwie me dycz nym. Uczest ni cy kon fe ren cji bę dą rów -
nież mo gli za po znać się z wy bra ny mi za gad nie nia mi z za kre su
mar ke tin gu i PR pla có wek me dycz nych, przy dat ny mi nie tyl ko
me ne dże rom pla có wek opie ki zdro wot nej, ale każ de mu le ka rzo -
wi pro wa dzą ce mu pry wat ną prak ty kę le kar ską. Kon fe ren cja
„Pra wo a me dy cy na” jest pierw szą z cy klu kon fe ren cji IN TER dla
Me dy cy ny, któ ry zo sta nie zor ga ni zo wa ny w 2010 ro ku.
UWAGA! For mu larz zgło sze nio wy na kon fe ren cję oraz szcze gó ło -
we in for ma cje znaj du ją się na stro nie www.in ter pol ska.pl.

Wy stą pie nie przed sta wi cie la Ślą skie go Od dzia łu NFZ.

Wy kład po pro wa dzi: lek. dent. An na Kot 
(I za stęp ca OROZ w Kra ko wie)

Part ne rzy

Kon fe ren cja
pod pa tro na -
tem ŚIL.
Głów ny 
or ga ni za tor:

SZKOLENIA ŚIL
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Powyższe zdarzenia szkoleniowe odbędą się w salach wykładowych Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach 
przy ul. Grażyńskiego 49a (Oprócz wyróżnionych innym kolorem). 

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 
Informacje pod numerem telefonu (0 32) 203 65 47/8 wew. 321.

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

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na kursy specjalizacyjne „Zdrowie Publiczne” na rok 2010 w ramach
projektu „Pro Doctore – projekt wspierający rozwój kadr medycznych w województwie śląskim”.

Nr projektu WND-POKL.08.01.01-24-119/08 została zamknięta.

Jednocześnie informujemy, że osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach w roku 2010 mogą zgłaszać
się na listy rezerwowe we wszystkich proponowanych terminach. 

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w kursach można uzyskać:

BIURO PROJEKTU: 
Śląska Izba Lekarska, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 49a

tel: (0 32) 203 65 47 wew. 321, tel .kom. +48 694 65 90 61, fax: 032 352 06 38
e-mail: prodoctore@izba-lekarska.org.pl; www.izba-lekarska.org.pl/prodoctore/

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.

Wykład:
„Chirurgiczno-
ortodontyczne
leczenie recesji
przyzębia”

Konferencja:
„Śląska
Konferencja
Medycyny
Estetycznej”

14 maja
godz. 1600

18 czerwca

Udział 
bezpłatny

koszt: 
150 zł

Wy kład po pro wa dzi: dr n. med. Ma rze na Do mi niak

„Mo le ku lar ne pod sta wy sta rze nia się” 
prof. dr hab. n. med. 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 ło 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. med. Elż bie ta Gro chow ska -Nie dwo rak
„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”
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Śląska Izba Lekarska w gronie najlepszych
Go dzi na 1630 w miesz ka niu le ka rza dzwo ni te le fon.

– Dzień do bry, Ślą ska Izba Le kar ska, czy roz ma wiam z pa nem
dok to rem Ik siń skim? (sły chać w słu chaw ce ko bie cy
głos)

– Yhmmm, tak. A o co cho dzi?
– Chcia ła bym uzu peł nić pew ne da ne w re je strze 
le ka rzy…
– Ha! Ha, ha! Świet ny dow cip. A tak na se rio to ty Ewa?
– To nie jest dow cip pa nie dok to rze, ja na praw dę dzwo -

nię w spra wie da nych…
– Ja sne, ja sne. My się już szy ku je my i bę dzie my u cie bie

za go dzi nę, tak jak się uma wia li śmy.
– Pa nie dok to rze, ale ja NA PRAW DĘ dzwo nię z izby, my

w śro dy pra cu je my do 17.
Ta roz mo wa mia ła miej sce w Syl we stra 2008 ro ku

– opo wia da Jo lan ta Swo bo da kie row nik Dzia łu Ewi den cji
Le ka rzy i wy da wa nia Praw Wy ko ny wa nia Za wo du w ŚIL i do -
da je: – W na szej pra cy za wsze jest coś, co trze ba uzu peł -
nić na „już”.

Ta ki spo sób dzia ła nia zo stał do ce nio ny przez Na -
czel ną Izbę Le kar ską, któ ra od kil ku lat or ga ni zu je
kon kurs na naj le piej pro wa dzo ny kom pu te ro wy
Okrę go wy Re jestr Le ka rzy. W ro ku 2009 Ślą ska Izba
Le kar ska za ję ła w nim pierw sze miej sce, ex aequo
z kil ko ma in ny mi izba mi.

Pro wa dze nie kom pu te ro we go Re je stru Le ka rzy jest jed nym
z usta wo wych obo wiąz ków okrę go wych izb le kar skich. W opar ciu
o zbie ra ne przez nie da ne Na czel na Izba Le kar ska pro wa dzi 

Cen tral ny Re jestr Le ka rzy. Znaj du je się w nim wie le szcze gó ło -
wych in for ma cji o wszyst kich le ka rzach i le ka rzach den ty stach
wy ko nu ją cych swój za wód na te re nie Pol ski. W re je strze ślą skiej
izby – li czą cej bli sko szes na ście ty się cy człon ków – wy ko nu je się
co dzien nie żmud ną pra cę po le ga ją cą na cią głym ak tu ali zo wa -
niu, wpro wa dza niu do sys te mu se tek in for ma cji o od by ciu sta żu

po dy plo mo we go, punk tach edu ka cyj nych, da nych te le adre -
so wych, miej scach za trud nie nia, awan sach, stop niach na -

uko wych, pry wat nych prak ty kach, wy ni kach LEP -u itp.
W za mie rze niu NIL, kon kurs ma za za da nie pod nieść

ja kość dzia ła nia okrę go wych re je strów. Zwy cię ża ta izba,
któ rej pra cow ni cy zdo bę dą naj więk szą licz bę punk tów
przy zna wa nych za wła ści we wy ko na nie kon kret nych
czyn no ści. – Kry te ria oce ny są dość skom pli ko wa ne,
ale spro wa dza ją się do ter mi no wo ści, do kład no ści

i kom plek so wo ści do ko ny wa nych wpi sów – pod su mo -
wu je J. Swo bo da.

W ro ku 2008 Ślą ska Izba Le kar ska zdo by ła w tej ry -
wa li za cji trze cie miej sce, ale rok ubie gły za koń czył się
dla dzia łu ewi den cji peł nym suk ce sem. W stycz niu
w sie dzi bie NIL od by ło się uro czy ste wrę cze nie na -
gród: sta tu etek i pa miąt ko wych dy plo mów. Do dat -
ko wo z tej oka zji pra cow ni cy w trak cie mar co we go
po sie dze nia Okrę go wej Ra dy Le kar skiej otrzy ma li
wy róż nie nia od pre ze sa Jac ka Ko za kie wi cza, któ ry

po gra tu lo wał im per fek cji w wy peł nia niu obo wiąz ków ad mi ni stra -
cyj nych i za an ga żo wa nia w pra cy na rzecz kor po ra cji za wo do wej.

A. Z.-Ś.

SPOTKANIE W SPRAWIE NASTĘPSTWA PRAWNEGO I NIERUCHOMOŚCI ŚIL

W dniu 2 grud nia 2009 r. Sejm RP uchwa lił no wą usta wę
o izbach le kar skich, w któ rej jed no znacz nie stwier dził, że okrę go -
we izby le kar skie są na stęp cą praw nym dzia ła ją cych do 1950 ro -
ku okrę go wych izb le kar skich i są upraw nio ne do wy stę po wa nia
o zwrot nie ru cho mo ści sta no wią cych w po da nym okre sie wła -
sność tych izb, je że li nie ru cho mo ści te są nie zbęd ne dla funk cjo -
no wa nia izby, a tak że je że li nie na ru sza to ujaw nio ne go w księ dze
wie czy stej pra wa wła sno ści lub pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go
osób trze cich. Z prze ka zów ust nych dzia ła czy sa mo rzą du le kar skie -
go oraz nie któ rych ma te ria łów ar chi wal nych uzy ska no in for ma cję,
że śro do wi sko le ka rzy z te re nu Ślą ska i Za głę bia, w okre sie do 1950
ro ku po sia da ło w Ka to wi cach trzy obiek ty oraz dys po no wa ło wil lą
„Re na” w Wi śle. W związ ku z po wyż szym z ini cja ty wy pre ze sa Okrę -
go wej Ra dy Le kar skiej dr n. med. Jac ka Ko za kie wi cza w dniu 22
stycz nia br. od by ło się spo tka nie, któ re go ce lem by ło ro ze zna nie
sy tu acji w za kre sie ma jąt ku nie ru cho me go Ślą skiej Izby Le kar skiej
dzia ła ją cej przed 1950 ro kiem oraz moż li wo ści wy stą pie nia o zwrot
nie ru cho mo ści sta no wią cych wła sność izby.

W spo tka niu uczest ni czył znaw ca hi sto rii me dy cy ny, od da ny
spra woz daw ca dzie jów sa mo rzą du le kar skie go dr n. med.
Krzysz tof Bro żek, mec. Kry stian Nicz pan oraz pra cow ni cy biu ra.

Doktor Krzysz tof Bro żek przed sta wił in for ma cje do ty czą ce
sie dzib Ślą skiej Izby Le kar skiej przed 1950 ro kiem: 

1. Bu dy nek w Ka to wi cach przy Pla cu Wol no ści 8, w któ rym
mie ści ły się biu ra ŚIL do wy bu chu II woj ny świa to wej. Izba
praw do po dob nie by ła je go współ wła ści cie lem wraz z To wa -
rzy stwem Le ka rzy Po la ków na Ślą sku. Mia no go spo da rza te -
go obiek tu miał dr Kon rad Poj da, oj ciec prof. Ste fa na Poj dy.

2. Zwią zek Go spo dar czy Le ka rzy Pol skich na Ślą sku (po woj nie
prze mia no wa ny na Zwią zek Za wo do wy Le ka rzy Wo je wódz -
twa Ślą sko -Dą brow skie go) za ku pił ze skła dek ka mie ni cę
przy uli cy Mo niusz ki 6/8. Tą nie ru cho mo ścią w 1989 ro ku
za in te re so wa ło się Pol skie To wa rzy stwo Le kar skie Od dział
Ślą ski. W po sia da niu to wa rzy stwa by ła księ ga ka so wa za -
wie ra ją ca li stę dar czyń ców wraz z kwo ta mi skła dek, ja kie
prze zna czy li na za kup te go bu dyn ku. Pro fe sor Alek san der
Sie roń, ów cze sny Pre zes Od dzia łu Ślą skie go Pol skie go To -
wa rzy stwa Le kar skie go, pró bo wał wy ja śnić kwe stie wła sno -
ści ka mie ni cy.

3. Śro do wi sko le kar skie zło ży ło się tak że na za kup wil li „Re na”
w Wi śle z prze zna cze niem na dom wcza so wy dla ro dzin le -
kar skich. Po woj nie obiekt ten sta no wił wła sność Związ ku
Za wo do we go Le ka rzy Wo je wódz twa Ślą sko -Dą brow skie go.

4. Po woj nie izba mia ła swo ją sie dzi bę w Ka to wi cach przy uli cy
Wi ta Stwo sza 16 (II pię tro w Ku rii Bi sku piej) by ły to po miesz -
cze nia wy naj mo wa ne.
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Wnio sek do okrę go wej ra dy le kar skiej o przy zna nie ogra ni -
czo ne go pra wa wy ko ny wa nia za wo du w ce lu od by cia sta żu po -
dy plo mo we go mu szą zło żyć:
• ab sol wen ci, któ rzy uzy ska li ty tuł za wo do wy le ka rza lub le ka -

rza den ty sty na pol skiej wyż szej uczel ni me dycz nej, lub jej
za gra nicz nym od po wied ni ku

• le ka rze i le ka rze den ty ści, któ rzy uzy ska li pra wo wy ko ny -
wa nia za wo du w in nym pań stwie i wy ko ny wa li swój za wód
za gra ni cą, a do tych czas nie uzy ska li pra wa wy ko ny wa nia
za wo du na ob sza rze RP / chcą cych od być staż po dy plo mo -
wy lub uzy skać uzna nie sta żu od by te go za gra ni cą i zło żyć
eg za min pań stwo wy koń czą cy staż po dy plo mo wy (LEP)

Wnio sek do okrę go wej ra dy le kar skiej o przy zna nie pra wa
wy ko ny wa nia za wo du mu szą zło żyć:
• le ka rze i le ka rze den ty ści po sia da ją cy ogra ni czo ne pra wo

wy ko ny wa nia za wo du, któ rzy zda li eg za min pań stwo wy koń -
czą cy staż po dy plo mo wy (LEP)

Pra wo wy ko ny wa nia za wo du okrę go wa ra da le kar ska przy zna je:
a) na czas okre ślo ny w ce lu od by cia szko le nia po dy plo mo -

we go lub uzy ska nia stop nia na uko we go
b) na czas okre ślo ny lub na sta łe w ce lu pod ję cia pra cy za -

rob ko wej

Wnio sek do okrę go wej ra dy le kar skiej o po now ne przy zna -
nie pra wa wy ko ny wa nia za wo du na czas okre ślo ny lub
na sta łe mu szą zło żyć: 
• le ka rze i le ka rze den ty ści, któ rzy otrzy ma li pra wo wy ko ny -

wa nia za wo du na czas okre ślo ny i za mie rza ją na dal wy ko ny -
wać za wód na ob sza rze RP po upły wie cza su na ja ki pra wo
zo sta ło przy zna ne

Po now ne pra wo wy ko ny wa nia za wo du okrę go wa ra da le -
kar ska przy zna je:

a) na czas okre ślo ny w ce lu od by cia szko le nia po dy plo mo -
we go lub uzy ska nia stop nia na uko we go

b) na czas okre ślo ny lub na sta łe w ce lu pod ję cia pra cy za -
rob ko wej

Do dat ko we in for ma cje oraz wy ka zy nie zbęd nych do ku -
men tów dla le ka rzy i le ka rzy den ty stów cu dzo ziem ców nie
po sia da ją cych oby wa tel stwa pol skie go, a chcą cych wy ko ny -
wać za wód na te re nie RP moż na zna leźć na stro nie in ter ne -
to wej Ślą skiej Izby Le kar skiej www.izba -le kar ska.org.pl. lub
uzy skać w Dzia le Ewi den cji Le ka rzy i wy da wa nia PWZ ŚIL
pod nu me rem te le fo nu (32) 203-65-47/48 wew. 300

Zgod nie z uchwa łą Na czel nej Ra dy Le kar skiej
nr 110/05/IV z dnia 16 wrze śnia 2005 r. w tre ści pie cząt ki
le kar skiej wy róż nia się tzw. ele men ty ob li ga to ryj ne oraz ele -
men ty fa kul ta tyw ne.

Ele men ty ob li ga to ryj ne czy li te, któ re mu szą zna leźć się
w tre ści pie cząt ki to:

1) imię i na zwi sko,
2) ty tuł za wo do wy, tj. „le karz” („lek.”) al bo „le karz den ty -

sta” („lek. dent.”),

3) nu mer pra wa wy ko ny wa nia za wo du,
4) po sia da ne spe cja li za cje, zgod nie z brzmie niem okre ślo nym

w dy plo mie lub za świad cze niu, po twier dza ją cym ich uzy ska nie
Ele men ty fa kul ta tyw ne czy li te, któ rych umiesz cze nie

w tre ści pie cząt ki za le ży od wo li le ka rza to:
1) ty tuł i sto pień na uko wy,
2) umie jęt no ści z za kre su węż szych dzie dzin me dy cy ny lub

udzie la nia okre ślo nych świad czeń zdro wot nych, o któ rych mo -
wa w prze pi sach wy da nych na pod sta wie art. 17 ust. 2 usta wy

5. Izba tuż przed roz wią za niem zaj mo wa ła lo kal na uli cy Sta ro -
wiej skiej w Ka to wi cach – tak że wy naj mo wa ny.

Dok tor Krzysz tof Bro żek po in for mo wał rów nież, że po sia da
w swo ich za so bach część do ku men tów z ar chi wum prof.
Edwar da Han ke, w któ rych mo gą znaj do wać się jesz cze ja kieś
istot ne in for ma cje. Jak z po wyż szych in for ma cji wy ni ka, we
wszyst kich czte rech przy pad kach nic nie wska zu je na to, aby
po przed nicz ka praw na Ślą skiej Izby Le kar skiej by ła do ro -
ku 1950 wła ści cie lem ja kiej kol wiek nie ru cho mo ści.

Nie mniej po sta no wio no, że: mec. K. Nicz pan przy go tu je
wnio sek do Są du Re jo no we go w Ka to wi cach o udo stęp nie nie
do wglą du księ gi wie czy stej pro wa dzo nej dla nie ru cho mo ści
po ło żo nej w Ka to wi cach przy Pl. Wol no ści 8 w ce lu usta le nia
czy przed 1950 ro kiem by ła ona wła sno ścią ŚIL • Dy rek tor biu -
ra ŚIL zwró ci się do prof. Stefana Poj dy z proś bą o przej rze nie

do mo we go ar chi wum i spraw dze nie czy nie ma in for ma cji o ak -
cie wła sno ści za rzą dza ne go przez oj ca Pro fe so ra bu dyn ku
przy Pl. Wol no ści 8 w Ka to wi cach • Dr K. Bro żek przej rzy swo je
za so by, w któ rych znaj du ją się do ku men ty z ar chi wum dr E.
Han ke, za wie ra ją ce być mo że istot ne dla spra wy in for ma cje •
Dy rek tor biu ra ŚIL za się gnie u prof. A. Sie ro nia in for ma cji do -
ty czą cej wła sno ści nie ru cho mo ści przy ul. Mo niusz ki 8/6 w Ka -
to wi cach • Mgr A. Za do ra -Świ de rek prze śle dzi ma te ria ły zde -
po no wa ne w Ar chi wum Pań stwo wym, Ar chi wum Ślą skie go
Urzę du Wo je wódz kie go oraz Głów nej Bi blio te ce Le kar skiej.

W związ ku z po wyż szym pro si my wszyst kie oso by, któ re
po sia da ją w swo ich zbio rach ja kie kol wiek do ku men ty lub
ma ją in for ma cje o nie ru cho mym ma jąt ku Ślą skiej Izby Le -
kar skiej sprzed 1950 ro ku o kon takt z se kre ta ria tem ŚIL
pod nu me ra mi tel. 32/203-65-47, 203-65-48.

PRA WO DLA LE KA RZY I LE KA RZY DEN TY STÓW CU DZO ZIEM CÓW NIE PO SIA DA JĄ CYCH
OBY WA TEL STWA POL SKIE GO, KTÓ RZY CHCĄ WY KO NY WAĆ ZA WÓD NA TE RE NIE 
RZE CZY PO SPO LI TEJ POL SKIEJ

W ostatnim numerze „Pro Medico” w wykazie przewodniczących komisji pominęliśmy tytuł naukowy przy
nazwisku prof. dr hab. n.med. Stefana Pojdy, za co serdecznie Pana Profesora przepraszamy.



MARZEC 2010 PRO MEDICO 19

K O M U N I K A T Y

Uprzej mie in for mu ję, że w ro ku 2010 obo wią zu je na dal
uchwa ła nr 8/08/V Na czel nej Ra dy Le kar skiej z dnia
4 kwiet nia 2008 roku w spra wie wy so ko ści skład ki człon -
kow skiej, któ ra we szła w ży cie w paź dzier ni ku 2008.

Obec nie skład ka człon kow ska wy no si:
1. le karz i le karz den ty sta, czło nek izby le kar skiej fi gu ru ją cy
w re je strze ŚIL:

• wy ko nu ją cy za wód le ka rza i le ka rza den ty sty: 40 zł
• uzy sku ją cy przy cho dy z in nych źró deł (nie pra cu ją cy w za -

wo dzie, ale po sia da ją cy PWZ): 40 zł
2. le karz i le karz den ty sta, czło nek izby le kar skiej fi gu ru ją cy

w ewi den cji: 40 zł
3. le karz i le karz den ty sta, czło nek izby le kar skiej, któ re mu za -

wie szo no pra wo wy ko ny wa nia za wo du: 40 zł
4. le karz i le karz den ty sta sta ży sta, czło nek izby le kar skiej: 10 zł
5. le karz i le karz den ty sta eme ryt w ro zu mie niu prze pi sów
o eme ry tu rach i ren tach, czło nek izby le kar skiej:

• wy ko nu ją cy za wód le ka rza i le ka rza den ty sty: któ ry nie
ukoń czył 60 lat w przy pad ku ko bie ty lub 65 lat w przy pad -
ku męż czy zny: 40 zł

• wy ko nu ją cy za wód le ka rza i le ka rza den ty sty: któ ry ukoń -
czył 60 lat – ko bie ta i 65 – lat męż czy zna, i je go przy cho -
dy prze kra cza ją przy chód le ka rza sta ży sty po za świad -
cze niem eme ry tal nym: 40 zł

• wy ko nu ją cy za wód le ka rza i le ka rza den ty sty: któ ry ukoń -
czył 60 lat – ko bie ta i 65 – lat męż czy zna i je śli nie osią -
ga rocz ne go przy cho du prze kra cza ją ce go rocz ny przy chód
le ka rza sta ży sty (usta lo ne go przez mi ni stra zdro wia), to
na je go pi sem ny wnio sek wraz z oświad cze niem o wy so -
ko ści przy cho dów (ob ni że nie skład ki na stę pu je Uchwa łą
Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach): 10 zł

Za rów no w ro ku 2009 jak i 2010 przy chód le ka rza sta -
ży sty wy no si 24 084 zł (tj. 2 007 zł mie sięcz nie).

6. le karz i le karz den ty sta ren ci sta w ro zu mie niu prze pi sów
o eme ry tu rach i ren tach: 10 zł (na pi sem ny wnio sek Uchwa ła
Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach)

Zwol nie ni z obo wiąz ku opła ca nia skład ki człon kow skiej są le -
ka rze i le ka rze den ty ści:
• bez ro bot ni za re je stro wa ni w Po wia to wym Urzę dzie Pra cy

(zwol nie ni na pi sem ny wnio sek wraz z oświad cze niem o wy -
so ko ści przy cho dów uchwa łą Okrę go wej Ra dy Le kar skiej
w Ka to wi cach)

• eme ry ci i ren ci ści, któ rzy za prze sta li wy ko ny wa nia za wo du
le ka rza i le ka rza den ty sty (zwol nie ni na pi sem ny wnio sek
wraz z oświad cze niem o wy so ko ści przy cho dów uchwa łą
Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach).

Le ka rze pro wa dzą cy dzia łal ność go spo dar czą ma ją pra wo
za li czyć skład kę do kosz tów uzy ska nia przy cho dów.

Jed no cze śnie in for mu je my, iż nie ule ga ją zmia nie nu me ry
kont in dy wi du al nych przy ję te do ewi den cjo no wa nia skła dek
człon kow skich od 1 stycz nia 2008 r.

Skład ka człon kow ska za da ny mie siąc win na wpły nąć
do koń ca da ne go mie sią ca, od za le głych skła dek człon kow -
skich na li cza ne są od set ki usta wo we.

Zmia ny ma ją ce wpływ na wy so kość skład ki człon kow skiej
na le ży nie zwłocz nie zgła szać w izbie le kar skiej, gdyż skut ku ją
one od pierw sze go dnia mie sią ca na stę pu ją ce go po mie sią cu,
w któ rym Okrę go wa Ra da Le kar ska pod ję ła uchwa łę do ty czą -
cą zmia ny wy so ko ści skład ki, na pod sta wie wnio sku le ka rza.
Rów nież istot ne jest zgła sza nie po niż szych in for ma cji:
• o prze nie sie niu się na ob szar dzia ła nia in nej izby;
• zmia nie za miesz ka nia lub pro wa dze nia dzia łal no ści in dy wi -

du al nej prak ty ki le kar skiej;
• zmia nie miej sca za trud nie nia;
• utra cie do ku men tu upraw nia ją ce go do wy ko ny wa nia za wo du;
• uzy ska niu spe cja li za cji, stop nia na uko we go lub ty tu łu na -

uko we go;
• zmia nie na zwi ska;
• uzy ska niu lub utra cie oby wa tel stwa pol skie go;
• przej ścia na eme ry tu rę lub ren tę;
• za re je stro wa niu w Urzę dzie Pra cy;
• prze by wa niu na urlo pie wy cho waw czym.

Je rzy Rdes

Skarb nik Okrę go wej Ra dy Le kar skiej  w Ka to wi cach

z dnia 5 grud nia 1996 r. o za wo dach le ka rza i le ka rza den ty -
sty, zgod nie z brzmie niem okre ślo nym w świa dec twie po twier -
dza ją cym po sia da nie tych umie jęt no ści,

3) nu mer umo wy z Na ro do wym Fun du szem Zdro wia upo -
waż nia ją cej le ka rza do wy sta wia nia re cept,

4) nu mer te le fo nu,

5) ad res.

Jed no cze śnie in for mu jemy, że uży wa nie pie czą tek, z któ -
rych tre ści wy ni ka, że le karz peł ni funk cję bie głe go są do -
we go, mo że mieć miej sce tyl ko na po trze by po stę po wa nia
są do we go.

– z elementami obligatoryjnymi:

lek. Jan Kowalski
specjalista chorób wewnętrznych
z boku: 123456789

lek. dent. Jan Nowak
specjalista protetyk
z boku: 123456789

– z elementami fakultatywnymi:

dr n. med. Jan Kowalski
specjalista chorób wewnętrznych
+ umiejętność z zakresu węższych dziedzin
12-00000000 00
tel. 600-000-00
ul. Izbowa 6, 40-000 Katowice
z boku: 123456789



20  PRO MEDICO  MARZEC 2010

Z życia Oddziału Śląskiego PTS
Wi tam jak zwy kle bar dzo ser decz nie. No i ma my rok 2010.

Bo że, kie dy to prze le cia ło. Ale do rze czy. Roz po czę li śmy moc -
nym ak cen tem. 22 i 23 stycz nia, już po raz trze ci, ka to wic ki
„Spodek” miał przy jem ność go ścić Tar gi Sto ma to lo gicz ne oraz
Kon fe ren cję Na uko wo–Szko le nio wą or ga ni zo wa ne przez Aka de -
mic kie Cen trum Sto ma to lo gii i Me dy cy ny Spe cja li stycz nej 
sp. z o.o. Po mi mo ata ku zi my, któ ra w tym ro ku jest wy jąt ko wo
sro ga, od no to wa li śmy wy so ką fre kwen cję. 

Mi nu so wa tem pe ra tu ra nie by ła w sta nie od stra szyć za in te -
re so wa nych od uczest nic twa w tym waż nym wy da rze niu za rów -
no za wo do wym, jak i kul tu ral nym. III Tar gi Sto ma to lo gicz ne oraz
Kon fe ren cję Na uko wo–Szko le nio wą otwar ła kie row nik na uko wy
Kon fe ren cji oraz dy rek tor ACS i MS w jed nej oso bie, 
dr n. med. Ha li na Ksią żek–Bąk. Głos za brał rów nież dzie kan
Wy dzia łu Le kar skie go z Od dzia łem Le kar sko–Den ty stycz nym
w Za brzu, prof. dr hab. n. med. Woj ciech Król. Pa tro nat ho no -
ro wy nad ca łą im pre zą ob ję li: 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, mar sza łek wo je wódz twa ślą skie go
Bo gu sław Śmi giel ski oraz prezes Okrę go wej Ra dy Le kar skiej
Ja cek Ko za kie wicz. Po ofi cjal nych prze mó wie niach, w czę ści
ar ty stycz nej, wy stą pi li ar ty ści z kra kow skiej „Piw ni cy pod Ba ra -
na mi”. Sza le nie mi ły ak cent.

W tym ro ku go ści li śmy, jak do tej po ry, naj więk szą ilość wy -
staw ców i przed sta wi cie li pro du cen tów z ca łej Pol ski, co świad -
czy o ro sną cym za in te re so wa niu na szą im pre zą. Re pre zen to wa -
ne by ły wszyst kie dzia ły sto ma to lo gii oraz wy daw cy wie lu cza so -
pism sto ma to lo gicz nych. By ła rów nież bo ga ta ofer ta pod ręcz ni -
ków sto ma to lo gicz nych.

W czę ści na uko wo–szko le nio wej go ści li śmy zna ne i uzna ne
au to ry te ty z kil ku ośrod ków aka de mic kich w kra ju, jak rów nież
z na szej Uczel ni. Te ma ty ka wy kła dów by ła na ty le sze ro ka, iż każ -
dy mógł zna leźć coś dla sie bie. W pierw szym dniu kon fe ren cji
se sja przed po łu dnio wa to en do don cja. A je że li en do, to du et
– prof. Je rzy Kru piń ski i dr n. med. Ma ciej Ża row. Pa no wie
w swo ich pre zen ta cjach zwró ci li szcze gól ną uwa gę na po wi kła -
nia pod czas le cze nia en do don tycz ne go i po stę po wa nie w przy -
pad kach, gdy ma my do czy nie nia z ostrym za pa le niem tka nek
oko ło wierz choł ko wych. Na stęp nie po ru szy li te ma ty kę od bu do -
wy zę bów po le cze niu ka na ło wym przy uży ciu włó kien, wkła dów
ko ro no wo–ko rze nio wych oraz ko ron pro te tycz nych i uzu peł nień
ty pu on la ny/in lay. Wy kła dy te nie by ły ogra ni czo ne tyl ko
do przed sta wie nia su chej aka de mic kiej wie dzy. Wy kła dow cy 

za pre zen to wa li bo ga tą do ku men ta cję fo to -
gra ficz ną i rtg przy pad ków kli nicz nych. Za -
de mon stro wa li tak że kil ka krót kich fil mów
in struk ta rzo wych.

W po po łu dnio wej se sji na uko wej za pre zen to wa li się wy kła -
dow cy ze Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go. Ja ko pierw szy
wy stą pił dr hab. n. med. Ra fał Ko szow ski. Omó wił bar dzo cie -
ka wy, na to miast rzad ko po ru sza ny, te mat za bie gów chi rur gicz -
nych w prze bie gu le cze nia or to don tycz ne go, współ pra cy or to -
don ty z chi rur giem, a tak że dia gno sty kę i wy bór me to dy po stę -
po wa nia w wy bra nych przy pad kach. Nie zmier nie cie ka we, nie
tyl ko dla or to don tów i chi rur gów. Dla każ de go prak ty ka rów nież,
po nie waż uzy ska li śmy wie dzę jak po stę po wać i gdzie po kie ro -
wać ma łe go pa cjen ta.

Dru gi wy kład do ty czył każ de go prak ty ka. Ko sme ty ka to prze -
cież głów ne za ję cie w każ dym ga bi ne cie. Na to miast jak to zro -
bić bez od bu do wy pro te tycz nej, to po ka za ła wspa nia le 
dr hab. n. med. Mar ta Ta na sie wicz. Przed sta wi ła moż li wo ści
prze pro wa dze nia ko rek ty es te tycz nej w przed nim od cin ku uzę -
bie nia przy uży ciu róż nych ma te ria łów kom po zy to wych do stęp -
nych na ryn ku. Mu szę z wiel ką sa tys fak cją do dać, iż współ au to -
ra mi te go nie zwy kle cie ka we go i po ucza ją ce go wy kła du by li 
dr Mał go rza ta Sku cha -No wak i dr Hen ryk Twar da wa. Ka te dra
i Za kład Sto ma to lo gii Za cho waw czej ŚUM pod kie row nic twem
dr hab. n. med. Mar ty Ta na sie wicz z każ dym wy stą pie niem
na cy klicz nych im pre zach pod no si co raz wy żej po przecz kę. To
cie szy. Tak trzy mać, Pa ni Do cent. 

W dru gim dniu kon fe ren cji w se sji ran nej do mi no wa ła chi -
rur gia pe rio don to lo gicz na z im plan to lo gią oraz no wo cze sna
rent ge no dia gno sty ka. Ja ko pierw si za pre zen to wa li się 
dr n. med. Woj ciech Bed narz i dr n. med. Hu bert Ku bi ca. Wy -
kła dow cy po ru szy li waż ny te mat es te ty ki ró żo wej przed nie go od -
cin ka w le cze niu im plan to lo gicz nym, kła dąc szcze gól ny na cisk
na roz wa gę w prze pro wa dza niu za bie gów z za kre su pe rio chi rur -
gi oraz im plan to pro te ty ki.

Ja ko dru gą mie li śmy za szczyt go ścić prof. dr hab. n. med.
Ka ta rzy nę Ró ży ło. Pa ni Pro fe sor wie lo krot nie go ści ła na Ślą -
sku. Za wsze z no win ka mi ra dio lo gicz ny mi. Nie ina czej by ło tym
ra zem. Za pre zen to wa ła nam naj now szy „hit” ra dio lo gicz ny do -
stęp ny od nie daw na na na szym ryn ku, a mia no wi cie to mo gra fię
vo lu me trycz ną zwa ną w skró cie CBCT. Przed sta wio ną me to dę
z du żym po wo dze niem moż na sto so wać w więk szo ści ga łę zi 

T O W A R Z Y S T W A   N A U K O W E

Dr Tadeusz Morawiec w towarzystwie swoich studentek

Stoiska wystawców podczas Targów w katowickim Spodku
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sto ma to lo gii, ja ko przy dat ne na rzę dzie dia gno stycz ne. Nie zwy -
kle waż ny i po trzeb ny wy kład. Dzię ku je my, Pa ni Pro fe sor.

W se sji po po łu dnio wej przed sta wio no dwa te ma ty. Pierw szy
to im plan to lo gia po aug men ta cyj na ja ko przy go to wa nie do uzu -
peł nień pro te tycz nych. Omó wił to za gad nie nie dr n. med. Ta de -
usz Mo ra wiec – spe cja li sta chi rurg sto ma to lo gicz ny, pra cow nik
Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go. Pan Dok tor w przej rzy sty
spo sób prze śle dził za rów no le cze nie im plan to lo gicz ne, jak i im -
plan to–pro te tycz ne, w uję ciu od hi sto rycz nych za bie gów po no -
wo cze sne roz wią za nia i me to dy do stęp ne dla le ka rzy prak ty ków,
ze szcze gól nym uwzględ nie niem za bie gów au gmen ta cyj nych.
Dzię ki te mu wy kła do wi wie lu uczest ni ków zro zu mia ło sens au -
gmen ta cji i póź niej sze go le cze nia pro te tycz ne go. W więk szo ści
kra jów Eu ro py są to za bie gi re fun do wa ne przez Ka sy Cho rych,
czy jak kto wo li, ubez pie czy cie li. Miej my na dzie ję, że i u nas
w koń cu ktoś wpad nie na ten po mysł i uzna, że le cze nie im plan -
to lo gicz ne to w przy szło ści zde cy do wa nie mniej sze wy dat ki
na le cze nie in nych scho rzeń ogól nych, szcze gól nie in ter ni stycz -
nych. Ale to jesz cze mu si tro chę po trwać.

Ostat nim wy kła dow cą, koń czą cym Kon fe ren cję, 
był dr n. med. Woj ciech Dro bek, któ ry w bar dzo przy stęp ny
sposób omó wił współ cze sne po glą dy do ty czą ce dia gno sty ki
i po stę po wa nia lecz ni cze go w za bu rze niach na rzą du żu cia.
Wszel kie dys funk cje sta wów skro nio wo -żu chwo wych oraz me to -
dy pro fi lak ty ki te go scho rze nia. Na tym za koń czy ła się III Kon fe -
ren cja Na uko wo -Szko le nio wa.

Te go rocz ne III Tar gi Sto ma to lo gicz ne oraz Kon fe ren cję Na -
uko wo–Szko le nio wą na le ży za li czyć do bar dzo uda nych. Ma my
rów nież na dzie ję, że przy szły rok po zwo li na dal szy roz wój te go
przed się wzię cia, któ re z ro ku na rok cie szy się co raz więk szym
za in te re so wa niem.

W lu tym od by ło się pierw sze w tym ro ku spo tka nie na uko wo -
-szko le nio we przy Paw licz ka. Wio dą cym te ma tem, przed sta wio nym
przez dr Mar ka Kit te la, by ło za gro że nie ukła do we po wo do wa ne
przez bio film in fek cyj ny. Pro blem z któ rym spo ty ka my się na co
dzień, a jak że ma ło przez nas do ce nia ny. Te mat na ty le waż ny,
że wy ma ga od dziel ne go omó wie nia. W na stęp nym fe lie to nie
omó wię to, jak że cie ka we, wy stą pie nie.

Dru gi te mat do ty czył or to don cji, a do kład nie age ne zji trze -
cich zę bów trzo no wych, etio lo gii i epi de mio lo gii te go zja wi ska.
Te mat, wy da wa łoby się dla bar dzo wą skiej gru py spe cja li stów,
a jak że lek ko i spraw nie prze pro wa dzo ny. Z du żym za in te re so -
wa niem go słu cha łem, po mi mo, że tą te ma ty ką nie je stem za in -
te re so wa ny. Mo je gra tu la cje.

Na za koń cze nie przed sta wi ciel ka jed nej z wio dą cych firm far -
ma ceu tycz nych omó wi ła dwu skład ni ko wy spe cy fik sto so wa ny
do dia gno sty ki wcze snych po sta ci no wo two rów w ja mie ust nej.

Oce nia jąc po sie dze nie lu to we, to roz po czę li śmy z wy so kiej
pół ki. Każ dy z trzech po ru szo nych te ma tów rów nie waż ny dla
każ de go prak ty ku ją ce go den ty sty. Oby tak da lej. Na tym koń czę
i po zdra wiam jak zwy kle nie zwy kle ser decz nie. 

j. rauch

Śląska Akademia Medyczna – Absolwenci rocznika

1960! (Reforma studiów rocznik 1953-1960)

W związku z odnową dyplomu po 50-ciu latach,

prosimy absolwentów wydziału lekarskiego

i oddziału stomatologii o zarejestrowanie się 

w Dziekanacie Wydziału Zabrzańskiego

u Pani Julity Prabuckiej, do dnia 

30 czerwca 2010 roku.

Adres Dziekanatu: 41-800 Zabrze Plac Traugutta 2,

tel. 32 370 52 66, e-mail: kkpzabrze@sum.edu.pl

O terminie i programie uroczystości powiadomimy

indywidualnie każdego zarejestrowanego

Zyga Wawrzynek

Prezes Stowarzyszenia Wychowanków ŚAM

Absolwenci Śląskiej Akademii Medycznej
Wydział Lekarski i Stomatologiczny 1960-1966

W dniach 28-30 maja 2010 roku w Hotelu „Wilga”
w Ustroniu przy ulicy Zdrojowej 7, 

odbędzie się Zjazd Koleżeński
Koszt uczestnictwa za pobyt 2-dniowy (sobota,

niedziela) wynosi 220 zł, pobyt 3-dniowy (piątek,
sobota, niedziela) 350zł

Wpłaty do dnia 10 maja 2010 na konto: PKO BP 79
1020 2313 0000 3202 0322 8277 z dopiskiem

„Zjazd ŚLAM”
Informacje i zgłoszenia: Gabriela Słowińska–Phillipp

tel. (0 32) 222 61 06, kom. 601 472 562; 
e-mail:gabriela.ph@interia.pl

Teresa Bromilska–Lipowczan tel. (0 32) 257 12 85,
kom. 696 251 212, e-mail: lipowczan@neostrada.pl 

z tematem: Zjazd

Komisja ds. Emerytów i Rencistów Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

serdecznie zaprasza

wszystkich Lekarzy Emerytów i Rencistów na spotkanie wielkanocne,

które odbędzie się

30 marca 2010 r. o godz. 1400 w Domu Lekarza
Zgłoszenia przyjmuje Pani Katarzyna Fulbiszewska

pod nr tel. (0 32) 203 65 47 lub 203 65 48 wew. 308
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Zaczęło się od brzucha
PREZENTACJA FILMOWO-MEDYCZNA OKAZAŁA SIĘ JEDNĄ Z NAJCIEKAWSZYCH IMPREZ
KULTURALNYCH W KATOWICACH

W pro gra mie te le wi zyj nym „Wy da rze nia kul tu ral -
ne mie sią ca”, któ ry przy go to wu ję dla TVP 3 (bo Ka -
to wi ce aspi ru ją do ty tu łu Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu -
ry i war to przyj rzeć się, ja kie ma my „si ły i środ ki”)
pię cio ro go ści w stu diu oce nia i wska zu je na naj ory -
gi nal niej sze, naj cie kaw sze wy da rze nia ar ty stycz ne
i kul tu ral ne mi nio ne go mie sią ca. Mi ło mi po in for -
mo wać, że w stycz niu jed ną z ta kich no mi na cji zdo -
by ła im pre za „Ekran i me dy cy na”, współ or ga ni zo wa -
na przez śro do wi sko le kar skie. Bra łam w niej udział
ja ko przed sta wi ciel ka „Pro Me di co”, wy słu cha łam
dys ku sji i wy kła dów, obej rza łam pro jek cje, wy szłam
prze ko na na, że je śli ma się do bry sce na riusz i po -
mysł, ba nal ny na po zór prze gląd czy sym po zjum mo -
gą być fa scy nu ją cą po dró żą po po gra ni czach sztuk.
Tej me dycz nej i tej fil mo wej.

Pierw sze go dnia do mi no wa ła me dy cy na, dru gie go
– ki no. O re la cję po pro si łam po my sło daw czy nię, pro -
wa dzą cą i au tor kę ca łej im pre zy, dr Ani tę Skwa rę.

Gra ży na Ogro dow ska

Brzuch ar chi tek ta, ra dio lo gia i ki no
Za czę ło się od brzu cha pa cjen ta o na zwi sku Krac kli te. Ro -

sły, oty ły wręcz Ame ry ka nin z Chi ca go („mia sta mię sa i krwi”
– jak sam po wie w pew nym mo men cie) nad uży wa tłu ste go je -
dze nia, al ko ho lu i pro wa dzi peł ne za wo do wych stre sów ży cie.
Ży cie wy bit ne go ar chi tek ta. Po wa la ją ce bó le brzu cha, któ re od -
czu wa, a tak że symp to my im to wa rzy szą ce ka żą spo dzie wać się
naj gor sze go – naj praw do po dob niej no wo twór i 9 mie się cy ży -
cia... Krac kli te jest ar ty stą – hi sto rii swo jej cho ro by szu ka nie
ty le w ga bi ne tach le kar skich, co w ob ra zach – ma lar skich, fo to -
gra ficz nych, rzeź bach, któ re uka zu ją in ne brzu chy – jak po sąg
Au gu sta, „Por tret An drei Do ria” Bron zi no. Stu diu je też ry ci ny
z atla sów ana to micz nych – jak ten po ra ża ją cy, au tor stwa Ve sa -
liu sa (De Hu ma ni cor po ris fa bri ca) z 1543 ro ku.

Czy li: za czę ło się od ki na, bo Sto ur ley Krac kli te to bo ha ter
fil mu Pe te ra Gre ena way'a „Brzuch ar chi tek ta”.

An giel ski re ży ser, któ ry mó wi o so bie „Je stem dar wi ni stą
– na praw dę wie rzę, że isto ta na szej eg zy sten cji jest głę bo ko 

cie le sna, fi zycz na”, w każ dym swo im fil mie de kla ru je fa scy na cję
cie le sno ścią i naj głęb szym związ kiem po mię dzy „cia łem kul tu -
ro wym” (te ma tem sztu ki) i cia łem me dycz nym.

Bę dąc wi dzem za chwy co nym i uwie dzio nym je go in te lek tu -
al no -ar ty stycz ny mi spe ku la cja mi po grą ży łam się w pa sji – drą -
że nia związ ków, re la cji i prze ni ka nia się po mię dzy: ki nem a me -
dy cy ną, me dycz ny mi i fil mo wy mi ob ra za mi cia ła. Po ki nie Gre -
ena way'a po ja wi ła się ko lej na ob se sja i fa scy na cja – ra dio lo -
gią, po tem tro pie nie te ma tu ekra nów w me dy cy nie, a tak że tych
przy pad ków, gdy sztu ka naj now sza z me dycz nej re je stra cji ob -
ra zów cia ła wy do by wa ich ar ty stycz ny wy miar. Po dok to ra cie
uwi kła nym w te te ma ty, po iluś tam aka de mic kich pu bli ka cjach,
któ re za pew ni ły mi mia no „me dycz ne go bzi ka” przy szła głę bo ka
po trze ba na gło śnie nia uko cha ne go te ma tu. Tak po ja wi ła się
pierw sza edy cja cy klu „Ekra ny kul tu ry”, czy li „Ekran i me dy cy -
na” w ki no te atrze „Rial to” w Ka to wi cach (22-23.01.2010).

Do bór ar gu men tów uza sad nia ją cych wy bór te ma tu nie był
trud ny – po pierw sze: ad re sat im pre zy ja wił się ja ko naj bar dziej
uni wer sal ny z moż li wych – wszak wszy scy je ste śmy wi dza mi i pa -
cjen ta mi. Po dru gie – na ro dzi ny ki na i apa ra tu rent ge now skie go
to ta sa ma da ta – gru dzień 1895! Me dycz no -fil mo wy cha rak -
ter spo tka nia do ma gał się obec no ści i współ udzia łu przed sta -
wi cie li śro do wi ska le ka rzy. Wspar cie uda ło się uzy skać w dwóch
ośrod kach – I Kli ni ce Kar dio chi rur gii Ślą skie go Uni wer sy te tu
Me dycz ne go i Ślą skim Cen trum Dia gno sty ki Ob ra zo wej „He li -
med”. Prof. dr hab. An drzej Bo che nek zo stał pa tro nem ho no -
ro wym, a „He li med” głów nym spon so rem im pre zy. Przed sta wi -
cie le obu śro do wisk wy stą pi li ze zna ko mi cie przy ję ty mi pre zen -
ta cja mi w pierw szym dniu spo tka nia, któ re od by ło się pod ha -
słem: Prze świe tlić cia ło, po ka zać du szę.

Roz pię tość po ru sza nych te ma tów i czas dzie lą cy da ty po -
wsta nia po szcze gól nych re je stra cji fil mo wych by ły za ska ku ją ce:
me dio znaw ca prof. dr hab. An drzej Gwóźdź pre zen to wał mię dzy
in ny mi po cho dzą ce z koń ca XIX wie ku fil my szkoc kie go ra dio lo -
ga Joh na Ma cin ty re'a oraz nie miec kie fil my rent ge now skie
z lat 30-tych, któ re już za mo ment pu blicz ność mo gła skon fron -
to wać z osią gnię cia mi dia gno sty ki ob ra zo wej XXI wie ku (pre zen -
ta cja dr Ma riu sza Choj nac kie go z „He li me du”). Po tym fa scy -
nu ją cym se an sie rent ge no dia gno sty ki na sce nie ki no te atru po -
ja wił się kar dio chi rurg z I Kli ni ki Kar dio chi rur gii dok tor Ra fik Abu
Sam ra. Sko men to wał nie zwy kłe i nie ty po we dla ki no wej sce ne -
rii wi do wi sko – re je stra cje do ko ny wa nych przez sie bie za bie gów,
któ re prze pro wa dza ne są przy za sto so wa niu ro bo ta MID CAB.

„Prześwietlając ciało, widzi duszę” – jeden z obrazów Benedetty Bonichi

„Podobno w izbie lekarskiej działa Dyskusyjny Klub Filmowy?” – dr Anita
Skwara i dr Wojciech Bednarski z Komisji ds. Kultury ORL
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Wi dzo wie z za par tym tchem śle dzi li na ekra nie pra cę chi rur ga
– ope ra to ra...

Chi rurg jak ope ra tor fil mo wy
Chi rurg ni czym ope ra tor fil mo wy kon cen tru je się na ob ra zie.

Za bie gi prze pro wa dza ne tech ni ką ma ło in wa zyj ną, czy li tzw.
„ope ra cje przez dziur kę od klu cza” nie mo gły by za ist nieć, gdy by
nie au dio wi zu al ne in stru men ta rium – ka me ra, mo ni tor, dys kiet -
ka z za re je stro wa nym gło sem chi rur ga -ope ra to ra, na któ re go
po le ce nia po słusz nie re agu je ro bot...

Są dząc po re ak cjach pu blicz no ści (któ ra wy raź nie dzie li ła
się na dwie gru py – le ka rzy i nie -le ka rzy), ci spo za bran ży naj ży -
wiej re ago wa li na ów spek takl z blo ku ope ra cyj ne go I Kli ni ki Kar -
dio chi rur gii. Zaś wi dzów  – le ka rzy (ra dio lo gów szcze gól nie) po -
ru szy ła kon fron ta cja ze swo istą ar che olo gią ich dys cy pli ny, któ -
rej mo gli do świad czyć oglą da jąc pre zen ta cje nie miec kich fil -
mów rent ge now skich z lat 30-tych. Na to miast emo cje wszyst -
kich chy ba po łą czy ła „część ar ty stycz na” – szcze gól nie pro jek -
cja nie zwy kłe go rent ge now skie go wi do wi ska pod ty tu łem „Sta -
bat Ma ter”. Wiel ka mu zy ka Mon te ver die go to wa rzy szy ła sce nie,
któ rej in tym ność ocie ra ła się o eks hi bi cjo nizm, sta no wi ła pro -
wo ka cję i wy ry wa ła wi dza z od bior czych na wy ków me cha nicz nej
lek tu ry. Au tor ka te go wy jąt ko we go fil mu pró bo wa ła (z po wo dze -
niem) uza sad nić za ło że nie, iż fi zjo lo gia eks ta zy jest iden tycz -
na z fi zjo lo gią cier pie nia... In ne pra ce wło skiej ar tyst ki Be ne -
det ty Bo ni chi – szo ku ją ce i nie da ją ce się zlek ce wa żyć rent ge -
no gra my – sta no wi ły nie zwy kle istot ny i wciąż obec ny ele ment
„Ekra nu i me dy cy ny”. Po ja wi ły się już na pla ka tach, pre zen to wa -
ne by ły w for mie eks po zy cji w prze strze ni „Rial ta”, za ist nia ły ja ko
opa trzo ny ko men ta rzem po kaz slaj dów. Me dycz ne i ar ty stycz ne
ob ra zy cia ła ludz kie go i zwie rzę ce go – wszel kie go cia ła, od by wa -
ją w tej twór czo ści je dy ną w swo im ro dza ju kon fron ta cję.

Pra ce kra kow skie go per for me ra i pla sty ka Da riu sza Gor -
czy cy wy ko rzy stu ją ce fe no men ry cin ana to micz nych rzu to wa -
nych na cia ło mo del ki oraz hu mo ry stycz na in sta la cja „Lek cja
an to mii we dług Nie wier ne go To ma sza” świet nie do peł ni ły ten
krót ki re ko ne sans w ob szar sztu ki współ cze snej in spi ro wa nej
me dycz nym oglą dem cia ła.

Dla naj wy tr wal szych (a by ło ich spo ro...) po zo stał jesz cze
film – „Ist nie nie” w re ży se rii Mar ci na Ko szał ki. Ani ła twy, ani
lek ki, ani przy jem ny – jak wszyst kie je go fil my. Za to waż ny, głę -
bo ki, „uwie ra ją cy jak ka myk w bu cie”, jak ży cie – mo men ta -
mi. I jak śmierć, o któ rej (o przy go to wa niu się do umie ra nia wła -
sne go cia ła) jest ten ob raz. Ob raz nie do opo wie dze nia – do zo -
ba cze nia i od czu cia.

Le karz – bo ha ter ma so wej wy obraź ni
Oczy wi ście, że dr Greg Ho use mu siał się w koń cu po ja wić

– ku ukon ten to wa niu jed nych i roz draż nie niu in nych. A że per -
so ne lu me dycz ne go na sa li w dru gim dniu pra wie nie by ło
(na py ta nie or ga ni za to rów „czy jest na sa li le karz?” ode zwa ły
się za le d wie trzy gło sy...) my nie -le ka rze bez kon fron ta cji z rze -
czy wi sto ścią mo gli śmy dać się po nieść fa li ma so wej wy obraź ni
– ofe ru ją cej wi zję le ka rza ja ko „po sta ci ka no nicz nej”. W pierw -
szej pre zen ta cji „Od dr Fran ken ste ina do dr Ho use'a” po mię -
dzy fik cją przy wo ły wa na by ła rze czy wi stość – czy li np. Eu ge ne
Lo uis Doy en, Chri sti an Bar nard, Zyg munt Freud. Ten pierw szy
– za słu gu je na szcze gól ną uwa gę. Pra wie nie zna ny szer sze mu
au dy to rium fran cu ski chi rurg z prze ło mu XIX i XX wie ku był wi zjo -

ne rem i pre kur so rem pro pa go wa nia związ ków mię dzy ki nem
a me dy cy ną. Au tor i bo ha ter naj wcze śniej szych fil mów chi rur -
gicz nych ja ko je den z pierw szych do strzegł dzie jo wą ko niecz -
ność wy ko rzy sta nia wy na laz ku bra ci Lu mie re do roz wo ju na uk
me dycz nych.

Od do ku men tów epo ki wę dro wa li śmy wkrót ce w stro nę czy -
stej fik cji – do kład niej – fan ta sty ki na uko wej. A to za spra wą fil -
mu Ri char da Fle ische ra „Fan ta stycz na po dróż” z 1966 ro ku.
Kon cept fa bu lar ny – mi nia tu ry za cja ze spo łu le ka rzy, któ ry w mi -
kro sko pij nej ło dzi pod wod nej wę dru je przez mi kro ko smos ludz -
kie go or ga ni zmu spodo bał się wi dzom „Ekra nu i me dy cy ny”,
szcze gól nie, że ocze ku je my wła śnie re ma ke'u te go fil mu – pro -
du cen tem jest Ja mes Ca me ron – twór ca „Ti ta ni ca' i „Ava ta ra”...
Na to miast se kwen cja mon ta żo wa „Sce ny me dycz ne w hi sto rii
ki na” umoż li wi ła pu blicz no ści za po zna nie się z róż no rod no ścią
i od mien no ścią kon wen cji, sche ma tów i wzor ców pre zen to wa -
nia wąt ków me dycz nych i wi ze run ku le ka rza w ki nie świa to wym
– od „Fran ken ste ina” z 1931 roku po „Mo tyl i ska fan der” Ju lia -
na Schna be la z roku 2008.

Szcze gól ny i zde ter mi no wa ny pol skim kon tek stem re ko ne -
sans w prze szłość za pro po no wał dr Sta ni sław Ja nic ki w swo im
wy stą pie niu „Ostry dy żur w Sta rym Ki nie”.

W świe tle rze tel ne go hi sto rycz no fil mo we go ko men ta rza,
przy wo ła nych ty tu łów, po sta ci, in tryg sy tu acyj nych pro fe sor Wil -
czur ob ja wił się ja ko kul to wa po stać pol skie go ki na „z kro plów -
ką w tle”.

Re pul sja lub fa scy na cja, ni gdy obo jęt ność
W koń cu przy szła ko lej na dr Ho use'a i fe no men se ria li me -

dycz nych. W luź nej, nie for mal nej dys ku sji, przy nie ty le „okrą -
głym”, co kil ku sto łach, to czy ła się roz mo wa po mię dzy za pro -
szo ny mi do dys ku sji „Trans fu zja wy obraź ni” go ść mi: fil mo znaw -
cą, so cjo lo giem, chi rur giem i re ży se rem. Ekra no we ilu stra cje
w po sta ci frag men tów se ria li od „Dr Kil da re'a” (pierw szy se rial
me dycz ny z 1961 r.) przez nie zwy kłe „Kró le stwo” Lar sa von Trie -
ra, cze ski „Szpi tal na per fy fe riach”, pol ski „Na do bre i na złe”,
wresz cie „Chi rur gów” i „Dr Ho use'a” sta no wi ły „fak to gra ficz ne”
wspar cie dla dys ku tan tów i słu cha czy. Trud no mó wić o rze tel nej
kon klu zji tej roz mo wy – ce lem jej by ło za sy gna li zo wa nie bo gac -
twa, wie lo wąt ko wo ści pro ble ma ty ki – stąd obec ność przed sta -
wi cie li kil ku dzie dzin.. Chi rurg, so cjo log, re ży ser, fil mo znaw ca
– w kon fron ta cji z wy two ra mi ma so wej kul tu ry (a to jej prze cież
pro duk ta mi są wszel kie – w tym rów nież szpi tal ne – se ria le) po -
zo sta je przede wszyst kim wi dzem – al bo uwie dzio nym przez
świat ekra nu, al bo wo bec nie go zdy stan so wa nym. Emo cjo nal -

„Czy jest na sali lekarz?”. Od lewej: dr Agnieszka Malec 
i dr Magdalena Prokop
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na re la cja z dok to rem Ho usem mo że sta no wić mo del tej sy tu -
acji – „re pul sja lub fa scy na cja” – naj czę ściej, zde cy do wa nie
rza dziej obo jęt ność.

Wy bie ram wi zjo ne ra i cy ni ka
Z re je stru przy wo ła nych w dru gim dniu im pre zy po sta ci

– tych fik cyj nych i tych rze czy wi stych le ka rzy (ikon ma so wej wy -
obraź ni) oso bi ście wy bie ram dwie: fran cu skie go wi zjo ne ra,
awan tur ni ka, mi strza skal pe la, wiel bi cie la uro ków ży cia a za ra -
zem chi rur ga–pra co ho li ka, ja kim był Eu ge ne Lo uis Doy en. Dru gi

to błę kit no oki cy nik z la ską ople cio ną pło mie nia mi, po nu ry dia -
gno sta, dla któ re go tlen jest waż niej szy niż mi łość. Jed nak mi -
mo do stat ku tle nu – du si się cza sem.... By wa lu strem – mo ich
lę ków, nie po ko jów, fa scy na cji i pra gnień. Uwo dzi i hip no ty zu je
– oczy wi ście za mo ją, wi dza, zgo dą na po wyż sze cię cia i zszyw ki
do ko ny wa ne na od bior czej wy obraź ni...

To prze cież tyl ko (aż...) spek takl.., tyl ko ekran (jak chce fran -
cu ska ety mo lo gia ter mi nu – ecran – czy li za sło na). 

Ani ta Skwa ra

Gdzie drwa rąbią…
DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY ZAPRASZA! (SPOTKANIE CZTERDZIESTE PIERWSZE)

Naj więk szy kło pot ze zwo len ni ka mi tak zwa nej „spi sko wej teo rii
dzie jów” po le ga na tym, że jak kol wiek nie do rzecz ne wy da wa ły by się
ich po my sły, nie ma my od wa gi ich wy śmie wać. Pod świa do mie bo -
wiem pa ra li żu je nas oba wa, by chi chot nie uwiązł
nam w gar dle – gdy oka że się, że jed nak mie li ra -
cję! W fil mie „Wier ny ogrod nik” Fer nan do Me irel -
le sa na po tka my trop wio dą cy ku dość po nu rym
wnio skom, je śli sce na riusz uzna my za praw do po -
dob ny. Cie kaw je stem, czy Wy, dro dzy sym pa ty cy
na sze go DKF, wie rzy cie bar dziej w ciem ną, czy też
ja sną stro nę Mo cy? (W ro li wcie lo ne go zła wy stą -
pią 10 mar ca fir my far ma ceu tycz ne!). Je śli na wet
jed nak nie lu bi cie go ni twy za sen sa cją, mo że przy -
pad nie Wam do gu stu ory gi nal ny wą tek me lo dra -
ma tycz ny, lub choć by pej za że Ke nii. Tak czy siak,
wie rzę, że nie bę dzie cie ża ło wać chwil spę dzo nych przed ekra nem…

Praw dzi wa gwiaz da me dycz ne go show
Czy za sta na wia li ście się kie dy kol wiek, się ga jąc ra no

po śnia da nio wą por cję płat ków, kto był ich wy na laz cą? Za ło żę
się, że nie wie lu z Was wie, jak oso bli wą po stać sta no wił „oj ciec”
jed ne go z na szych na wy ków ży wie nio wych…

31 ma ja 1895 ro ku John Ha rvey Kel logg – ame ry kań ski le -
karz me dy cy ny, chi rurg – wy stą pił do sto sow ne go urzę du ce lem
uzy ska nia pa ten tu na wy su szo ne i roz wał ko wa ne ziar na, ja ko die -
te tycz ną prze ką skę. Mi mo, że po cząt ko wo płat ki by ły pro du ko wa -
ne z psze ni cy, po da nie pa ten to we obej mo wa ło rów nież m.in. jęcz -
mień i ku ku ry dzę. W isto cie od tej da ty roz po czął się trium fal ny
marsz no wej mo dy, któ ra zre wo lu cjo ni zo wa ła ty po we ame ry kań -
skie śnia da nia (w któ rych wcze śniej do mi no wa ły ja ja i mię so).

Kie dy 14 kwiet nia oglą dać bę dzie cie ko me dię „Dro ga
do Wel lvil le”, sa ty rycz ny por tret dok to ra Kel lo ga wy re ży se ro wa -
ny przez Ala na Par ke ra, po czu je cie się za pew ne jak w epi cen -
trum ab sur du. Sa na to rium za rzą dza ne przez Joh na Ha rveya by ło
bo wiem miej scem, gdzie z szo ku ją cą ła two wier no ścią i nie wol ni -
czym wręcz uwiel bie niem dla dy rek to ra, ty sią ce ku ra cju szy pod -
da wa ło się po słusz nie naj dzi wacz niej szym te ra piom. Swą dro gę
do suk ce su oparł on na trzech fi la rach: od po wied niej die cie (we -
ge ta riań skiej, któ rej był za go rza łym zwo len ni kiem i obroń cą), le -
wa ty wach oraz gim na sty ce. Zdro wiu pod opiecz nych mia ły też słu -
żyć dość prze ra ża ją ce in stru men ty fi zy ko te ra pii. Za je go ka den cji
skrom na pla ców ka za mie ni ła się w ogrom ną in sty tu cję, za trud -

nia ją cą sztab le ka rzy, die te ty ków, ma sa ży stów, ku cha rzy i per so -
ne lu po moc ni cze go. Otwo rzo no nie źle wy po sa żo ny od dział chi -
rur gicz ny. Ośro dek miał wła sną elek trow nię, wła sne po la upraw -
ne oraz zwie rzę ta go spo dar skie. Wśród pa cjen tów znaj dy wa li się
róż ni pro mi nen ci, nie za bra kło na wet pre zy den tów USA! Praw dą
jest też, że Dr Kel logg był za go rza łym prze ciw ni kiem ma stur ba cji

oraz sek su nie zwią za ne go z pro kre acją, któ rym
przy pi sy wał róż ne ne ga tyw ne na stęp stwa, za rów -
no w sfe rze fi zycz nej, emo cjo nal nej jak i du cho -
wej czło wie ka. Po glą dy w tym za kre sie opu bli ko -
wał w książ ce „Le cze nie z sa mo gwał tu i je go kon -
se kwen cji”. Oprócz dzieł po świę co nych me dy cy -
nie, pi sał też książ ki o te ma ty ce re li gij nej. W te go
nie zwy kłe go czło wie ka wcie la się w fil mie An tho -
ny Hop kins, któ re go cha rak te ry za cja do pra co wa -
na zo sta ła z dba ło ścią o to, by na wet fi zycz nie
przy po mi nał swój pier wo wzór.

„O tem po ra, o mo res!” – chcia ło by się za -
krzyk nąć. „Dziś by to nie prze szło…” Czy rze czy wi ście? Ofi cjal na
na uka da le ko ode szła od mo de lu opar te go na lan so wa niu au -
to ry te tów, ja ko li de rów po stę pu. Obec nie bar dziej in te re su ją nas
wy ni ki du żych, ran do mi zo wa nych prób kli nicz nych, niż oso bi ste
po glą dy naj zna mie nit szych na wet ne sto rów me dy cy ny. A nie for -
mal nie? Ty sią ce osób go to wych jest „pójść w ogień” za po glą -
da mi Ja na Kwa śniew skie go (te go od „die ty opty mal nej”), Sta ni -
sła wa Toł py (któ re go tor fo we le kar stwo na no wo two ry nie zo sta -
ło po zy tyw nie zwe ry fi ko wa ne), czy Joh na Arm stron ga (orę dow ni -
ka ury no te ra pii). Ist nie je sieć ośrod ków zwa nych Cen tra mi Ży -
wie nia Opty mal ne go – „Ar ka dia mi”, któ re w isto cie sta no wią
sa na to ria ba zu ją ce na wy kład ni zdro wia dok to ra Kwa śniew skie -
go – no ta be ne spe cja li sty bal ne okli ma to lo gii. W czym jesz cze
przy po mi na on Joh na Ha rveya Kel log ga? W for mu ło wa niu swe -
go ro dza ju ca ło ścio wej dok try ny, obej mu ją cej – prócz po glą dów
na te mat zdro we go try bu ży cia – kon cep cję prze bie gu dzie jów,
roz wo ju hi sto rii i ludz ko ści, oraz uwa gi na te mat po li ty ki, rzą dów
i ustro jów…

Nie wiem, do ja kich wnio sków doj dzie cie Wy, ko le żan ki i ko -
le dzy – ja skła niam się ku twier dze niu, że „Czas się nie spie szy,
to my nie na dą ża my.” (Lew Toł stoj)

Woj ciech Bed nar ski

P. S. Wszel kie py ta nia 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 Ak tu al na za po wiedź re per tu aru za wsze do stęp -

na na stro nie in ter ne to wej izby le kar skiej: www.izba -le kar ska.org.pl

Sta łym miej scem spo tkań po zo sta je Dom Le ka rza, a sta łą go dzi ną – 1900.



N O T A T K I   Z   P O D R Ó Ż Y

MARZEC 2010 PRO MEDICO 25

Kardiolodzy w Walencji
Jed no klik nię cie kom pu te ro wej mysz ki i de cy zja

sta ła się for mal nie nie od wra cal na – je dzie my
w grud niu do Hisz pa nii!

Wy ru szy li śmy w skła dzie: dr Bry gi da Przy wa ra -Cho wa niec
(opie kun pra cy), dr An drzej To ma sik (opie kun ko ła na uko we go)
dr Krzysz tof No ga (kie row nik bi blio te ki ŚUM w Za brzu) oraz stu -
den ci V ro ku za brzań skie go wy dzia łu le kar skie go Ma riusz Opa -
ra, Mi chał Pa luch i Ma rek Plusz czyk, ak tyw nie uczest ni czą cy
w ży ciu Ko ła Na uko we go II Ka te dry i Kli nicz ne go Od dzia łu Kar -
dio lo gii Szpi ta la Spe cja li stycz ne go w Za brzu.

Ce lem po dró ży by ła pre zen ta cja przy pad ku pa cjen ta z rzad -
ko spo ty ka ną ano ma lią tęt nic wień co wych na or ga ni zo wa nej
w Wa len cji kon fe ren cji na uko wej: „The 2nd In ter na tio nal Con fe -
ren ce on Fi xed Com bi na tion In the Tre at ment of Hy per ten sion,
Dys li pi de mia and Dia be tes Mel li tus”. Kon fe ren cja trwa ła trzy
dni, a nasz po byt peł ny ty dzień, mie li śmy więc tro chę cza su
na wy po czy nek i wchło nię cie at mos fe ry no we go miej sca.

Wa len cja, mia sto, któ re go hi sto ria się ga 128 ro ku p.n.e.
otwar ło przed na mi
swo je bra my i ku si -
ło ze sta wie niem no -
wo cze sno ści z kul -
tu rą sprzed wie ków.

Sta re mia sto
ob fi to wa ło w set ki
wą skich uli czek
(dwu kie run ko wa
jezd nia i chod nik
mie ści ły się na sze -
ro ko ści 4-5 m!)
kon cen tru ją cych się
wo kół kil ku na stu
pla ców. Spraw ne
po ru sza nie się
po ta kiej sie ci ko -
mu ni ka cyj nej jest
nie la da wy zwa niem

dla oso by spo za mia sta. Na szczę ście dzię ki do sko na łe mu zmy -
sło wi orien ta cji w te re nie jed ne go z człon ków na szej gru py, praw -
dzi we go prze wod ni ka – ten pro blem ab so lut nie nas nie do ty czył.

Chiń ski fast fo od na eu ro pej skiej zie mi
Jed nym z klu czo wych punk tów co dzien nych wy praw by ła wi -

zy ta w po bli skim fast fo odzie o chwy tli wej na zwie „Wok to walk”.
Po po cząt ko wych za ha mo wa niach wy ni ka ją cych z nie ty po we go
wy glą du i spo so bu przy rzą dza nia po traw spró bo wa li śmy i…

od te go cza su ma ka ron, jaj ko, ryż z róż ny mi do dat ka mi za la ny -
mi so sem (a wszyst ko sma żo ne w hek to li trach ole ju na spe cjal -
nej pa tel ni) sta ło się atrak cją dnia dla stru dzo nych wę drow ców
z da le kiej Pol ski.

Sta dion FC Va len cia
Nie mo gli śmy omi nąć sta dio nu dru ży ny FC Va len cia – ist nej

grat ki dla za pa lo nych fa nów pił ki noż nej, któ rych w na szej
skrom nej grup ce nie bra ko wa ło. Po mier nym wra że niu pra wie
stu let niej bu dow li z ze wnątrz – przy cza jo na w wy so kiej za bu do -
wie pro sta bry ła bez wy ra zu – czu li śmy się tro chę za wie dze ni.

Nie znie chę ci ło nas to jed nak przed sko rzy sta niem z oka zji
do łą cze nia do we so łej grup ki hisz pań skiej mło dzie ży i zo ba cze -
nia sta dio nu od środ ka. Na szczę ście wnę trze nie roz cza ro wa ło,
wręcz prze ciw nie – zo ba czyć to, co wcze śniej mie li śmy moż li -
wość oglą dać na ekra nach te le wi zo rów, oka za ło się bez cen nym
wspo mnie niem.

Ta jem ni ca nie to pe rza
War to wspo mnieć o czar nym nie to pe rzu po ja wia ją cym się

w her bie mia sta. Jest on jed nym z naj bar dziej cha rak te ry stycz -
nych ele men tów he ral dy ki ka ta loń skiej, a sym bo li ką na wią zu je
do uskrzy dlo ne go smo ka, któ ry zdo bił hełm kró lów Dra go nii,
daw nych wład ców kra iny.

Nie to pe rza w her bach po sia -
da ją po za Wa len cją in ne mia sta,
m.in. Pal ma de Mal lor ca, zna na
miej sco wość wy po czyn ko wa od -
wie dza na chęt nie rów nież przez
pol skich tu ry stów.

Ty dzień spę dzo ny na in ten -
syw nym zbie ra niu no wych do -
świad czeń za rów no w dzie dzi nie
na uko wej, jak i kul tu ral no wy po -
czyn ko wej mi nął bar dzo szyb ko.

Hisz pa nia że gna ła nas desz czem i au rą zbli ża ją ce go się
ochło dze nia, a Pol ska wi ta ła peł no obja wo wą zi mą, ra do ścią bli -
skich i nie unik nio nym po wro tem do pra cy.

Brygida Przywara

Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy 
zaprasza na kolejne zebranie

20 kwietnia 2010 godz. 1300 Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
tematyka: ocena ryzyka a wypadki przy pracy, aktualne informacje o szc zepieniach,

nowości w medycynie pracy i naukach pokrewnych
dr n. med. Ryszard Szozda - Przewodniczący OŚ PTMP

Miasto Sztuki i Nauki

Od lewej: dr Andrzej Tomasik, dr Brygida
Przywara-Chowaniec, Marek Pluszczyk
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SPECJALISTA CHIRURGII DZIECIĘCEJ I PEDIATRA – DAMIAN SKUPIEŃ  (26.06.1939 –
12.03.2005)

Je go dzie ciń stwo upły nę ło w bar dzo trud nych wa run kach wo -
jen nych i w pierw szych la tach po wojnie, o czym czę sto wspo mi nał.
Po ukoń cze niu Li ceum Ogól no kształ cą ce go w Wo dzi sła wiu Ślą skim,
roz po czął stu dia na Wy dzia le Le kar skim Ślą skiej Aka de mii Me dycz -

nej. W ro ku 1964 otrzy mał dy -
plom le ka rza. Staż po dy plo -
mo wy od był w Szpi ta lu Miej -
skim w Ry duł to wach, rów no -
cze śnie pra cu jąc w Po go to wiu
Ra tun ko wym oraz w Po rad ni
Dzie cię cej w Lesz czy nach.
Po od by tym sta żu pra co wał
ja ko wolon ta riusz w Miej skim
Szpi ta lu nr 1 w Ryb ni ku
na Od dzia le Pe dia trii. W tym
cza sie uzy skał spe cja li za cję

pierw sze go stop nia z pe dia trii. Po nie waż za wsze ma rzył o pra cy chi -
rur ga, prze niósł się na no wootwar ty Od dział Chi rur gii Dzie cię cej
w tym sa mym szpi ta lu (gdzie pra co wał do koń ca ży cia). Po cząt ko wo
ja ko asy stent, a po uzy ska niu obu spe cja li za cji z chi rur gii dzie cię cej
ja ko star szy asy stent, a na stęp nie na sta no wi sku za stęp cy or dy na -
to ra. Rów no cze śnie da lej pra co wał w Po rad ni Dzie cię cej w Lesz czy -
nach, wów czas mło dym osie dlu, peł nym dzie ci.

Był le ka rzem z po wo ła nia, od da nym cał ko wi cie służ bie cho -
re mu czło wie ko wi. Wy ma gał od sie bie i in nych do kład no ści i rze -
tel no ści. Za wsze zna lazł czas, by słu żyć in nym swo ją wie dzą i do -
świad cze niem. Był przy kła dem peł ne go za an ga żo wa nia w pra cy
za wo do wej. Tej dzia łal no ści po świę cił i pod po rząd ko wał ca łe
swo je oso bi ste ży cie, nie li cząc cza su i mi ja ją cych lat.

Za ca ło kształt dzia łal no ści zo stał wy róż nio ny licz ny mi dy plo -
ma mi uzna nia, na gro da mi oraz od zna cze nia mi jak: srebr na od -
zna ka „Za słu żo ny dla Ryb ni ka”, zło ta od zna ka „Za słu żo ny w roz -
wo ju Wo je wódz twa Ka to wic kie go”, „Zło ty Krzyż Za słu gi” i in ne.

Ca łe swo je ży cie po świę cił dzie ciom re gio nu ryb nic kie go,
słu żąc głów nie ja ko pe dia tra w po rad ni i chi rurg w szpi ta lu. Niósł
ulgę w cier pie niu ty siąc om dzie ci, przy no sząc szczę ście i ra dość
im i ich ro dzi nom. Wie lu Je go pod opiecz nych za pa mię ta ło sło -
wa pod trzy mu ją ce na du chu, da ją ce si ły do wal ki z cho ro bą, cie -
pły do tyk rę ki i opty mizm.

Był le ka rzem bar dzo od da nym pa cjen tom, czło wie kiem nie -
zwy kle życz li wym i po moc nym wszyst kim, któ rzy tej po mo cy po -
trze bo wa li: cho rym, zna jo mym, są sia dom, a tak że wie lu lu -
dziom, któ rych dro gi skrzy żo wa ły się z Je go dro gą. Nie wie le cza -
su Mu po zo sta wa ło dla sie bie, na od po czy nek i dla ro dzi ny, któ -
rej był bar dzo od da ny. Mi mo chro nicz ne go bra ku cza su dla naj -
bliż szych, ro dzi na czu ła je go opie kę i mia ła świa do mość, że
w trud nych chwi lach mo że na Nim po le gać, co za owo co wa ło, że
dziś wspo mi na my Go ja ko wspa nia łe go mę ża, oj ca i dziad ka.

Do brze Go też wspo mi na ją zna jo mi, przy ja cie le, współ pra -
cow ni cy, pa cjen ci i wszy scy ci, z któ ry mi ze tknął Go los. Je go po -
go da du cha, po czu cie hu mo ru i dow cip ubar wia ły kon tak ty z Nim
i te co dzien ne, i te bar dziej szcze gól ne i uro czy ste. Kto choć raz
ze tknął się z Nim, był za uro czo ny Je go roz wa gą, 
ro zu mem, spo ko jem i do bro cią. Za wsze był przy ja zny, życz li wy,
uśmiech nię ty i pe łen ener gii, uczyn ny, nio są cy po moc wszyst kim
wo kół sie bie. Był wspa nia łym, od po wie dzial nym czło wie kiem, za -

wsze moż na by ło na Nie go li czyć, nie tyl ko w spra wach za wo do -
wych, ale też we wszel kich ży cio wych pro ble mach. Za wsze po -
wta rzał, że dla sie bie bę dzie mieć czas, gdy przej dzie na eme ry -
tu rę, ale nie ste ty tyl ko pół ro ku by ło Mu da ne być na eme ry tu rze,
a w tym jesz cze dwa mie sią ce szyb ko po stę pu ją cej cho ro by.

Ma rzył, że do ży je cza su, kie dy po wszech nie za pa nu je ład,
po rzą dek, po sza no wa nie pra cy, spra wie dli wość i zwy kła przy -
zwo itość. Nie ste ty te go nie do cze kał. Ale jed no z Je go ma rzeń
speł ni ło się, a mia no wi cie, że zni kła” że la zna kur ty na” i otwar ły
się gra ni ce, że pasz port le żał w szu fla dzie i mia ło się świa do -
mość te go, że jest się wol nym, że w każ dej chwi li moż na wy je -
chać. A lu bił po dró żo wać, po zna wać lu dzi, ich kul tu rę i pięk ne
za kąt ki świa ta. Ko chał na tu rę, ob co wa nie z przy ro dą, dla te go
gdy tyl ko mógł, spę dzał urlo py pod na mio tem, z da la od ha ła śli -
wych ku ror tów, peł nych lu dzi, wę dru jąc mniej uczęsz cza ny mi
szla ka mi. Umiał za chwy cić się pięk nem ar chi tek tu ry, przy ro dy
czy gwiaź dzi ste go nie ba. W ten spo sób re ge ne ro wał si ły, aby
po po wro cie zno wu rzu cić się w wir pra cy, któ rą prze cież bar dzo
ko chał. Po dob no męż czy zna za ży cia po wi nien speł nić trzy wa -
run ki, aby po czuć, że wy peł nił swo je za da nie na tym świe cie,
a mia no wi cie: po sa dzić drze wo, zbu do wać dom i spło dzić sy na.
Wszyst ko to spełnił i od szedł, po zo sta wia jąc po so bie ogrom ny
ból i cier pie nie oraz pust kę, któ rą trud no wy peł nić, ale rów no -
cze śnie cie płe i mi łe wspo mnie nia za rów no w ro dzi nie, jak
i wśród przy ja ciół i pa cjen tów. Bardzo Go nam bra ku je.

Kie dy Go za bra kło, wszy scy od czu wa li śmy po trze bę Je go ra -
dy i po mo cy, rów no cze śnie za da jąc so bie py ta nie: jak w da nej
sy tu acji by po stą pił i ja ką by pod jął de cy zję. 

Okrut na cho ro ba, peł na cier pie nia i bó lu prze rwa ła Je go ży -
cie, pra cę w szpi ta lu i po rad ni, wy rwa ła Go z gro na ko le gów
i przy ja ciół, od ko cha ją cej i ko cha nej ro dzi ny. Ale na wet cięż ka
cho ro ba nie zła ma ła Je go du cha, cie płem, uśmie chem i mi ły mi
sło wa mi ob da ro wy wał nas do ostat nich chwil swo je go ży cia.
W na szych wspo mnie niach wła śnie ta ki po zo sta nie.

Cho ro ba za ata ko wa ła Go w peł ni sił wi tal nych, prze rwa ła re -
ali za cję wie lu pla nów oso bi stych i ro dzin nych. Dzi siaj trud no mi
mó wić o Nim jak o nie obec nym, a że był go ściem we wła snym
do mu, ma my wra że nie, że nie dłu go wró ci. Fi zycz nie jest nie obec -
ny, ale czu je my, że du cho wo na dal jest wśród nas i wspie ra nas
w kło po tach ży cia co dzien ne go. Dzię ku je my Ci za to i za wspól nie
prze ży te la ta, za obec ność wśród nas, za ra dość i za do bro, któ re
od czu wa li śmy w Two im oto cze niu.

Śmierć Two ja prze wró ci ła „mój świat” i zwe ry fi ko wa ła wie le
mo ich po glą dów i ży cio wych pla nów. W chwi li roz pa czy i po szu -
ki wa nia sen su ży cia nie oce nio na sta je się po moc naj bliż szych
i przy ja ciół, sło wa otu chy; ale praw da jest ta ka, że nie umie my
roz ma wiać z ludź mi, któ rych do tknę ła tra ge dia. Na le ży tę 
ba rie rę prze ła mać w so bie, bo do oko ła nas jest wie lu po trze bu -
ją cych, cze ka ją cych na sło wa po cie sze nia.

Pra gnę wszyst kim po dzię ko wać za pa mięć, za cie płe wspo -
mnie nia, za mo dli twy, za zni cze za pa la ne na Je go gro bie i skła -
da ne kwia ty. Cho ciaż mi nę ło już pięć lat od chwi li, gdy nas opu -
ścił, wy da je się, że to by ło za le d wie wczo raj.

„Niech do bre sło wa łą czą lu dzi za ży cia, a mi łe wspo mnie -
nia po śmier ci”.

Krystyna Skupień



Na X Kra jo wym Zjeź dzie Le ka rzy w War sza wie w dniach
28-30 stycz nia 2010
mia łem za szczyt to wa rzy -
szyć co dzien nie Pa nu
Pro fe so ro wi. 

W swych zwie rze -
niach mó wił o swo jej
wspa nia łej to wa rzysz ce
ży cia, żo nie Ma rii, bez
któ rej ni gdy nie do szedł
by do te go, co Mu się
uda ło osią gnąć. 

Był dum ny ze swo ich
dzie ci – syn jest pro fe so rem za gra ni cą. Czuł się speł nio nym ja -
ko gło wa ro dzi ny, ja ko na uko wiec, ja ko dzia łacz sa mo rzą du le -
kar skie go, ja ko przed sta wi ciel Rzecz po spo li tej w Świa to wej Or -
ga ni za cji Zdro wia, bę dąc w Ge ne wie jej eks per tem przez sie dem
lat. 

Czuł się rów nież speł nio nym w dzia łal no ści na rzecz spo łecz -
no ści Pol ski, za co otrzy mał naj wyż sze wy róż nie nia pań stwo we.
Był czło wie kiem wiel kiej war to ści. Na le żał do eli ty in te lek tu al nej
i na uko wej Rze czy po spo li tej. Wiel ce za słu żo ny dla pol skie go
świa ta le kar skie go. 

Żył zgod nie z za sa dą: je że li dla ko goś re li gia i mo ral ność nie
sta no wi ły naj więk sze go ide ału, ten nie za słu gi wał na Je go przy -
jaźń i dla te go tak bar dzo so bie Je go przy jaźń ce ni li śmy. 

Od szedł Czło wiek wspa nia ły, uro dzo ny we Lwo wie, wy kształ co -
ny w Kra ko wie, doj rze wał w la tach 1955-1968 na Ślą sku, aby doj -
rzeć do gro na naj wy bit niej szych far ma ko lo gów w War sza wie.
Pierw szy Pre zes Na czel nej Izby Le kar skiej, od 1989 r dzia łacz kor -
po ra cji le kar skiej. Stra ci li śmy Czło wie ka wiel kiej rze tel no ści, otwar -
te go ser ca.
Od szedł
skarb na ro -
do wy, któ ry
tak wie le dla
Pol ski uczy -
nił. Po zo sta -
nie na za -
wsze w na -
szej pa mię ci
i mo dli -
twach.

Że gnaj
Dro gi Przy ja cie lu, Pro fe so rze, Pre ze sie. W To bie by ło pięk no!

Zy ga Waw rzy nek
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16 stycznia 2010 roku odszedł nagłe w wieku 53 lat 
nasz młodszy kolega Andrzej Kita

W Przychodni Rejonowo–Specjalistycznej w Łazach pracował 
od 1984 roku jako lekarz pediatra. 

Przez wszystkie lata z wielkim zaangażowaniem pomagał i leczył
małych pacjentów. Pozostawił ukochaną żonę Alicję oraz synów 
Arkadiusza i Dariusza. Cały personel Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łazach jest wstrząśnięty tą nagłą śmiercią Andrzeja. 
Modlimy się za spokój Jego duszy 

i składamy najszczersze kondolencje najbliższej rodzinie.
Kierownik i pracownicy SPZOZ w Łazach

PROF. DR HAB. DR H.C. TADEUSZ CHRUŚCIEL (30.01.1926 – 11.02.2010)

Od lewej: śp. Tadeusz Chruściel, Zyga Wawrzynek 
i żona Profesora na X KZL

Z żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas

śp. Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Chruściel
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej I kadencji odrodzonego samorządu

doktor h.c. Śląskiej Akademii Medycznej
były kierownik Katedry Farmakologii ŚAM w Zabrzu Rokitnicy

kierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej i Społecznej
w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Żonie Pana Profesora oraz Najbliższym
składamy wyrazy współczucia

Prezes Jacek Kozakiewicz wraz z Okręgową Radą Lekarską Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach                               


