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Kiedy ten numer pisma dotrze do większości Czytelników, będzie już po wyborach senatorów
i posłów VII kadencji parlamentu. Z pewnością znajdą się wśród nich także

przedstawiciele naszego środowiska. Już teraz życzę, aby nie brakło Wam determinacji
i wytrwałości. Mam też nadzieję, że będziecie pamiętać: politykiem się bywa, lekarzem zostaje
na całe życie.

WWojewódzkim Szpitalu nr 5 w Sosnowcu w ostatnich kilku miesiącach drastycznie
zmniejszono liczbę miejsc specjalizacyjnych - ze 138 do 69, co odbyło się bez

konsultacji, nawet z nadzorem specjalistycznym. Decyzja ta spowodowała przerwanie wielu
lekarzom zaawansowanego już procesu specjalizacji, konieczność skierowania do innych
jednostek. Ograniczono tym samym możliwość rozwoju zawodowego w jednym z największych
szpitali województwa śląskiego, posiadającym znakomitą kadrę lekarską i otrzymującym ze
środków publicznych niemałe wsparcie finansowe. Natychmiast podjąłem interwencję, zwracając
się m.in. do marszałka województwa śląskiego, ministra zdrowia, Urzędu Wojewódzkiego,
sprawą zainteresowałem też media. Są już sygnały o pozytywnych rezultatach naszej interwencji,
na razie w zakresie chirurgii stomatologicznej. Samorząd lekarski od wielu lat zwraca uwagę
na lukę pokoleniową i braki kadrowe w wielu specjalnościach. W pracach nad nowymi
rozwiązaniami ustawowymi podkreśla się konieczność skrócenia czasu potrzebnego
do uzyskania tytułu specjalisty, m.in. poprzez likwidację stażu podyplomowego. Z jakim skutkiem
- zobaczymy, ale tym bardziej oburza opisana sytuacja. „Rzucanie kłód pod nogi” to określenie,
które nasuwa się samo.

Wwielu ankietach badających co jest najważniejsze w ocenie lekarza, podkreślane jest
wielkie znaczenie życzliwości. Ta cecha osobowości nie może się jednak odnosić tylko

do chorych. Dobra atmosfera w zespole lekarskim, życzliwość i wzajemny szacunek jest równie
potrzebna pacjentom, jak i nam. Wszyscy to wiemy: kryzys finansowy w ochronie zdrowia,
biurokracja, często nie do końca przemyślane i przygotowane zmiany systemowe i prawne
powodują, że żyjemy w ciągłym stresie i napięciu. Ale żadne okoliczności zewnętrzne nie
mogą nas zwolnić z lekarskiej życzliwości wobec chorego i wobec Koleżanek i Kolegów. Naukę
na uczelniach medycznych rozpoczęło właśnie kolejne pokolenie, które powtarzać będzie
słowa „Przyrzeczenia Lekarskiego” - te same, które ze wzruszeniem, wiarą i przekonaniem,
że ich dochowamy, powtarzaliśmy i my. 

Podczas naszych ostatnich spotkań w Domu Lekarza, z ordynatorami odchodzącymi
na emeryturę i z młodymi lekarzami, którzy dopiero odebrali ograniczone prawo

wykonywania zawodu, padło wiele serdecznych słów, także pod naszym, samorządowym
adresem. Cieszy mnie docenienie, że stanowimy lekarską rodzinę, w której szacunek
i podziękowania dla Seniorów mają równe miejsce ze wspieraniem najmłodszych i najlepszych.
A nasi Goście mówili nam wiele o swoim zapale, planach i nadziejach związanych
z zawodem. Najbardziej utkwiło mi krótkie zdanie, wygłoszone przez jednego z młodych
Kolegów: „dla mnie najważniejsze ze wszystkiego, to zostać dobrym lekarzem”.
I tego Wam serdecznie życzę.

Po tym, jak Prezydium ORL podjęło temat kontroli w gabinetach lekarskich, otrzymaliśmy
wiele uwag i pytań. Lekarze, nie negując konieczności sprawdzania naszej pracy przez

różne instytucje, potwierdzają uciążliwy sposób przeprowadzania kontroli, niewspółmierne
do administracyjnego przewinienia kary, nadmiar biurokracji. W tym samym czasie telewizja
przypomniała słynny serial, wyśmiewający absurdy PRL-u, „Alternatywy 4” Stanisława Barei.
W jednej ze scen zawisł ogromny transparent, z napisem „Wzmożona kontrola - gwarancją
wzrostu społecznego zaufania”. Nic dodać, nic ująć.

z mojego 
punktu 
widzenia…
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Na okładce: zdjęcie Aleksandra Milejskiego

Na na szej okład ce „Nie spo dzie wa ny ko niec la ta”- jak w X, nie za po mnia nym pro gra -
mie Ka ba re tu Star szych Pa nów, z paź dzier ni ka 1962 r. kie dy to zmy sło wy głos Ka li ny Ję -
dru sik ogło sił:

„Nie spo dzie wa ny ko niec la ta
spod stóp mi za brał łą kę.

I już po tra wie, i po kwia tach i trze ba znieść roz łą kę…” 
(sł. Je re mi Przy bo ra)

Ko mi sja ds. Mło dych Le ka rzy jak co ro ku spo tka się w Be ski dach pod czas „Po wi ta nia
je sie ni”, a choć pro gram bo ga ty w wy kła dy i szko le nia, mo że bę dzie czas na przy po mnie -
nie naj pięk niej szych tek stów o zło tej pol skiej je sie ni:

„Za pro szę dzień i noc,
Za pro szę czte ry wia try.

Dla wszyst kich drzwi otwar te,
Ktoś po da pierw szy ton,

Za gra my na gó ry kon cert.
Bu ków po rą pach ną cą
Na siąk ną ścia ny grą,

A zmę czo nym wę drow ni kom
Od po cząć po zwo lą mu zy ką,

Bo ta ki bę dzie mój dom”
(„Sie lan ka o do mu”, Wol na Gru pa Bu ko wi na, sł. Woj ciech Bel lon)

G.O.

FLESZ

W auli WSS4 w Bytomiu spotkały się trzy pokolenia, więcej na stronie 11
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Z dużym wyprzedzeniem, bo już w czerwcu br. za ape lo wa li śmy na stro nie in ter ne to -
wej ŚIL oraz w na szym biu le ty nie do le ka rzy, któ rzy za mie rza ją kan dy do wać, by za pre zen -
to wa li swo je mu śro do wi sku za mie rze nia, do ko na nia, po glą dy na nie zbęd ne, ich zda niem,
re for my. 

By ła to tak że oka zja do re ko men da cji człon kom Ślą skiej Izby Le kar skiej, bez wzglę du
na opcję po li tycz ną. Dla wszyst kich le ka rzy waż ne jest sil ne, me dycz ne lob by, któ re mo -
gły by wspo móc wal kę śro do wi ska lekarskiego o na sze pra wa za wo do we, o mą dre i roz waż -
ne ak ty praw ne zwią za ne z ochro ną zdro wia. 

Kan dy da ci nie zde cy do wa li się jed nak, z róż nych po wo dów, także terminowych, na wcze -
śniej sze przed sta wie nie pro gra mów wy bor czych swo im Ko le żan kom i Ko le gom. 

WYBORY

Paź dzier ni ko wy nu mer „Pro Me di co” do -
trze do więk szo ści Czy tel ni ków już po wy -
bo rach, dla te go na zwi ska le ka rzy wo je -
wódz twa ślą skie go, któ rzy do sta li się do Sej -
mu i Se na tu, wy dru ku je my za raz otrzy ma -
niu po twier dzo nych przez Pań stwo wą Ko -
mi sję Wy bor czą in for ma cji.

Ży wi sław Men del

Re dak tor na czel ny „Pro Me di co”

Wybory do Sejmu i Senatu RP VII kadencji

AKTUALNOŚCI

Z działalności samorządu
• Wspar cie fi nan so we dla se nio rów
14 wrze śnia Okrę go wa Ra da Le kar ska,
uwzględ nia jąc wnio sek Ko mi sji ds. Le ka rzy
Eme ry tów i Ren ci stów, przy ję ła uchwa łę
w spra wie udzie le nia jed no ra zo we go wspar -
cia fi nan so we go dla le ka rzy se nio rów. Po moc
w wy so ko ści 1.000 zł otrzy ma ją le ka rze i le -
ka rze den ty ści, człon ko wie Ślą skiej Izby Le -
kar skiej, któ rzy ukoń czy li 90 rok ży cia.

• Po wo ła nie ko ła sa mo rzą du 
w Ty chach

Okrę go wa Ra da Le kar ska 14 wrze śnia wy -
da ła uchwa łę w spra wie utwo rze nia ko ła sa -
mo rzą du na te re nie Wo je wódz kie go Szpi -
ta la Spe cja li stycz ne go nr 1 w Ty chach. 
Zgod nie z wła snym re gu la mi nem ORL
na wnio sek le ka rzy z te re nu za kła du opie -
ki zdro wot nej (bądź okre ślo ne go ob sza ru)
mo że utwo rzyć na tym te re nie (bądź ob sza -
rze) ko ło sa mo rzą du. Ko ło funk cjo nu je
w ra mach udzie lo nych mu przez ra dę peł -
no moc nictw w za kre sie: re pre zen to wa nia
i obro ny in te re sów in dy wi du al nych i zbio ro -
wych człon ków ko ła, ne go cjo wa nia wa run -
ków pra cy i pła cy człon ków ko ła oraz or ga -
ni za cji sa mo po mo cy le kar skiej. 

• Sto wa rzy sze nie Le ka rzy Pol skich
we Lwo wie

Pre zy dium ORL zde cy do wa ło o prze ka za -
niu 5.000 zł na rzecz Sto wa rzy sze niu Le ka -
rzy Pol skich we Lwo wie. Pie nią dze ma ją zo -
stać prze zna czo ne na or ga ni za cję Mię dzy -

• Po dzię ko wa nia i wy ra zy uzna nia
Na wrze śnio wym po sie dze niu Okrę go wej Ra dy Le kar skiej pre zes Ja cek Ko za kie wicz
w imie niu człon ków sa mo rzą du, po dzię ko wał pię ciu le ka rzom za wie lo let nią pra cę w za -
wo dzie i wy ko ny wa nie obo wiąz ków or dy na to ra. W gro nie wy róż nio nych zna leź li się dr dr
He le na Bu rek, Emi lian Ko cot, Jo an na Ko złow ska, Edward Pyr cha ła oraz Gra ży na Rze pec -
ka. W imie niu lau re atów głos za bra li dr dr Rze pec ka i Ko cot, któ rzy przy zna li, że to je den
z naj szczę śliw szych dni w ich ży ciu, gdy w tej mi łej i cie płej at mos fe rze otrzy mu ją po dzię -
ko wa nia od ko le gów le ka rzy. Sa mi rów nież dzię ko wa li swo im na uczy cie lom, ko le żan kom i ko -
le gom z od dzia łów i sa mo rzą du oraz współ pra cow ni kom. 
W uro czy stej czę ści po sie dze nia pre zes ORL po gra tu lo wał rów nież prof. dr hab. n. med.
An drze jo wi Lek sto no wi, człon ko wi ORL, otrzy ma nia ty tu łu pro fe so ra na uk me dycz nych z rąk
pre zy den ta RP, Bro ni sła wa Ko mo row skie go. – Po za do rob kiem na uko wym we wnio sku ja -
ki skła da łem o przy zna nie ty tu łu, by ła ru bry ka do ty czą ca dzia łal no ści spo łecz nej i z du mą
wpi sa łem tam pra cę w sa mo rzą dzie le kar skim. Obec ność w tym gro nie da je mi si łę, któ ra
po ma ga w pro wa dze niu pra cy na uko wej.”- mó wił pro fe sor Lek ston, twór ca i kie row nik Pra -
cow ni He mo dy na mi ki w Ślą skim Cen trum Cho rób Ser ca w Za brzu. 

Prezesi I i VI kadencji wraz z uhonorowanymi lekarzami
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zor ga ni zo wa nie dwóch pa ne li
dys ku syj nych na kie ro wa nych
przede wszyst kim na na stę pu ją -
ce za gad nie nia: stra te gie umac -
nia nia me cha ni zmów ochro ny
zdro wia, re gio nal ne wy zwa nia
oraz pro ble my ochro ny zdro wia
z punk tu wi dze nia roz wo ju in -
no wa cyj no ści, no wo ści w roz wią -
za niach in for ma tycz nych dla
szpi ta li i przy chod ni, ten den cje
kra jo we i świa to we w dzie dzi nie
e -zdro wia, ko rzy ści kom pu te ry -
za cji dla pa cjen tów oraz pla có wek
ochro ny zdro wia. 
Pre zes ORL pa tro nu je rów nież ini cja ty wie Mię dzy na ro do we go Sto wa rzy sze nia Stu den tów
Me dy cy ny (IFM SA -Po land) „Iskra ży cia”. Ce lem pro jek tu jest pod nie sie nie świa do mo ści spo -
łecz nej w kwe stii tech ni ki pra wi dło we go udzie la nia pod sta wo wej, pierw szej po mo cy, ze szcze -
gól nym uwzględ nie niem wy ko rzy sta nia Au to ma tycz nych De fi bry la to rów Ze wnętrz nych (AED).

• Wo je wódz kie ko mi sje
30 wrze śnia upły wa ter min zgła sza nia kan dy da tów, któ rzy za sią dą w wo je wódz kich ko mi -
sjach do spraw orze ka nia o zda rze niach me dycz nych. Ślą ski sa mo rząd le kar ski mi mo zgła -
sza nych istot nych za strze żeń do za pi sów praw nych po wo łu ją cych ko mi sje i te go, że le kar -
skie pro po zy cje zmian nie zo sta ły w to ku le gi sla cyj nym uwzględ nio ne, po sta no wił wy ty po -
wać do nich swo ich przed sta wi cie li. 
Wo je wódz kie ko mi sje zo sta ły po wo ła ne na mo cy usta wy z dnia 28 kwiet nia br. o zmia nie
usta wy o pra wach pa cjen ta i rzecz ni ka praw pa cjen ta. Szes na sto oso bo we gre mia bę dą dzia -
łać w urzę dach wo je wódz kich od stycz nia 2012 ro ku. Za sią dą w nich przed sta wi cie le sa -
mo rzą dów me dycz nych – w su mie czte ry oso by, sa mo rzą dów praw ni czych – cztery oso -
by, sze ściu człon ków bę dą sta no wi li przed sta wi cie le or ga ni za cji pa cjenc kich. Wszyst kie te
oso by zo sta ną wy bra ne przez wo je wo dów spo śród kan dy da tów zgło szo nych do 30 wrze -
śnia br. Po jed nym człon ku ko mi sji zgło szą mi ni ster zdro wia i rzecz nik praw pa cjen tów. We -
dług za ło żeń Mi ni ster stwa Zdro wia ko mi sje ma ją skró cić czas i uła twić pa cjen tom oraz ich
ro dzi nom uzy ska nie od szko do wań za tzw. nie po żą da ne zda rze nia me dycz ne. Trud no w tej
chwi li prze wi dzieć, jak ko mi sje fak tycz nie bę dą funk cjo no wa ły. Za rów no śro do wi sko me -
dycz ne, jak i praw ni cze jest po dzie lo ne w oce nach efek tów pra cy tych ciał. 

oprac. rzecznik prasowy ŚIL An na Za do ra-Świ de rek

na ro do wej Kon fe ren cji Na uko wej, któ ra od -
bę dzie się w ra mach ob cho dów ju bi le -
uszu 20-le cia ist nie nia sto wa rzy sze nia. Za -
pla no wa no też prze zna cze nie 3.000 zł
na do sko na le nie za wo do we le ka rzy Po la ków
(w for mie sty pen dium) po do ko na niu nie zbęd -
nych uzgod nień z wła dza mi Sto wa rzy sze nia.

• Uwa gi do pro jek tu
We wrze śniu Pre zy dium ORL opra co wa ło
swo je uwa gi do pro jek tu roz po rzą dze nia mi -
ni stra zdro wia w spra wie „spo so bu prze pro -
wa dza nia kon kur su na nie któ re sta no wi ska kie -
row ni cze w pod mio cie lecz ni czym nie bę dą -
cym przed się bior cą”, któ re zo sta ły prze sła -
ne do biu ra Na czel nej Izby Le kar skiej. Pre -
zy dium m.in. zwró ci ło uwa gę na ko niecz ność
do pre cy zo wa nia prze pi su do ty czą ce go nie -
waż no ści po stę po wa nia kon kur so we go
w przy pad ku, gdy kan dy dat nie zło ży do ku -
men ta cji po twier dza ją cej je go do ro bek i kwa -
li fi ka cje. W pro jek cie nie jest po wie dzia ne, jak
ma wy glą dać ta do ku men ta cja, wo bec cze -
go ak cep ta cja, bądź od rzu ce nie da nej kan -
dy da tu ry ze wzglę du na bra ki w do ku men -
ta cji mo że być czy sto uzna nio we. Człon ko -
wie Pre zy dium uzna li rów nież, że na le ży roz -
wa żyć po trze bę wpro wa dze nia wy na gro -
dze nia ry czał to we go dla człon ków ko mi sji
kon kur so wych za udział w po sie dze niach. 

• Pa tro na ty ho no ro we
Pre zes Ja cek Ko za kie wicz w imie niu Ślą skiej
Izby Le kar skiej ob jął pa tro na tem Kon fe ren -
cję Na uko wą Ogól no pol skie go Sys te mu
Ochro ny Zdro wia OSOZ „In no wa cje in for -
ma tycz ne w ochro nie zdro wia”, któ ra od bę -
dzie się 15 li sto pa da 2011 ro ku w Ka to wi -
cach. W ra mach kon fe ren cji pla no wa ne jest

Prof. Andrzej Lekston i dr Grażyna Rzepecka

● UROCZYSTE WRĘCZENIE OGRANICZONYCH PRAW WYKONYWANIA ZAWODU (7, 15 WRZEŚNIA 2011)

328 nowych członków śląskiej 
rodziny lekarskiej

Pre zes Ja cek Ko za kie wicz po wi tał mło dych adep tów me dy cy ny mó wiąc, że uro czy stość
ta jest koń cem pew ne go eta pu w ich ży ciu, któ ry roz po czął się wraz z pod ję ciem de cy zji
o stu dio wa niu me dy cy ny i jed no cze śnie po cząt kiem sa mo dziel nej dro gi za wo do wej. 
– Na dal mu si cie się uczyć, bo w tym za wo dzie trze ba to ro bić przez ca łe ży cie, ale naj waż -
niej sze jest, by uda ło Wam się zna leźć rów no wa gę mie dzy pro fe sjo na li zmem, a em pa tią w sto -
sun ku do dru gie go czło wie ka – mó wił pre zes.

Wi ce pre zes Ha li na Bor giel -Ma rek to wa rzy szy ła pre ze so wi w trak cie wrę cza nia praw le -
ka rzom sto ma to lo gom, a czło nek Pre zy dium Jan Cie ślic ki part ne ro wał mu przy prze ka zy -
wa niu do ku men tów le ka rzom. 

We wrześniu uroczyście rozdano
ograniczone prawa wykonywania zawodu
absolwentom uczelni medycznych,
w większości Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego. 68 lekarzy dentystów i 260
lekarzy otrzymując pierwszy dokument
poświadczający ich umiejętności zawodowe,
stało się pełnoprawnymi członkami Śląskiej
Izby Lekarskiej. 
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Wśród licz nych go ści obu tych szcze gól nych uro czy sto ści zna la zła się
ne stor ka ślą skiej me dy cy ny, prof. An na Ma kow ska. 
– Mo imi na uczy cie la mi by li mię dzy in ny mi XIX wiecz ni le ka rze, ja je stem
le ka rzem XX wie ku, a Wy je ste ście XXI wie ku. Róż ni nas to, że pra cu je my
w in nych wa run kach tech nicz nych, ale łą czy nas ro dzaj re la cji pa nu ją cej mię -
dzy le ka rza mi a pa cjen ta mi, któ ra mi mo po stę pów me dy cy ny za wsze po zo -
sta nie ta ka sa ma. – za uwa ży ła prof. Ma kow ska. 

Wła dze Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go re pre zen to wa ły pro rek to -
rzy prof. prof. Wan da Ro ma niuk i Kry sty na Ol czyk, któ re gra tu lu jąc mło dym
le ka rzom pod kre śla ły, że wraz z dy plo mem stu diów me dycz nych, tak na praw -
dę nie koń czy się ich edu ka cja i za pra sza ły do pod ję cia stu diów dok to ranc -
kich, któ re od ze szłe go ro ku moż na łą czyć z kształ ce niem spe cja li za cyj nym
w ra mach re zy den tu ry. 

Na uro czy sto ści przy by li rów nież: dr dr Sta ni sław Goł ba – wi ce prze wod -
ni czą cy Za rzą du Od dzia łu Ślą skie go i czło nek Za rzą du Głów ne go Pol skie go To -
wa rzy stwa Le kar skie go, doc. doc. Iwo na Nie dziel ska – kon sul tant wo je wódz ki w dzie dzi -
nie chi rur gii szczę ko wo -twa rzo wej, An na Obu cho wicz – kon sul tant wo je wódz ki w dzie dzi -
nie pe dia trii, Li dia Po stek -Ste fań ska – kon sul tant wo je wódz ki w dzie dzi nie sto ma to lo gii dzie -
cię cej, przewodnicząca Oddziału Śląskiego PTS, dr dr Mi chał Tar naw ski – kon sul tant wo -
je wódz ki w dzie dzi nie or to don cji, Ur szu la Grzy bow ska -Chle bow czyk – czło nek Za rzą du
Od dzia łu Ślą skie go Pol skie go To wa rzy stwa Pe dia trycz ne go, Ry szard Szoz da – prze wod -
ni czą cy Od dzia łu Ślą skie go Pol skie go To wa rzy stwa Me dy cy ny Pra cy. 

lek. dent. 
Ja ro sław Ba biuch 
Je stem za szczy -
co ny tym, że mo -
gli śmy się tu taj
zna leźć. Czu ję się
szczę śli wy i za do -
wo lo ny, że tak mi -
ło nas przy ję to
i mam na dzie je,
że współ pra ca
nas, czy li mło -
dych le ka rzy, ze
Ślą ską Izbą Le -
kar ską, bę dzie się
do brze ukła da ła. 

lek. dent. Eli za Skrzy czek-Wiel gus 
Po czu li śmy, że wi ta się nas jak w ro dzi nie. My ślę, że od te raz mo że my zwra cać się ze swo -
imi pro ble ma mi do sa mo rzą du. Przy jem ne uczu cie mieć pra wo wy ko ny wa nia za wo du, cho -
ciaż jesz cze ogra ni czo ne. Stu dia by ły trud ne, wy ma ga ły wie lu po świę ceń, ale opła ca ło się.

lek. dent. Mag da le na Pru del 
Bar dzo mi ło, że ta kie spo tka nie zo sta ło zor ga ni zo wa ne – jest to w koń cu bar dzo waż ny
dla nas dzień i cie szy my się, że mo gli śmy tu taj przy je chać i spo tkać się w gro nie zna jo mych
z ro ku. Wszy scy ma rzy li śmy, że by zo stać le ka rza mi i te raz, gdy do sta li śmy pra wo ogra ni -
czo ne go wy ko ny wa nia za wo du, to ma rze nie się zi ści ło. 

Prezes Jacek Kozakiewicz i członek Prezydium ORL Jan Cieślicki,

wręczają  lekarzom  ograniczone prawa wykonywania zawodu

W imie niu mło dych le ka rzy głos za bra -
ła dok tor Ka ta rzy na Wy ski da

„W imie niu wszyst kich zgro ma dzo nych
tu taj le ka rzy sta ży stów chcia ła bym bar dzo
ser decz nie po dzię ko wać Pa nu Dok to ro -
wi Jac ko wi Ko za kie wi czo wi, Pre ze so wi Ślą -
skiej Izby Le kar skiej, a tak że wszyst kim pra -
cow ni kom Ślą skiej Izby Le kar skiej za zor -
ga ni zo wa nie te go uro czy ste go spo tka nia. 

To dla nas ogro my za szczyt i przy jem -
ność od bie rać ogra ni czo ne pra wo wy ko -
ny wa nia za wo du le ka rza w tak zna mie ni -
tym gro nie. Gdy by nie Pań stwa życz li -
wość – na sze po cząt ki w za wo dzie le ka -
rza by ły by o wie le trud niej sze. Te raz
wie my, że za wsze mo że my li czyć na Pań -
stwa po moc.

Mam tak że za szczyt w imie niu te go -
rocz nych ab sol wen tów wy ra zić sło wa
uzna nia dla wszyst kich tych, któ rzy przy -
czy ni li się do na sze go suk ce su edu ka cyj -
ne go. Wiel kie ukło ny kie ru je my w stro nę
władz Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne -
go. Po dzię ko wa nia pły ną ce z głę bi na sze -
go ser ca na le żą się rów nież wszyst kim na -
uczy cie lom aka de mic kim, któ ry przez
wszyst kie la ta stu diów to wa rzy szy li nam
dzień w dzień.

Chcia ła bym za pew nić, iż po sta ra my się
wy peł niać obo wiąz ki sta żo we w spo sób
god ny i su mien ny, tak, aby w przy szłym ro -
ku móc spo tkać się tu po now nie i ode brać
peł ne pra wo wy ko ny wa nia za wo du le ka rza.

Raz jesz cze pro szę przy jąć moc ser -
decz nych po dzię ko wań z na szej stro ny.”

od lewej: dr dr  K. Skutela, E. Borowiec, E. Skrzyczek-Wielgus, M. Prudel, 
M. Wilczek,  J. Babiuch
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AKTUALNOŚCI

pój dzie my od paź dzier ni ka na sta że. Wiel kie wra że nie ro bi usły szeć po raz
pierw szy sło wa „pa ni dok tor”, a po tem do pie ro swo je imię, nie zo sta li -
śmy do te go przy zwy cza je ni przez te sześć lat stu diów. 

lek. Ka ta rzy na Reut 
Trud no uwie rzyć, że po sze ściu la tach by cia stu den tem już się ma te upra -
gnio ne upraw nie nia. My ślę, że to tak na praw dę do mnie do trze do pie ro,
kie dy za cznę pra co wać w szpi ta lu, al bo w przy chod ni.

lek. Bar tosz We so łow ski 
Je stem w siód mym nie bie, sześć lat cięż kiej pra cy zo sta ło uko ro no wa ne
do ku men tem, któ ry da je nam moż li wość le cze nia pa cjen tów. Jesz cze się
wa ham, co bę dę ro bił w przy szło ści, ale skła niam się ku spe cja li za cji z dzie -
dzi ny nie za bie go wej: in ter na lub kar dio lo gia. Naj waż niej sze to być do brym
le ka rzem.

Anna Zadora-Świderek

lek. Agniesz ka Bar giel ska 
Wszy scy je ste śmy peł ni obaw, co do przy szłej pra cy, ale tu
zo sta li śmy tak cie pło przy ję ci, że pew nie z wiel ką na dzie ją
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● KONTROLA REALIZACJI UMÓW W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Informacja ŚO NFZ
kwa li fi ku ją ce po stę po wa nie kon tro l ne do da ne go kwar ta łu, spra woz da ne go obec nie pół ro -
cza, przy ję to da tę wy sła nia wy stą pie nia po kon trol ne go w da nym kwar ta le.

W l pół ro czu 2011 ro ku prze pro wa dzo no 81 po stę po wań kon tro l nych pla no wych nie -
ko or dy no wa nych, 14 po stę po wań pla no wych ko or dy no wa nych zle co nych przez cen tra lę NFZ
oraz 60 po stę po wań po za pla no wych (do raź nych). Tryb od wo ław czy za koń czo ny zo stał w przy -
pad ku 143 po stę po wań kon tro l nych. Dla tych kon tro li osta tecz na war tość za kwe stio no wa -
nych świad czeń me dycz nych wy nio sła 1 265 630,88 zł, a osta tecz na war tość na ło żo nych
kar umow nych 835169,04 zł. 

Kwo ta od zy ska nych kar umow nych wy no si 698 559,59 zł. Do roz li cze nia po zo sta -
ło 136 609,45 zł. Dla 12 po stę po wań kon tro l nych trwa tryb od wo ław czy. Dla tych kon -
tro li war tość za kwe stio no wa nych świad czeń me dycz nych okre ślo na w wy stą pie niach po kon -
trol nych wy nio sła 1 938109,64 zł, a war tość na ło żo nych kar umow nych 435 502,98 zł.

Zyg munt Klo sa, dy rek tor ŚO NFZ

In for ma cja o kon tro li re ali za cji umów prze -
pro wa dzo nych u świad cze nio daw ców przez
Ślą ski OW NFZ w l pół ro czu 2011 ro ku.

W l pół ro czu 2011 ro ku Ślą ski OW NFZ
prze pro wa dził 155 po stę po wań kon tro l nych.

Prze pro wa dzo ne po stę po wa nia kon tro -
lne do ty czy ły pra wi dło wo ści re ali za cji umów
za war tych za rów no na rok 2011, jak i umów
za wie ra nych na la ta po przed nie. Kon tro le
prze pro wa dzi li pra cow ni cy dzia łu Kon tro li
Re ali za cji Umów Ślą skie go OW NFZ oraz
w przy pad ku 11 kon tro li, pra cow ni cy Wy -
dzia łu ds. służb mun du ro wych. Za kry te rium

od lewej: dr dr A. Bargielska, B. Wesołowski, K. Reut
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Solidarność zawodowa
Z TEKI OROZ

Przy pad ki: Je den szpi tal – dwa Od dzia ły.
Pa cjent ka przy ję ta na od dział uro lo gii

w try bie pil nym, z po wo du pra wo stron ne -
go wo do ner -
cza. Ko lej ne -
go dnia pró -
ba son do wa -
nia ner ki pra -
wej bez efek -
tu, opór
wśród sien -
nym od cin ku
mo czo wo du.
W czwar tej
do bie ho spi -

ta li za cji na stą pi ło gwał tow ne po gor sze nie sta -
nu zdro wia cho rej, kon sul to wa na in ter ni stycz -
nie i ane ste zjo lo gicz nie. Za sto so wa no an -
ty bio ty ko te ra pię z na wod nie niem. Prze to czo -
no KKCz, wy ko na no RTG płuc. Kli nicz nie ob -
raz za ka że nia ze wstrzą sem sep tycz nym. Na -
stęp ne go dnia o go dzi nie 730 prze wie zio na
na blok ope ra cyj ny z ob ja wa mi wstrzą su uro -
sep tycz ne go. Do raź nie wy two rzo no ne fro -
sto mię pra wo stron ną i prze ka za no do od -
dzia łu in ten syw nej te ra pii. 

Ze skar gi: „Na Od dzia le Uro lo gicz nym
do pro wa dzo no mo ją ma mę do wstrzą su uro -
sep tycz ne go, ze spo łu nie wy dol no ści wie lo -
na rzą do wej, ostrej nie wy dol no ści ne rek,
ro po ner cza ner ki pra wej, ostrej nie wy dol no -
ści od de cho wej. To wła śnie za nie dba nie,
zlek ce wa że nie i brak sku tecz nych dzia łań ze
stro ny le ka rzy Od dzia łu Uro lo gii spo wo do -
wa ły śmierć mo jej ma my. Po twier dza ją to wy -
po wie dzi bar dzo od da nych i życz li wych le -
ka rzy Od dzia łu In ten syw nej Te ra pii te goż
Szpi ta la m.in. Pa ni Or dy na tor.”

Ze skar gi: Oj ciec w Od dzia le Uro lo gii miał
prze pro wa dzo ną ope ra cję usu nię cia ka -
mie ni ner ko wych. Po ope ra cji, któ ra za koń -
czy ła się po wo dze niem, ta ta za czął mieć na -
gle pro ble my z brzu chem. Kil ka dni póź niej
prze szedł ko lej ną ope ra cję, po któ rej w sta -
nie kry tycz nym tra fił na Od dział In ten syw -
nej Opie ki Me dycz nej, tam prze by wał
przez 63 dni. Przy czy ną ta kie go sta nu był
skręt je li ta. Wszyst kie pro ble my zdro wot ne

ta ty mia ły zwią zek z pierw szą ope ra cją. Oso by z per so ne lu Od dzia łu In ten syw nej Te ra pii
przez ca ły czas twier dzi ły, że pierw szą ope ra cję le ka rze chi rur dzy prze pro wa dzi li nie dba -
le i że spra wa jest bul wer su ją ca! Przez ca ły okres le cze nia na ci ska li na nas, by śmy żą da li
od le ka rzy chi rur gów sku tecz niej szych in ter wen cji. Wno szę o prze słu cha nie le ka rzy Od -
dzia łu In ten syw nej Te ra pii włącz nie z Pa nią Or dy na tor.

7.09.2011 ro ku w nu me rze 37 ty go dni ka „Po li ty ka” prze czy ta łem ar ty kuł, któ ry ucie -
szył mnie jak nie wie le rze czy w ostat nich cza sach. Opo wia da on o praw dzi wych ku li sach
ży cia na sze go „ulu bio ne go ko le gi” dr Ry szar da Fran ko wi cza z Tar no wa. Po le cam lek tu rze
wszyst kich ten do sko na ły ar ty kuł o tym, jak skrzyw dzo na pa cjent ka po zna ła le ka rza, któ ry
za opła tą po ma gał jej do cho dzić swo ich praw i co z je go po mo cy wy ni kło. Ale oprócz ra -
do ści ar ty kuł ten rów nież wy wo łał u mnie prze ciw ne emo cje, szcze gól nie je den je go frag -
ment: „le ka rze z On ko lo gii w B. pod bun to wa li ją (pa cjent kę), że by po da ła le kar kę z Gdy -
ni do Są du. Oglą da li zdję cia mam mo gra ficz ne i zdję cia z USG. Sztab le ka rzy mó wił, że na -
wet na zdję ciach wi dać zmia nę no wo two ro wą: - dla cze go nie zro bi ła biop sji? Niech pa ni
ją po da do Są du, te raz pa ni ży cie jest za gro żo ne. W 2006 ro ku wy to czy ła spra wę. Le ka -
rze nie ze zna wa li. Dzwo ni ła do Szpi ta la w B, by ktoś jej po mógł. Po wie dzie li, że nie są w sta -
nie te go zro bić. Le karz pro wa dzą ca wy ja śni ła, że nie mo że zro bić cze goś ta kie go in ne mu
le ka rzo wi.” 

Po wy żej przed sta wiam tyl ko trzy przy kła dy, jak poj mo wa na jest i jak wy glą da na sza so -
li dar ność za wo do wa. Mó wią o niej wie le, szcze gól nie me dia i oso by skła da ją ce skar gi lub
po zwy. Sło wo to poj mu ją ja ko sy no nim kli ki ukry wa ją cej wszyst kie nie po wo dze nia, ukrę ca -
ją cej „łeb” każ dej spra wie, któ ra do ty ka ko le gę le ka rza. Nie ste ty so li dar no ści za wo do wej,
ta kiej praw dzi wej, opar tej na Ko dek sie Ety ki Le kar skiej, ma my jak by co raz mniej. 

W co dzien no ści rzecz ni ka od po wie dzial no ści za wo do wej spra wy sty mu lo wa ne przez
ko le gów prze ciw ko ko le gom są co raz częst szym zja wi skiem. Po dob nie cy to wa ne przy kła -
dy nie ste ty moż na by mno żyć. My ślę, że wciąż i wszyst kim na le ży przy po mi nać brzmie nie
art. 53 KEL, bo to on wska zu je za sa dy po stę po wa nia w sy tu acjach, kie dy ma my za strze -
że nia do le cze nia pro wa dzo ne go przez na szych ko le gów. Wła ści wie na tym po wi nie nem skoń -
czyć swo je wy wo dy, a oce nę po zo sta wić Pań stwu. 

Tadeusz Urban

dr Tadeusz Urban

Rozdział III „Stosunki wzajemne między lekarzami”
art. 52 KEL

1. Lekarze powinni okazywać sobie wzajemny szacunek. Szczególny szacunek i względy
należą się lekarzom seniorom, a zwłaszcza byłym nauczycielom.

2. Lekarz powinien zachować szczególną ostrożność w formułowaniu opinii o działalności
zawodowej innego lekarza, w szczególności nie powinien publicznie dyskredytować
go w jakikolwiek sposób. 

3. Lekarz wszelkie uwagi o dostrzeżonych błędach w postępowaniu innego lekarza powinien
przekazać przede wszystkim temu lekarzowi. Jeżeli interwencja okaże się
nieskuteczna albo dostrzeżony błąd lub naruszenie zasad etyki powoduje poważną szkodę,
konieczne jest poinformowanie organu izby lekarskiej.

4. Poinformowanie organu izby lekarskiej o zauważonym naruszeniu zasad etycznych
i niekompetencji zawodowej innego lekarza nie stanowi naruszenia zasad etyki.

5. Jeżeli dostrzeżony błąd, popełniony przez innego lekarza, ma niekorzystny wpływ na stan
zdrowia pacjenta, należy podjąć działania dla odwrócenia jego skutków. 
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JUBILEUSZE

60-lat pracy Profesora Adama Cekańskiego
W 1994 ro ku po raz pierw szy mia ła

miej sce ak cja „Ro dzić po ludz ku”, któ rej ce -
lem by ła zmia na rze czy wi sto ści pol skich po -
ro dó wek. Roz po czę ła się ogól no kra jo wa
kam pa nia na rzecz po sza no wa nia god no ści
ro dzą cej, re zy gna cji z obo wiąz ko we go wy -
ko ny wa nia le wa ty wy, czy go le nia sro mu
przed po ro dem. Za czę to po stu lo wać wpro -
wa dze nie po ro dów ro dzin nych, umoż li wie -
nie mat ce sta łe go kon tak tu z no wo na ro dzo -
nym dziec kiem, a tak że ze zwo le nie na od -
wie dzi ny w od dzia łach po łoż ni czych. 

W tym cza sie, w szpi ta lu na Ślą sku, po -
ro dy ro dzin ne od by wa ły się już od sied miu
lat, bo wiem w Od dzia le Kli nicz nym Po łoż -
nic twa i Gi ne ko lo gii w Ty chach SUM
w Ka to wi cach za czę to je prze pro wa dzać
w ro ku 1987. Ich wiel kim zwo len ni kiem
oraz pro pa ga to rem idei świa do me go i god -
ne go ma cie rzyń stwa jest twór ca i ów cze -
sny kie row nik ty skiej ka te dry i od dzia łu prof.
zw. dr hab. n. med. Adam Ce kań ski. 

Uro dził się 22 paź dzier ni ka 1921 ro -
ku w Kra ko wie. W 1939 ro ku zo sta ł przy -
ję ty na Wy dział Le kar ski Uni wer sy te tu Ja giel -
loń skie go, ale woj na prze rwa ła stu dia, któ -
re fak tycz nie roz po czął w 1945 ro ku. Czte -
ry la ta póź niej pra co wał już w Szpi ta lu Po -
wia to wym w Mi ko ło wie, by w 1951 ro ku 

zo stać asy sten tem, a na stęp nie or dy na to rem Od dzia łu Gi ne ko lo gicz no – Po łoż ni cze go w Szpi -
ta lu nr 2 w By to miu. Z tym mia stem prof. Ce kań ski zwią zał się już na sta łe. Tu też zor ga -
ni zo wał jed ną z pierw szych w Pol sce „Szkół Ro dze nia”, do strze ga jąc po trze bę edu ka cji przy -
szłej mat ki, w za kre sie od by wa nia po ro du w spo sób świa do my i ak tyw ny oraz przy go to -
wa nia oboj ga ro dzi ców do ról, ja kie bę dą peł ni li po na ro dze niu dziec ka. 

Przez sześć dzie siąt lat swo jej pra cy za wo do wej i dy dak tycz nej prof. Ce kań ski zro bił bar -
dzo wie le dla roz wo ju ślą skiej gi ne ko lo gii i po łoż nic twa oraz kształ to wa nia się opie ki per -
ina to lo gicz nej. W opie ce nad cię żar ną i no wo rod kiem prze ja wia ło się to przede wszyst kim

pod kre śla niem zna cze nia wła ści wej opie ki
le kar skiej oraz po łoż ni czej i pie lę gniar skiej. 

Au tor licz nych prac na uko wych i pod ręcz -
ni ków dla stu den tów w tym m.in. „Pie lę gniar -
stwa po łoż ni cze go” oraz „Wy bra nych za gad -
nień z po łoż nic twa i gi ne ko lo gii dla po łoż -
nych”. Wie lo krot nie na gra dza ny m.in. przez
mi ni stra zdro wia, Pol ską Aka de mię Na uk
i rek to ra ŚAM oraz od zna cza ny, w tym Krzy -
żem Ka wa ler skim OOP i od zna ką „Za wzo -
ro wą pra cę w służ bie zdro wia” cie szy się wiel -
kim au to ry te tem w śro do wi sku me dycz nym. 

Wpaź dzier ni ku w ra mach 10-le cia
Wy dzia łu Opie ki Zdro wot nej SUM
od bę dzie się IV Ogól no pol ska

Kon fe ren cja Na uko wo – Szko le nio wa „Kon -
tro wer sje w gi ne ko lo gii dzie cię cej i dziew czę -

cej” po łą czo na z ju bi le uszem 90 rocz ni cy uro dzin i 60-le cia pra cy za wo do wej prof. 
Ce kań skie go. 

oprac. An na Za do ra – Świ de rek

Profesor Adam Cekański „czepkuje położne”,

studentki SUM (kwiecień br.)

KSIĄŻKI

● NA MARGINESIE „POŻYTKÓW Z FILOZOFII”

na, nie do fi nan so wa na. Zdo mi no wa na przez pro fe so rów, któ -
rzy zna ni są tyl ko z te go, że są pro fe so ra mi, bo w do rob -
ku nie ma ją nic, czym mo gli by się po chwa lić przed świa -
tem. Ta ki ob raz na uki pol skiej utrwa la ją me dia. Tak też my -
ślą o so bie na si ucze ni, choć by w ra por cie Col le gium Ci -
vi tas Na uka pol ska. Au to dia gno za pol skie go śro do wi ska
na uko we go. Pły nie z nie go jed na kon klu zja: jest tak źle,
że nic nie da się zro bić. Te mu my śle niu ule gło wie lu pol -
skich na ukow ców. (…)”. 

W przed mo wie do mo nu men tal ne go dzie ła dr n.
med. Krzysz to fa Broż ka pt. „Pol scy le ka rze na Gór nym
Ślą sku i Ślą sku Cie szyń skim od koń ca XIX do po ło -
wy XX wie ku”, po zwo li łem so bie za uwa żyć, śle dząc re -
tro spek tyw nie dzia łal ność na uko wą na sze go śro do wi -

Na po cząt ku wa ka cji otrzy ma łem od au -
to ra, ne sto ra ślą skich chi rur gów Prof. dr hab.
Szcze pa na Łu ka sie wi cza je go ak tu al ny, jak
to sam na zwał „skryp cik” – „Po żyt ki z Fi -
lo zo fii”. Od dzie się ciu lat w każ de wa ka cje
wra cam do Je go wspa nia łych wspo mnień 
p.t. „Czło wiek czło wie ko wi dro go wska -
zem”. „Po żyt ki z Fi lo zo fii” to wy daw nic two
wy jąt ko we, po win no być w księ go zbio rach
wszyst kich le ka rzy, dla mnie jest po pro stu
bre wia rzem, wer tu ję je go stro ny pra wie
co dzien nie. 

W „New swe eku” z 4.01.2009 r. czy tam
o na uce pol skiej: „(…) Skost nia ła, ar cha icz -
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od dzia ły dzien ne i ze spo ły le cze nia śro do -
wi sko we go.

NO WY ZA WÓD: TE RA PEU TA

ŚRO DO WI SKO WY

Pro gram usta na wia tak że no wy za wód
me dycz ny – te ra peu ta śro do wi sko wy. Za wód
ten jest już roz po zna wal ny przez NFZ. Pro -
gram po wo łu je do ży cia i zo bo wią zu je sa -
mo rzą dy lo ka le do zor ga ni zo wa nia Cen trów
Ochro ny Zdro wia Psy chicz ne go. Mo je miej -
sce pra cy – Cen trum Psy chia trii w Ka to wi -
cach zo sta ło uzna ne za wzor co we dla te go
ty pu jed no stek. Po sia da ono ba zę szpi tal ną,
od dzia ły dzien ne, po rad nię i naj młod szą jed -
nost kę – ja ką jest Ze spół Le cze nia Śro do -
wi sko we go. Pod sta wą dzia ła nia ze spo łu
jest teo ria psy chia trii śro do wi sko wej, teo ria
bar dzo sze ro ka i z pew no ścią prze kra cza -
ją ca ra my te go ar ty ku łu, a chcia ła bym się
jesz cze po dzie lić pierw szy mi wra że nia mi
z pra cy w no wej struk tu rze: pra cu ję w ZLS
od kil ku mie się cy. Mo men ta mi mam wra że -
nie, że wy ko nu ję usłu gę bar dzo eks klu zyw -
ną, eli tar ną, dro gą: ja ko spe cja li sta od wie -
dzam pa cjen ta w do mu i po świę cam mu go -
dzi nę cza su; roz ma wia my; wi dzę je go
miesz ka nie – śro do wi sko w któ rym ży je, wi -
dzę i roz ma wiam z je go ro dzi ną, naj bliż szy -
mi. Wi zy ty do mo we wy ko nu ją tak że psy cho -
lo dzy, te ra peu ci śro do wi sko wi i pie lę gniar -
ka psy chia trycz na. Jed ne go czło wie ka mo -
że od wie dzić w do mu kil ku spe cja li stów. Ze -
sta wiam to so bie z po wszech nym mnie ma -
niem o tzw. „li stach ko lej ko wych”, o ocze -
ki wa niu na po ra dę spe cja li sty i kil ku mi nu -
tach trwa nia po ra dy w przy chod niach. Coś

Je sień wy da je się być do brym cza sem do przy po mnie nia o psy chia trii. Wrze sień dla te -
go, że tra dy cyj nie w po ło wie te go mie sią ca ob cho dzi my Dzień So li dar no ści z Oso ba mi Cho -
ru ją cy mi Psy chicz nie (w tym ro ku już po raz dzie sią ty), a w paź dzier ni ku Świa to wy Dzień
Zdro wia Psy chicz ne go. 

Być mo że nie któ rzy Czy tel ni cy pa mię ta ją wrze śnio we hap pe nin gi na ka to wic kim ryn ku
z udzia łem pa cjen tów, pre zen ta cje róż ne go ro dza ju twór czo ści w ramach re ha bi li tacji 
(rę ko dzie ło, ma lar stwo, te atr) i sym bo licz ne „Otwar te Drzwi”. 

Ha sło te go rocz nych ob cho dów: „Sa mo rząd Part ne rem w Ochro nie Zdro wia Psy chicz -
ne go”, jest bez po śred nim na wią za niem do naj istot niej szych wy da rzeń w na szym śro do wi -
sku, ja kim wy da je się być przy ję cie przez Sejm RP no we li za cji usta wy o Ochro nie Zdro wia
Psy chicz ne go, z usta no wie niem Na ro do we go Pro gra mu Ochro ny Zdro wia Psy chicz ne go na la -
ta 2011 – 2015 (NPOZP). Wy da rze nie, jak kol wiek za ini cjo wa ne „od gór nie” (WHO, Hel -
sin ki, 2005; „Nie ma Zdro wia bez Zdro wia Psy chicz ne go”), zna la zło po dat ny grunt i zro -
zu mie nie wśród psy chia trów. Jest dla nas jak by na tu ral nym uko ro no wa niem na szych dłu go -
let nich sta rań, na zwa niem te go, co ro bi my. 

Ro dzi na to je den ży wy or ga nizm: je śli cho ru je 
je den czło nek, to cier pią wszy scy.

Pro ces zdro wie nia, je go ja kość i tem po, za le żą
od te go, co dzie je się w ro dzi nie.

NA RO DO WY PRO GRAM OCHRO NY ZDRO WIA PSY CHICZ NE GO

Wresz cie zdro wie psy chicz ne sta ło się waż ne, zna la zło swo je miej sce w pra wie, w usta -
wo daw stwie, wła dza Pań stwa udzie li ła te mu te ma to wi na leż ne go miej sca i zna cze nia. Praw -
ne pod sta wy funk cjo no wa nia Psy chia trycz nej Opie ki Zdro wot nej w Pol sce po zo sta ją zgod -
ne z prze pi sa mi usta wy z 1994 o „Ochro nie Zdro wia Psy chicz ne go”. Za in te re so wa nych
szcze gó ła mi od sy łam do tek stów ory gi nal nych: Na ro do wy Pro gram Ochro ny Zdro wia Psy -
chicz ne go zo stał opu bli ko wa ny w Dzien ni ku Ustaw z dn. 3.02.2011, ja ko roz po rzą dze -
nie Ra dy Mi ni strów z 28.12.2010. Szcze gól nie po le cam za miesz czo ną tam ana li zę epi -
de mio lo gicz ną re je stro wa ne go roz po wszech nie nia pro ble mów zdro wot nych z za kre su „F” ICD -
-10 – jest fa scy nu ją ca (!). W czę ści za sad ni czej NPOZP okre śla ce le i za sa dy ich re ali za -
cji, zaj mu je się pro mo cją zdro wia psy chicz ne go, za po bie ga niem za bu rze niom psy chicz nym,
za pew nie niem opie ki zdro wot nej, ze szcze gól nym uwzględ nie niem jej do stęp no ści, róż no -
rod no ści i ade kwat no ści. Re wo lu cyj ne jest w nim prze miesz cze nie pod sta wo wych „punk -
tów cięż ko ści” z opie ki in sty tu cjo nal nej (szpi tal i po rad nia), na opie kę śro do wi sko wą –

PSYCHIATRIA

● WIELOLETNIE STARANIA PSYCHIATRÓW PRZYNIOSŁY EFEKT

KSIĄŻKI

Ma łec ka – 90 lat, Adam Ce kań ski – 90 lat,
Ro za lia Osuch-Ja czew ska – 90 lat i wie lu
osiem dzie się cio i sie dem dzie się cio lat ków, do -
sko na łych na uczy cie li, któ rym na le ży się po -
kło nić i dzię ko wać za wy cho wa nie wspa nia -
łej ka dry le kar skiej. Pa mię taj my o na szych se -
nio rach, bo na uka to ma ra ton nie pew no ści.

Zy ga Waw rzy nek

ska, że do wy jąt ków na le żą pra ce od kryw cze, a wła ści wie stwier dzam ich brak. Pu bli ka cje
z re gu ły do ty czą osią gnięć me dy cy ny świa to wej ilu stro wa nej wła sny mi przy pad ka mi. Je dy -
nie pra ce hi sto rycz ne są ory gi nal ne. Ale rów nież wy sił ki dy dak tycz ne na szej ka dry na uko -
wej, jej naj waż niej szy obo wią zek na uczy cie li aka de mic kich na pa wa na dzie ją przy go to wa -
nia war to ścio wej rze szy le ka rzy. 

Dzie ło „Po żyt ki z Fi lo zo fii” prof. dr hab. Szcze pa na Łu ka sie wi cza zmu si ło mnie do re -
tro spek cji. Mie li śmy i ma my w na szej uczel ni wspa nia łych na uczy cie li bez im pakt fak to rów,
któ rzy uczy ni li z nas pra co wi tych, kom pe tent nych, do brych, sza no wa nych przez cho rych
le ka rzy. Ży ją prze cież wśród nas: Prof. Prof. Kor nel Gi biń ski – 96 lat, Bo że na Ha ger -

Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego
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in dy wi du al ne se sje psy cho te ra pii lub po pro stu spo tka nia kon sul ta cyj ne z te ra peu tą w sie -
dzi bie ze spo łu. Cza sa mi ce lem tych spo tkań jest po pro stu na ucze nie się wy cho dze nia z do -
mu, uto ro wa nie ma łe go ele men tu zdro wia w ży ciu da nej oso by. Od wie dza jąc do my wi dzę,
jak du żym wy da rze niem jest na sza wi zy ta. Stres przy ję cia ta kich od wie dzin tyl ko cza sa mi
jest eu stre sem.

ZE SPÓŁ LE CZE NIA ŚRO DO WI SKO WE GO

Pod opiecz ny mi (pa cjen ta mi) ze spo łu jest wie le osób o prze wle kłym prze bie gu za bu -
rze nia psy chicz ne go. Za wsze wte dy po ja wia się u nas tak że ro dzi na; naj czę ściej są to mat -
ki, lub obo je ro dzi ce. Cza sa mi ro dzeń stwo, współ part ne rzy. Cza sa mi jest to po pro stu są -
siad lub zna jo my – opie ku ją cy się pa cjen tem. Od wie dzi ny i za in te re so wa nie tych osób po -
ka zu ją, że świat jesz cze nie do koń ca zwa rio wał i sta le są na nim do brzy lu dzie. Sto pień
cier pie nia i współ od czu wa nia jest oczy wi ście pro por cjo nal ny do po kre wień stwa, stąd na pierw -
szym miej scu mat ki. Ro dzi na to je den ży wy or ga nizm: je śli cho ru je je den czło nek, to cier -
pią wszy scy. Pro ces zdro wie nia, je go ja kość i tem po, za le żą od te go, co dzie je się w ro -
dzi nie. Szczę śli wie NPOZP zo bo wią zu je NFZ do uwzględ nie nia te go fak tu i jed ną z re -
fun do wa nych pro ce dur są w ZLS kon sul ta cje ro dzin ne i po ra dy dla człon ków ro dzi ny pa -
cjen ta. Uda ło nam się już stwo rzyć gru pę dla ro dzin. W ra mach spo tkań tej gru py bę dzie -
my się sta ra li pro wa dzić moż li wie opty mal ną edu ka cję: wy czer pu ją cą i zro zu mia łą,
na mia rę po trzeb uczest ni ków. Spo tka nia tak że są oka zją do po dzie le nia się in dy wi du al -
ny mi pro ble ma mi, za się gnię cia po ra dy. W pierw szym spo tka niu gru py ro dzin bra li udział
za ło ży cie le Sto wa rzy sze nia Ro dzin „Psy che”. Sto wa rzy sze nie dzia ła już od kil ku mie się cy
przy SDS Ja nów. Oprócz ba zo wej dzia łal no ści ZLS ma my za miar pro wa dzić spo tka nia gru -
po we o te ma ty ce dostoso wa nej do po trzeb bie żą cych. Po śród tych bie żą cych te ma tów za -
ry so wu ją nam się już: de pre sja i upo śle dze nie co dzien ne go funk cjo no wa nia na róż nym tle.
Prze wi du je my, że zgod nie z se zo no wo ścią za bu rzeń afek tyw nych, w nad cho dzą cych mie -
sią cach po ja wi nam się ko niecz ność ze bra nia no wej gru py pa cjen tów. 

Ze spól Le cze nia Śro do wi sko we go re ali zu jąc za ło że nia NPOZP, ma jed no cze śnie moż -
li wość do sto so wy wa nia swo ich dzia łań do po ja wia ją cych się na bie żą co po trzeb. Waż nym
dla nas ele men tem jest współ pra ca i zin te gro wa nie dzia łań z in ny mi służ ba mi i in sty tu cja -
mi, z ja kich ko rzy sta ją na si pod opiecz ni. Do brze uda je nam się współ pra ca z MOPS. 

Na tu ral ną wy da wa ła by się współ pra ca z le ka rza mi ro dzin ny mi, do któ rej ser decz nie za -
pra sza my. 

Ewa Rudz ka -Ja siń ska, Krzysz tof Czu ma 

tu nie gra; w tym
sa mym cza sie
mo gła bym „za -
ła twić” kil ku pa -
cjen tów w po -
rad ni. Mo je de -
tek to ry ab sur -
du za czy na ją
in  ten syw n ie
p r a  c o  w a ć ,
a jed nak; in tu -
icyj nie czu ję,

że ro bię do brą
ro bo tę, lep szą niż po ra da w po rad ni, wi zy -
ta le kar ska na od dzia le ogól no – psy chia -
trycz nym. Po po wro cie do „sie dzi by” ze spo -
łu opi su ję wi zy tę i oma wiam z ko le ga mi. Pra -
cu je my w ze spo le. Wy mie nia my po my sły, de -
cy du je my czy, jak czę sto i przez ko go da -
ny pa cjent ma być od wie dza ny. Co ma się
wy da rzyć na sku tek na szych wi zyt. Cza sa -
mi de cy du je my, że kon ty nu acja wi zyt do mo -
wych jest dla pa cjen ta szko dli wa – utrwa la
stan bier no ści, bez rad no ści. Za chę ca my
do wy cho dze nia z do mu. Je śli wi dzi my, że
w da nej sy tu acji pro ble mem są trud no ści in -
ter per so nal ne, za pra sza my na spo tka nia
gru po we. Gru pa „Klu bu Pa cjen tów” spo ty -
ka się dwa ra zy w ty go dniu w sie dzi bie na -
sze go ze spo łu. Spo tka nia są pro wa dzo ne
przez psy cho lo ga i te ra peu tę śro do wi sko we -
go, któ rzy dba ją o at mos fe rę wza jem nej
uważ no ści i ja ko ści ko mu ni ka cji. Je śli udział
w gru pie, jak kol wiek by ła by ona bez piecz -
na – to wciąż zbyt wie le, pro po nu je my 

PSYCHIATRIA

Polskie Towarzystwo Pediatryczne 
oraz Katedra Pediatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

zapraszają serdecznie lekarzy rodzinnych, pediatrów, neonatologów oraz wszystkich
zainteresowanych leczeniem dzieci na doroczną wyjazdową konferencję-kurs 

“Nowości w diagnostyce i leczeniu dzieci”, 
która odbędzie się w Wiśle, w dniach 4-5 listopada 2011. 

Wiodącym tematem konferencji będą manifestacje skórne w schorzeniach neurologicznych,
onkologicznych, reumatoidalnych, przewodu pokarmowego, alergicznych i chorobach zakaźnych.

Zapraszamy uczestników do przygotowania własnych prezentacji ciekawych przypadków
kazuistycznych. Koszt udziału wynosi dla członków PTP 150 zł, a dla osób nie będących

członkami PTP 200 zł i obejmuje dodatkowo akomodację i wyżywienie. 
Więcej informacji na stronie internetowej OŚPTP www.ptp-slask.edu.pl oraz w sekretariacie

Kliniki Pediatrii pod numerem telefonu (32) 207 17 00 
lub adresem klinikapediatrii@sum.edu.pl. 

Nieprzekraczalny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15.10.2011r 

KOMUNIKAT
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RELACJE

● SPOTKANIE LEKARZY SENIORÓW

Zora znaczy Zorza
i Jo asia Che chliń skie, pod czas kon cer tu
w au li Gru pę okla ski wa ły tak że ich ma ma, le -
karz pe dia tra An na Świę to chow ska -
Che chliń ska i dwie bab cie, z któ rych każ da
jest i le ka rzem i pe dia trą: Iwo na Świę to chow -
ska i Ha li na Che chliń ska. Ma my na dzie ję
usły szeć jesz cze „Zo rę” (po pol sku „Zo rzę”)
pod czas nie jed nej uro czy sto ści w ŚIL.

tekst i zdjęcia Gra ży na Ogro dow ska

Klub Le ka rza Se nio ra dzia ła ją cy przy De le ga tu rze By tom skiej za pro sił nas na ko lej ne
swo je spo tka nie – po świę co ne Kre som. Wspól ne prze glą da nie zdjęć i wspo mnie nia z ma -
jo we go wy jaz du na Li twę by ły tyl ko czę ścią bo ga te go pro gra mu. Nie za bra kło i te ma tów
„współ cze snych”, m.in. pla nów ŚIL zwią za nych z po wo ła ną Fun da cją Le ka rza Se nio ra, któ -
re omó wił pre zes ORL Ja cek Ko za kie wicz. 

Dr Ja nusz Mi lej ski, prze wod ni czą cy de le ga tu ry, przy był pro -
sto z Od dzia łu, stąd bia ły far tuch i słu chaw ki. W au li WSS nr 4
w By to miu, wśród le ka rek i le ka rzy nie by ło to ni czym nie spo dzia -
nym, je dy nie dla dzien ni ka rza sta no wi ło …cie ka wy te mat zdję cia.
A sko ro o zdję ciach. Dr Mi lej ski przy wiózł z Li twy po nad 300 fo -
to gra fii, więk sza ich część zna la zła się na pa miąt ko -
wej płyt ce, któ rą otrzy ma li go ście. 

Spo tka nie uświet nił wy stęp gru py mło dych wo ka -
li stek, śpie wa ją cych a’ca pel la. Gru pa wo kal na „Zo -

ra” oca la pa mię ci pie śni
się ga ją ce ko rze ni mu zy -
ki pol skiej, sło wiań skiej
i eu ro pej skiej. Wy wo dzi
się z ze spo łu ta necz ne -
go „Dą bro wia cy” Po li -
tech ni ki Ślą skiej, ale jak
mó wi nie for mal ny kie -
row nik Gru py, Iga 
Szu ścik, „za ma ło tam
by ło dla nas śpie wa nia”.
Za to te raz śpie wa nia du żo, pa nie brzmią pięk nie, a ma ło zna ne pie śni buł -
gar skie czy ukra iń skie do star cza ją ar ty stycz nych i emo cjo nal nych wra żeń. 

By ły też i związ ki z me dy cy ną. W ze spo le śpie wa stu dent ka II r. Wy dzia łu
Le kar skie go SUM, Mag da le na Woj ty szek, a jak z du mą po wie dzia ły Mag da 

PRAWNIK INFORMUJE

przed zwol nie niem. Spró buj my przyj rzeć
się tej kwe stii. Zgod nie z art. 30 § 4 Ko dek -
su Pra cy pra co daw ca, któ ry za mie rza wy po -
wie dzieć pra cow ni ko wi umo wę za war tą
na czas nie okre ślo ny mu si w tre ści wy po wie -
dze nia po dać przy czy ny uza sad nia ją ce wy po -
wie dze nie, na le ży do dać, że mu szą to być
przy czy ny praw dzi we, kon kret ne i obiek tyw -
nie uza sad nia ją ce zwol nie nie z pra cy, pra cow -
nik zaś ma pra wo od wo łać się od te go wy -
po wie dze nia do są du pra cy, kwe stio nu jąc po -
da ne przez pra co daw cę przy czy ny zwol nie -

Bar dzo czę sto przed mio tem za in te re so wa nia śro do wi ska me dycz ne go są te ma ty zwią za -
ne ze sto so wa niem wo bec le ka rzy ogól nych norm pra wa pra cy, przy czy ną te go sta nu jest na -
tu ral nie spe cy fi ka za wo du le ka rza oraz dość skom pli ko wa ne na kła da nie się prze pi sów pra wa
me dycz ne go na ogól ne nor my Ko dek su Pra cy. Jed no z ta kich za gad nień – do ty czą ce do pusz -
czal no ści wy po wie dze nia umo wy o pra cę z le ka rzem -re zy den tem bez po da nia przy czy ny jest
te ma tem ni niej sze go ar ty ku łu. Le karz re ali zu ją cy pro gram spe cja li za cji ma do wy bo ru kil ka try -
bów – jed nym z nich jest re zy den tu ra. Z art. 16h usta wy o za wo dach le ka rza i le ka rza den -
ty sty wy ni ka, że re zy den tu ra spro wa dza się do za trud nie nia le ka rza w pod mio cie szko lą cym
na pod sta wie umo wy o pra cę za war tej na czas okre ślo ny w pro gra mie spe cja li za cji. 

Fakt, że za trud nie nie le ka rza re zy den ta na stę pu je na pod sta wie umo wy o pra cę za war tej
na czas okre ślo ny, ma da le ko idą ce kon se kwen cje na grun cie pra wa pra cy. Po wszech nie wia -
do mo, że umo wy o pra cę za war te na czas okre ślo ny ce chu je mniej sza ochro na pra cow ni ka

● CZY MOŻNA WYPOWIEDZIEĆ LEKARZOWI REZYDENTOWI UMOWĘ O PRACĘ BEZ PODANIA
PRZYCZYNY?

Ochrona pracy rezydenta
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pra cy, umó wio ne go na okre ślo ny czas. Je że li pra co daw ca i pra cow nik zde cy do wa li się na po -
zo sta wa nie w sto sun ku pra cy przez okre ślo ny dłuż szy niż 6 mie się cy czas i je że li rów no cze -
śnie prze wi dzie li moż li wość wcze śniej sze go roz wią za nia tej umo wy, to po mię dzy ty mi dwo -
ma ele men ta mi, tej sa mej umo wy nie mo że być sprzecz no ści. Tak by ło by, gdy by okre śle nie
cza su umo wy nie mia ło wła ści we go zna cze nia sta bi li za cyj ne go, gdy by – w isto cie rze czy – nie
zna czy ło nic, bo pra co daw ca w każ dej chwi li z do wol nej przy czy ny za pew niał by so bie wcze -
śniej sze roz wią za nie umo wy w try bie art. 33 kp.”

Sąd Naj wyż szy uwa ża, że je śli jed na stro na trak tu je dru gą stro nę in stru men tal nie, pa trząc
wy łącz nie ze swo je go punk tu wi dze nia, sta ra się tak uło żyć umo wę, aże by po zor nie od po -
wia da ła tak że stro nie dru giej (za pew nie nie dłu gie go za trud nie nia), a w rze czy wi sto ści za pew -
nia so bie nie skrę po wa ny me cha nizm roz wią za nia sto sun ku pra cy, to jest to nad uży cie pra wa,
któ re nie po win no ko rzy stać z ochro ny.  Po wyż sze wy po wie dzi Są du Naj wyż sze go wska zu -
ją, że w pra wie pra cy, szcze gól nie je śli cho dzi o ochro nę praw pra cow ni ka, nie moż na po le -
gać wy łącz nie na ję zy ko wej, li te ral nej wy kład ni prze pi sów. Z usta wy o za wo dzie le ka rza i le -
ka rza den ty sty oraz z roz po rzą dze nia mi ni stra zdro wia w spra wie spe cja li za cji le ka rzy i le ka -
rzy den ty stów wy ni ka, że le karz -re zy dent za trud nia ny jest na pod sta wie umo wy o pra cę na czas
okre ślo ny. Wy da wa ło by się za tem, że z uwa gi na brak szcze gó ło wych ure gu lo wań co do wy -
po wia da nia tej umo wy za sto so wa nie znaj dą do niej wprost prze pi sy Ko dek su Pra cy. Z orzecz -
nic twa Są du Naj wyż sze go wy ni ka jed nak, że sto so wa nie prze pi sów Ko dek su Pra cy wca le nie
mu si być me cha nicz ne i do słow ne. Kwe stię wy po wie dze nia bez po da nia przy czy ny umo wy o pra -
cę le ka rzo wi -re zy den to wi za trud nio ne mu na pod sta wie umo wy na czas okre ślo ny ana li zo wał
Sąd Naj wyż szy w wy ro ku z 6 wrze śnia 2005 r., sygn. akt. I PK 5/05 zaj mu jąc ko rzyst ne dla
le ka rzy sta no wi sko (wy ro ki obu są dów niż szych in stan cji by ły dla le ka rza nie ko rzyst ne). W oce -
nie Są du Naj wyż sze go wy po wie dze nie przez pra co daw cę umo wy o pra cę na czas okre ślo ny
za war tej z le ka rzem -re zy den tem mo że na stą pić tyl ko z przy czyn, któ re unie moż li wia ją szko -
le nie spe cja li za cyj ne, cho dzi o przy czy ny wy mie nio ne w § 28 roz po rzą dze nia mi ni stra zdro -
wia w spra wie spe cja li za cji le ka rzy i le ka rzy den ty stów. Na to miast w ra zie wy po wie dze nia tej
umo wy bez wska za nia przy czy ny uza sad nia ją cej jej roz wią za nie, pra cow ni ko wi przy słu gu ją rosz -
cze nia o przy wró ce nie do pra cy al bo o od szko do wa nie. 

W uza sad nie niu te go orze cze nia Sąd Naj wyż szy przy po mniał, że re zy den tu ra jest szcze -
gól nym, uprzy wi le jo wa nym try bem od by wa nia spe cja li za cji. Sta tus re zy den ta mo gą uzy skać
je dy nie le ka rze za kwa li fi ko wa ni do od by wa nia spe cja li za cji w tym try bie po po stę po wa niu kwa -
li fi ka cyj nym, któ rzy w da nej dzie dzi nie me dy cy ny uzy ska li naj więk szą licz bę punk tów.
W oce nie Są du umo wa o pra cę z re zy den tem jest szcze gól nym ro dza jem umo wy na czas okre -
ślo ny, przede wszyst kim umo wa ta jest ści śle po wią za na z pro gra mem spe cja li za cji, moż na ją
trak to wać ja ko na rzę dzie słu żą ce uzy ska niu spe cja li za cji przez re zy den ta – umo wa o pra cę
po win na więc sta bi li zo wać sta tus le ka rza -re zy den ta po przez za gwa ran to wa nie mu za trud nie -
nia przez ca ły czas trwa nia spe cja li za cji.

Po nad to Sąd zwró cił uwa gę na to, że za trud nie nie le ka rzy -re zy den tów jest fi nan so wa ne
ze środ ków pu blicz nych na pod sta wie umo wy mię dzy mi ni strem, a jed nost ką pro wa dzą cą spe -
cja li za cję. Mi ni ster usta la tak że, w dro dze roz po rzą dze nia, za sad ni cze wy na gro dze nie mie -
sięcz ne re zy den ta. Do dat ko wo umo wa o pra cę w ra mach re zy den tu ry za wie ra na jest na pod -
sta wie skie ro wa nia, a nie na za sa dzie swo bo dy kon trak to wa nia. 

Sąd Naj wyż szy – uchy la jąc nie ko rzyst ne dla le ka rza wy ro ki niż szych in stan cji – uznał, że
szcze gól na re gu la cja spe cja li za cji w try bie re zy denc kim zo sta ła by prze kre ślo na przez do pusz -
czal ność do wol ne go, bez po da nia przy czy ny roz wią zy wa nia przez pra co daw cę, umo wy o pra -
cę z re zy den tem. Do pusz czal ność dys kre cjo nal ne go, swo bod ne go wy po wia da nia le ka rzom -
-re zy den tom umów o pra cę mo gła by też pro wa dzić do prze kre śle nia wy sił ków le ka rza, któ -
ry z suk ce sem prze szedł trud ne po stę po wa nie kwa li fi ka cyj ne, a tak że do strat spo łecz nych,
wy ni ka ją cych z nie ukoń cze nia spe cja li za cji przez le ka rza oraz utra ty pu blicz nych środ ków już
wło żo nych w je go szko le nie. W tej sy tu acji – zda niem Są du Naj wyż sze go – brak wy raź ne go
ure gu lo wa nia w prze pi sach pra wa me dycz ne go kwe stii wy po wia da nia umo wy o pra cę le ka -
rza -re zy den ta nie mo że ozna czać, że do zwo lo ne jest swo bod ne wy po wia da nie tych umów
bez po da nia przy czy ny uza sad nia ją cej roz wią za nie. Sta ło by to bo wiem w sprzecz no ści z za -
sa dą trwa nia umo wy o pra cę z re zy den tem przez ca ły okres spe cja li za cji. W tej sy tu acji Sąd
Naj wyż szy przy jął, że wy po wie dze nie tej umo wy mo że na stą pić tyl ko z przy czyn, któ re unie -
moż li wia ją szko le nie spe cja li za cyj ne.

Mi chał Ko zik, rad ca praw ny 

nia. Ina czej spra wa wy glą da przy umo wach
o pra cę za war tych na czas okre ślo ny. Ko rzy -
sta ją one z mniej szej ochro ny. Zgod nie
z art. 33 Ko dek su Pra cy, je że li umo wa o pra -
cę jest za war ta na czas okre ślo ny dłuż szy niż 6
mie się cy, wów czas moż na w niej prze wi dzieć
klau zu lę do pusz cza ją cą wcze śniej sze wy po -
wie dze nie z za cho wa niem dwu ty go dnio we -
go okre su wy po wie dze nia. Je śli klau zu la
wcze śniej sze go wy po wie dze nia zo sta ła przez
stro ny pod pi sa na, wów czas wy po wie dze nie
przez pra co daw cę umo wy o pra cę za war tej
na czas okre ślo ny nie wy ma ga po da nia przy -
czy ny uza sad nia ją cej wy po wie dze nie. Pra co -
daw ca nie ma obo wiąz ku wy ja śniać, dla cze -
go zwal nia pra cow ni ka za trud nio ne go na czas
okre ślo ny, a pra cow nik w nie mo że w są dzie
pra cy kwe stio no wać, że zwol nio no go nie za -
sad nie. Wy po wie dze nie umo wy o pra cę pra -
cow ni ko wi za trud nio ne mu na czas okre ślo -
ny nie pod le ga rów nież kon sul ta cji ze związ -
ka mi za wo do wy mi.

Prze no sząc po wyż sze uwa gi na grunt za -
trud nie nia le ka rza re zy den ta, moż na po wie -
dzieć, że le karz re zy dent za trud nio ny na czas
okre ślo ny wy ni ka ją cy z usta lo ne go pro gra mu
spe cja li za cji za wie ra ze swo im pra co daw cą
umo wę o pra cę na czas okre ślo ny dłuż szy
niż 6 mie się cy. Ist nie je więc – na mo cy art. 33
Ko dek su Pra cy – moż li wość wpro wa dze nia
do tej umo wy klau zu li do pusz cza ją cej wy po -
wie dze nie umo wy za dwu ty go dnio wym okre -
sem wy po wie dze nia. Prze pi sy pra wa me dycz -
ne go, w szcze gól no ści usta wy o za wo dach le -
ka rza i le ka rza den ty sty nie prze wi du ją au to -
no micz nej re gu la cji umo wy o pra cę za wie ra -
nej z re zy den ta mi, wo bec te go do tej umo -
wy na le ży sto so wać prze pi sy Ko dek su Pra cy. 

W tej sy tu acji ro dzi się na tu ral nie py ta -
nie czy pra co daw ca mo że sko rzy stać z od -
czy ta nych li te ral nie prze pi sów Ko dek su Pra -
cy i wy po wie dzieć le ka rzo wi re zy den to wi umo -
wę o pra cę bez po da nia przy czy ny i czy wy -
po wie dze nie ta kie jest sku tecz ne? 

Sąd Naj wyż szy zda je się do strze gać, że
pra co daw cy nad uży wa ją upraw nień wy ni ka -
ją cych z za trud nie nia pra cow ni ka na czas okre -
ślo ny. Mi mo że for mal nie pra co daw ca nie mu si
po da wać przy czy ny wy po wie dze nia umo wy
za war tej na czas okre ślo ny, w prak ty ce cza -
sa mi są dy de cy du ją się ba dać oko licz no ści pro -
wa dzą ce do zwol nie nia pra cow ni ka. W wy -
ro ku Są du Naj wyż sze go z dnia 25 lu te -
go 2009 r. II PK 186/2008 czy ta my mię dzy
in ny mi, że: „cho ciaż nie jest wy ma ga ne
wska za nie przy czy ny uza sad nia ją cej wy po wie -
dze nie, to prze cież nie cho dzi tu o zu peł ną
swo bo dę stron ode rwa ną od isto ty sto sun ku

PRAWNIK INFORMUJE
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Warsz ta ty wy rów naw cze: Zmia ny wy tycz nych re su scy ta cji do ro słych
Ter min: 5.10.2011 r. (śro da) godz. 1100

Do dat ko we in for ma cje: Kurs od płat ny – szcze gó ły na stro nie in ter ne to wej: www.izba -le kar ska.org.pl

Kurs do sko na lą cy: Ak tu al ne wy tycz ne dia gno sty ki i te ra pii oste opo ro zy 
Ter min: 11.10.2011 (wtor ki) godz. 1530

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi dr n. med. Jo an na Gło gow ska -Sze ląg
Współ pra ca: Ro che

Kurs do sko na lą cy: Po stę py w on ko lo gii wie ku roz wo jo we go 
Ter min: 11.10.2011 r. (wto rek) godz. 1000

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi dr n. med. Gra ży na So bol

Kurs do sko na lą cy: Szcze pie nia – praw dy i mi ty 
Ter min: 12.10.2011 r. (śro da) godz. 1300

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzą dr n. med. Ani ta Wi tor, dr n. med. Jan Mi czek

Kurs do sko na lą cy: Es te ty ka w od cin ku przed nim w róż nych sy tu acjach kli nicz nych 
Ter min: 14.10.2011 r. (pią tek) godz. 1600

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi lek. dent. Ra fał Mę dzin
Współ pra ca: 3M ESPE

Kurs do sko na lą cy: Pra wa pa cjen ta a od po wie dzial ność za wo do wa le ka rza 
Ter min: 19.10.2011 r. (śro da) godz. 930

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi dr n. med. Ta de usz Urban

Kurs do sko na lą cy: Re su scy ta cja krą że nio wo -od de cho wa dzie ci we dług no wych wy tycz nych 
Ter min: 27.10.2011 r. (czwar tek) godz. 1530

Do dat ko we in for ma cje: Kurs odpłatny. Szcze gó ły na stro nie in ter ne to wej: www.izba -le kar ska.org.pl

Kurs do sko na lą cy: Kurs fo to gra fii me dycz nej
Ter min: od 7.11.2011 r. (po nie dzia łek) godz. 1800

Do dat ko we in for ma cje: Kurs obej mu je 6 co ty go dnio wych spo tkań po 2 godz. Licz ba miejsc zo sta ła ogra ni czo na. De cy du je ko lej ność
zgło szeń. Zgło sze nia na for mu la rzu zgło sze nio wym za miesz czo nym na stro nie www.izba -le kar ska.org.pl 
w za kład ce Kur sy dla le ka rzy.

Kurs do sko na lą cy: Na ra że nie pra cow ni ków ochro ny zdro wia na czyn ni ki bio lo gicz ne w śro do wi sku pra cy
Ter min: 7.11.2011 r. (po nie dzia łek) godz. 1600

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzą dr n. med. Bo gu mi ła Bracz kow ska, dr n. med. Mał go rza ta Ko wal ska.    

Kurs do sko na lą cy: Oty łość – pro blem in ter dy scy pli nar ny
Ter min: 17.11.2011 r. (czwar tek) godz. 1600

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi Pro fe sor Bar ba ra Za hor ska -Mar kie wicz.

Kurs do sko na lą cy: Mi łość i nie na wiść – ele men tar ne fun da men ty zdro wia
Ter min: 18.11.2011 r. (pią tek) godz. 1600

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi Pro fe sor Ja dwi ga Joś ko.

Kurs do sko na lą cy: Es te ty ka twa rzy i oko lic ja my ust nej w za kre sie moż li wo ści dzia łań te ra peu tycz nych le ka rza sto ma to lo ga i le ka rza. Czy
i jak ko rzy stać z me dy cy ny es te tycz nej w wy bra nych scho rze niach der ma to lo gicz nych i prze ciw dzia łać sta rze niu.

Ter min: 18.11.2011 r. (pią tek) godz. 1630

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi dr n. med. Ka ta rzy na Skwa ra -Gu zi kow ska.

Kurs do sko na lą cy: Die to pro fi lak ty ka; die ty szpi tal ne; ra cjo nal ne le cze nie die tą – wy kład i warsz ta ty 
Ter min: 19.11.2011 r. (so bo ta) godz. 1000

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi dr n. med. Be ata Ca ły niuk. 
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Kurs do sko na lą cy: Eko no mi ka i za rzą dza nie w ochro nie zdro wia – wy bra ne ap sek ty
Ter min: 25.11.2011 r. (pią tek) godz. 1430

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi dr n. eko nom. Mag da le na Syr kie wicz -Świ ta ła. 

Kon fe ren cja: Isto ta zmy słu wzro ku i słu chu w roz wo ju dziec ka – za bu rze nia, dia gno za i te ra pia”.
Ter min: 25.11.2011 r. (pią tek) godz. 1200, 26.11.2011 r. (pią tek) godz. 900

Do dat ko we in for ma cje: Miej sce kon fe ren cji: „Sce na na Sta rów ce”, ul. Ko ściusz ki, 44-240 Żo ry. Szczegółowy program na stronie
internetowej

Współ pra ca: Ośro dek Wcze snej In ter wen cji PSO UU Ko ło w Żo rach i Pol skie To wa rzy stwo In te gra cji Sen so rycz nej. 

Kurs do sko na lą cy -warsz ta ty: Mob bing w pra cy le ka rza 
Ter min: 28.11.2011 r. (pio nie dzia łek) godz. 930

Do dat ko we in for ma cje: Licz ba miejsc zo sta ła ogra ni czo na. De cy du je ko lej ność zgło szeń. Zgło sze nia na for mu la rzu zgło sze nio wym. 

Kurs do sko na lą cy: Dwa spoj rze nia na oste opo ro zę. Pa nel dys ku syj ny z udzia łem le ka rza or to pe dy i reu ma to lo ga.
Ter min: 30.11.2011 r. (śro da) godz. 1000

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzą dr n. med. Jo an na Gło gow ska -Sze ląg oraz lek. Ma rek Ka le ta.
Współ pra ca: Ro che

Kurs do sko na lą cy: Kurs pod sta wo wy USG
Ter min: 1.12.2011 r. (pią tek) godz. 900

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

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

Do dat ko we in for ma cje: Licz ba miejsc zo sta ła ogra ni czo na. De cy du je ko lej ność zgło szeń. Zgło sze nia na for mu la rzu zgło sze nio wym. 

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

Do dat ko we in for ma cje: Kon fe ren cja po łą czo na z Tar ga mi Sto ma to lo gicz ny mi. Koszt udzia łu w Kon fe ren cji wy no si 150,00 zł od oso by.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ślą ska Izba Le kar ska, 40-126 Ka to wi ce, ul. Gra żyń skie go 49a
tel: 032 2036547 wew. 321, 322 tel. kom. +48 694 659 061, fax: 032 352 06 38

e -ma il: pro doc to re@izba -le kar ska.org.pl www.izba -le kar ska.org.pl/pro doc to re/
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z dy plo mem nie mo że zna leźć pra cy lub za -
trud nia się za wy na gro dze nie, za któ re
mo że za spo ko ić pod sta wo wych po trzeb
ży cio wych.

Po waż ne roz war stwie nie ma te rial ne na -
sze go spo łe czeń stwa sta je się fak tem. Wie -
lu le ka rzy, szcze gól nie w miej skich szpi ta lach
i osie dlo wych po rad niach, co raz czę ściej sły -
szy od swo ich pa cjen tów nie tyl ko to, że ich
bo li, ale i o tym, że nie ma ją za co żyć. Za -
po mi na ją o tym cza sem ci, do któ rych tra -
fia ją pa cjen ci bar dzo do brze upo sa że ni.
Po ra dzi łam zna jo mej, że by za py ta ła o tań -
sze za mien ni ki le karstw.

I co? Ano, ele ganc ka pa ni dok tor pod -
czas pry wat nej wi zy ty rzu ci ła dłu go pi sem
o biur ko. „Sko ro pa ni nie stać, to nie wiem,
jak mam le czyć”. Czy na ucza nie me dy cy ny
bę dzie mu sia ło być wzbo ga co ne o osob ny
fa kul tet: „le cze nie bied nych”?

Ode rwa nie od rze czy wi sto ści gru py lu -
dzi (nie my lić z „od kle je niem” – któ re jest
przy wi le jem po gu bio nych dusz ar ty stycz -
nych) ma już swo je trwa łe miej sce w hi sto rii,
by wspo mnieć tych, któ rzy po da li mię so z ro -
ba ka mi ma ry na rzom na Pan cer ni ku „Po -
tiom kin” i pew nie gorz ko po tem te go ża ło -
wa li, szcze gól nie po 1917 ro ku. To dziś spe -
cjal ność przy wód ców i po li ty ków, a ich za dzi -
wie nie, że lud się ja koś „sam nie wy ży wił”
utrwa la ją po tem fil my i zdję cia. 

Fak tem jest, że nie za trzy ma my pro ce su,
w któ rym tak że śro do wi sko le kar skie dość dra -
ma tycz nie za czy na dzie lić. Jed ni ma ją pro ble -
my fi nan so we, in ni mo gą się o to już nie mar -
twić do koń ca ży cia. Jed no cze śnie tyl ko wy -
jąt ko wym lu dziom uda je się za trzy mać w so -
bie cier pli wość i wy ro zu mia łość dla tych po -
zo sta łych, od któ rych od da la ją się z pręd ko -
ścią świa tła. 

Tak że wśród mo ich zna jo mych są ta cy,
któ rzy od cza su, gdy zdo by li wie le, zmie ni li
się dia me tral nie, tra cąc reszt ki zro zu mie nia
i współ czu cia dla bliź nich. Nie zmie nił im się
jed nak nie ste ty, za wód, w któ rym pra ca
z tym bliź nim, zda je się, od gry wa nie ma łą 
ro lę? 

Gra ży na Ogro dow ska

Oderwani
Kie dy frank szwaj car ski po szedł w gó rę, zo stał głów nym bo ha te rem me diów.

W każ dej sta cji każ da nie mal roz mo wa i „ma te riał” fil mo wy do ty czy ły te go fak tu.
To ma wpływ na go spo dar kę i waż nym pro ble mem jest. Ale to też przy wi lej fe lie -

to ni sty, pa trzeć tak że pod in nym „kon tem”. Kre dy tów we fran kach nie za cią gnę li wszak wszy -
scy Po la cy. Tym cza sem nie zau wa żo ny prze szedł ra port or ga ni za cji po za rzą do wej An ti -Po -
ver ty Ne twork i So cial Watch, wg któ re go aż 13 mln lu dzi w Pol sce le d wo wią że ko niec
z koń cem, z po wo du bie dy. W naj gor szej sy tu acji ma te rial nej są pol skie dzie ci. We dług ra -
por tu OECD – w Pol sce wy da -
je się na nie naj mniej spo śród
wszyst kich 32 kra jów na le żą cych
do or ga ni za cji. 

W po dob nych ba da niach
prze pro wa dzo nych w 21 kra jach
eu ro pej skich przez UNI CEF,
Pol ska rów nież za ję ła ostat nie
miej sce. We dług UNI CEF, w ca -
łej Pol sce w skraj nej bie dzie ży -
je śred nio 15,4 proc. dzie ci. Ja -
koś nie do strze głam rów nie go -
rą cych dys ku sji w stu diach na ten
te mat. Za to od dłu gie go cza -
su ob ser wu ję, jak trud no jest oso bom, któ re zdo by ły już nie złą po zy cję ma te rial ną, za pa -
no wać nad po stę pu ją cym ode rwa niem od rze czy wi sto ści.

Zu peł nie jak w tym dia lo gu z dow ci pu: bo ga ty spo tka zna jo me go, dziś bie da ka. – Jak
ci się wie dzie? – Od dwóch dni nic nie ja dłem. – Jak tak moż na? Trze ba się zmu szać!

Aż 13 mln lu dzi w Pol sce le d wo wią że ko niec 
z koń cem, z po wo du bie dy. Ja koś nie do strze głam 

go rą cych dys ku sji me dial nych na ten te mat.

Jed nej ze zna nych dzien ni ka rek trze ba by ło zwró cić uwa gę, że nie po win na ubie rać się
w dłu gie bia łe fu tro, kie dy je dzie na zdję cia re por ter skie w tzw. „te ren”. Do upa da ją ce go
za kła du pra cy na przy kład. Sław na au tor ka ru bry ki ku li nar nej z ko lei wno si la rum, że w sto -
łów kach szkol nych nie ma szwedz kich sto łów sa łat ko wych. Wska zu je, jak zdro we by ły by kre -
wet ki. Ano by ły by, ale gdy by nie fru wa ła po nad na mi, wie dzia ła by, że pol skim pro ble mem
jest chro nicz ne nie do ży wie nie dzie ci. One cza sem je dzą tyl ko buł kę przez ca ły dzień, pro -
szę pa ni. 

Nie daw no je den ze świet nych spe cja li stów prze ko ny wał mnie, że nie dłu go za mkną nam
od dział lo kal nej te le wi zji, bo prze cież „wszy scy ma my już ta ble ty i tra dy cyj na te le wi zja nie
jest już nam do ni cze go po trzeb na”. Jed nak nie wszy scy miesz kań cy te go kra ju ma ją te le -
wi zo ry pla zmo we, lap to py i ta ble ty, a na wet do stęp do In ter ne tu. Wie lu le ka rzy na ren tach
i eme ry tu rach mo gło by coś do rzu cić na ten te mat. Wie my już z te le wi zyj nych i ta blo idal -
nych (co na jed no wy cho dzi) prze ka zów, że na szym obo wiąz kiem jest być tren dy i po sia -
dać naj now sze ga dże ty. Tym cza sem pra wie jed na trze cia osób w Pol sce, któ re ko rzy sta ją
z po mo cy spo łecz nej i prze róż nych form za sił ków, to są lu dzie, któ rzy pra cu ją, ale ich pen -
sje są zbyt ni skie, by wy star czy ły na ra chun ki, je dze nie, ubra nie czy le kar stwa. No wą gru -
pę po grą żo nych w nę dzy sta no wią ab sol wen ci wyż szych uczel ni. Co raz wię cej osób 
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TOWARZYSTWA NAUKOWE

● POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY PRACY

O „lekarzu medycyny pracy” słów kilka
nych na or ga nizm czło wie ka, znać wpływ w/w na roz wój pło du itp. Mu si znać też sze reg
prze pi sów praw nych, któ rych prze strze ga nia pil nu je, czy to in spek cja sa ni tar na, czy Pań -
stwo wa In spek cja Pra cy. Spe cja li sta me dy cy ny pra cy wi nien po sia dać umie jęt no ści do ty czą -
ce pro mo cji zdro wia w miej scu pra cy itp. W przy pad ku bie głe go są do we go tej spe cjal no -
ści wy da je się być przy go to wa ny do wy -
ko ny wa nia opi nii in ter dy scy pli nar nych,
pod su mo wu ją cych ca ło kształt za gad nień
w kon tek ście spraw cy wil nych i z za kre -
su ubez pie czeń spo łecz nych (tak jak
spe cja li sta z me dy cy ny są do wej jest ta kim
in ter dy scy pli nar nym spe cja li stą w spra wach
kar nych).

CZYM SIĘ ZAJ MU JE?
W po tocz nym ro zu mie niu (tak że le -

ka rzy tej spe cjal no ści) zaj mu je się ba da -
nia mi okre so wy mi czy li wy ko ny wa niem ba -
dań wstęp nych (przed przy ję ciem do pra -
cy), okre so wych (pra cow ni ków) oraz
kon tro l nych (po po nad 30 dniach nie zdol -
no ści do pra cy). Jed nak we dług usta wy
do ko nu je tak że wi zy ta cji sta no wisk pra -
cy (od ostat niej no we li za cji  - obo wiąz ko -
wo), mo że or ga ni zo wać ak cje pro mo cji
zdro wia, do ra dza pra cow ni kom, pra co -
daw com i przed sta wi cie lom pra cow ni ków
i pra co daw ców, np. związ kom za wo do -
wym. Oczy wi ście z usta wy o służ bie me dy cy ny pra cy wy ni ka sze reg in nych za dań le ka rza
spra wu ją ce go pro fi lak tycz ną opie kę zdro wot ną nad pra cow ni ka mi.

UMO WA Z ZA KŁA DEM PRA CY

Zgod nie z usta wą o służ bie me dy cy ny pra cy każ dy za kład pra cy jest zo bo wią za ny za -
wrzeć umo wę z jed nost ką tej „służ by” – le ka rzem po sia da ją cym prak ty kę le kar ską lub z za -
kła dem opie ki zdro wot nej (zgod nie z no wym pra wem bę dą one no si ły in ne na zwy) – osią
jed nak jest le karz, po sia da ją cy upraw nie nia do wy ko ny wa nia ba dań pro fi lak tycz nych – czy
to z uwa gi na spe cja li za cję, czy na in ne speł nio ne wy ma ga nia kwa li fi ka cyj ne. 

POD SU MO WA NIE

Spe cja li za cja z za kre su me dy cy ny pra cy obec nie na le ży do spe cja li za cji de fi cy to wych.
Na bór do tej spe cja li za cji nie jest du ży. Ni niej szy ar ty kuł wi nien przy bli żyć po ję cie do ty -
czą ce te go, kim jest i czym zaj mu je się spe cja li sta me dy cy ny pra cy, po tocz nie i już nie kie -
dy usta wo wo zwa ny „le ka rzem me dy cy ny pra cy”.

Wszyst kich za in te re so wa nych przy bli że niem wia do mo ści na te mat dzia łal no ści służb
me dy cy ny pra cy za pra szam na ze bra nia Od dzia łu Ślą skie go PTMP (o któ rych in for mu je Pro
Me di co) oraz na bez płat ne kur sy or ga ni zo wa ne przez Wo je wódz ki Ośro dek Me dy cy ny Pra -
cy. W lu tym 2012 r. zor ga ni zu je my tak że spo tka nie na te re nie na szej izby, po świę co ne pro -
ble ma ty ce cu krzy cy w me dy cy nie pra cy.

dr n. med. Ry szard Szoz da

prze wod ni czą cy Od dzia łu Ślą skie go PTMP

Z HI STO RYCZ NE GO PUNK TU WI DZE NIA

 Dzia ła nia w za kre sie zdro wia pra cu ją cych
roz po czę to już w sta ro żyt nej Gre cji. Od po -
wied nik le ka rza spra wu ją ce go pro fi lak tycz -
ną opie kę nad pra cow ni ka mi zo stał po wo -
ła ny w dzie więt na sto wiecz nej An glii. Na zie -
miach pol skich tak że już w wie ku XIX dzia -
ła li le ka rze fa brycz ni. W okre sie Pol ski Lu -
do wej ist nia ła prze my sło wa służ ba zdro wia.
Jej prze kształ ce nie w „służ bę me dy cy ny
pra cy” wią że się z uchwa le niem w ro -
ku 1997 usta wy o służ bie me dy cy ny pra cy.

PO TOCZ NIE O „LE KA RZU

ME DY CY NY PRA CY”
Na wstę pie na le ży za zna czyć, że okre -

śle nie „le karz me dy cy ny pra cy” mo że być od -
czu wa ne pe jo ra tyw nie przez śro do wi sko
me dycz ne. Ozna cza ło by bo wiem le ka rza
z daw nym pierw szym stop niem spe cja li za -
cji po mi mo te go, że mia nem tym al bo po -
tocz nie, al bo już usta wo wo na wet okre śla się
spe cja li stę ze sto sow ną spe cja li za cją lub le -
ka rza na wet bez spe cja li za cji, a zaj mu ją ce -
go się dzia łal no ścią pro fi lak tycz ną. Nie ste -
ty zda rza się czę sto, że nie któ rzy pa cjen ci,
we dług nich zo rien to wa ni w za wi ło ściach me -
dycz nych no men kla tur wy ra ża ją swo je zda -
nie wska zu jąc, że ta ki „le karz prze my sło wy”
to le karz bez więk szej wie dzy, zaj mu ją cy się
przy bi ja niem stem pel ków i pro duk cją kwi tów
i na do da tek nie bę dą cy na wet spe cja li stą.

KIM JEST?
Tym cza sem le karz spe cja li sta z dzie dzi -

ny me dy cy ny pra cy mu si po sia dać do głęb -
ne wy kształ ce nie me dycz ne w po łą cze niu ze
zna jo mo ścią wie lu prze pi sów praw nych
oraz wa run ków pra cy i za gro żeń dla za trud -
nio nych. Me dy cy na pra cy nie jest bo wiem de
fac to jed no li tą dys cy pli ną. Spe cja li sta mu si
po sia dać wie dzę z za kre su cho rób we -
wnętrz nych, der ma to lo gii, oku li sty ki, la -
ryn go lo gii, neu ro lo gii, or to pe dii, psy chia trii
itp. Je go wie dza win na sta no wić, że jest rów -
no rzęd nym part ne rem dla spe cja li sty
bhp – mu si więc orien to wać się w za kre sie
cho rób za wo do wych, dzia ła nia róż nych
sub stan cji che micz nych, w tym ra ko twór czych
oraz in nych czyn ni ków bio lo gicz nych i fi zycz -

Wi zy ta cja sta no wisk pra cy to jed na z okre ślo nych

usta wą obo wiąz ków le ka rza me dy cy ny pra cy
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KON FE REN CJA NA UKO WO – SZKO LE NIO WA DLA LE KA RZY
22 listopada 2011 ro ku o godz. 1300 (wto rek) 

w sie dzi bie In sty tu tu Me dy cy ny Pra cy i Zdro wia Śro do wi sko we go w So snow cu, ul. Kościelna 13 
od bę dzie się kon fe ren cja Od dzia łu Ślą skie go Pol skie go To wa rzy stwa Me dy cy ny Pra cy. 

W pro gra mie:
• Promocja zdrowia w miejscu pracy

dr hab. n. med. Renata Złotkowska, konsultant wojewódzki z zakresu medycyny pracy
• Co nowego w medycynie pracy i dziedzinach pokrewnych 

dr n. med. Ryszard Szozda przewodniczący Oddziału Śląskiego PTMP

Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne. Wstęp wolny

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY ZAPRASZA

● SPOTKANIE PIĘĆDZIESIĄTE SIÓDME
Na 12 paź dzier ni ka pro po nu je my „za an ga żo wa ny” dra mat Ri char da Lin kla te ra, „Fast

Fo od Na tion”. Nie tyl ko o ham bur ge rach, rzecz ja sna! I nie tyl ko dla te go, że 16-go dnia
te go mie sią ca przy pa da Świa to wy Dzień Żyw no ści…

Nie daw no za koń czy ło się waż ne dla mi ło śni ków ki na wy da rze nie – 68 fe sti wal fil mo -
wy w We ne cji. Ho nor prze wod ni cze nia ju ry przy jął Dar ren Aro no fsky, ame ry kań ski re ży -
ser, pro du cent i sce na rzy sta. 

Sym pa ty kom DKF -u Ślą skiej Izby Le kar skiej, uczest ni czą cym w spo tka niach od sa me -
go po cząt ku, jest zna ny choć by z fil mu in au gu ru ją ce go na szą dzia łal ność – by ło to, przy -
po mnę, „Re qu iem dla snu”. Nada rza się za tem oka zja, by się gnąć po ko lej ny wy re ży se ro -
wa ny przez nie go ob raz – ob sy pa ny na gro da mi (w tym Osca rem dla naj lep szej ak tor ki pierw -

szo pla no wej – Na ta lie Port man) „Czar ny ła -
będź”, z 2010 ro ku. Rzecz o cien kiej gra -
ni cy, dzie lą cej ob se sję od obłę du... Za pra -
sza my 9-go li sto pa da!

Woj ciech  Bed nar ski

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

Fil mo we go pro szę kie ro wać
na ad res: ciech@mp.pl
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Komisja ds. Młodych Lekarzy ORL
zaprasza na coroczne spotkanie integracyjne połączone 

z warsztatami szkoleniowymi

„Powitanie jesieni”,
które odbędzie się 21-23 października 2011 r.

Szczegóły spotkania na stronie internetowej ŚIL

www.izba-lekarska.org.pl

KOMUNIKATY

UBEZPIECZENIA

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 grudnia 2006 roku pracownicy Śląskiej
Izby Lekarskiej zawierają w imieniu TU „INTER POLSKA” umowy

ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów, w zakresie:

• OC dobrowolne i obowiązkowe • ubezpieczenie majątkowe 
• ubezpieczenie podróżne

Kontakty w godzinach: pon., śr. 815-1700; wt., czw., piąt. 815-1615

• Aleksandra Jochemska tel. 662 078 052 • Tomasz Gawlik tel. 662 078 052
• Irena Saternus tel. 662 078 052 • Jolanta Wojewoda tel. 662 078 052



Reklama
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KOMISJE PROBLEMOWE

Promocja zdrowia jamy ustnej
oso by: pre zes Ha li na Bor giel -Ma rek oraz Kol.
Ali na Stęp nik -Mar dzyń ska.

W na stęp nym nu me rze na sze go mie -
sięcz ni ka przed sta wię ko lej ne ma te ria ły.
Ca łość do stęp na tak że na na szej stro nie in -
ter ne to wej.

Alek san dra Som mer lik -Bier nat

Ko mi sja Sto ma to lo gicz na ORL

Wpro wa dze nie

Świa to wy Dzień Zdro wia Ja my Ust nej to dzień ma ją cy przy po mi nać o pro ble mach zdro -
wot nych ja my ust nej oraz o kosz tach eko no micz nych i wpły wie na do bre sa mo po czu cie, jak
i o pro ble mie scho rzeń sto ma to lo gicz nych. Je go ob cho dy za po cząt ko wa no w 2008 ro ku
przez FDI World Den tal Fe de ra tion. W związ ku z tym chcę opu bli ko wać pa rę ma te ria łów,
któ re od dłuż sze go gro ma dzi ły się na mo im biur ku, ale sta le brak by ło cza su na ich opra -
co wa nie. Część z nich to pu bli ka cje i do ku men ty wręcz ar chi wal ne, ale my ślę, że war to je
prze czy tać, aby od świe żyć pa mięć i wy ro bić po gląd na pew ne spra wy.

Ma te ria ły te zo sta ły po zy ska ne w ubie głym ro ku w czerw cu, na ogól no pol skiej kon fe -
ren cji po łą czo nej z po sie dze niem NKS w War sza wie. Te ma ty ką te go spo tka nia by ło wła śnie
zdro wie ja my ust nej w szer szym aspek cie. Ślą ską Izbę Le kar ską re pre zen to wa ły tam dwie

VII Światowa Konferencja Promocji Zdrowia 
Światowej Organizacji Zdrowia

• bu do wa nie zdol no ści w za kre sie pro mo -
cji zdro wia.

Po raz pierw szy w hi sto rii Kon fe ren cji
GCHP pro mo cji zdro wia ja my ust nej po świę -
co no szcze gól ną uwa gę w ra mach jed nej
z se sji spe cjal nych, do ty czą cej uwa run ko wań
spo łecz nych zdro wia ja my ust nej.

Jest to waż ny ele ment zdro wia ogól ne -
go i ja ko ści ży cia. Tym cza sem, cho ro by ja -
my ust nej są po waż nym pro ble mem zdro -
wia pu blicz ne go w kra jach roz wi nię tych
i co raz więk szym ob cią że niem w kra jach roz -
wi ja ją cych się. Ma te ria ły opra co wa ne przez
WHO opi su ją dzia ła nia nie zbęd ne w ce lu po -
pra wy tej sy tu acji.

Glo bal na stra te gia po le ga na tym, że pro -
mo cja zdro wia ja my ust nej i za po bie ga nie jej
cho ro bom, mu szą być zin te gro wa ne z za -
po bie ga niem cho ro bom prze wle kłym i pro -
mo cją zdro wia ogól ne go, po nie waż ry zy ka
zdro wot ne są po wią za ne.

Pod czas se sji do ty czą cej uwa run ko wań
spo łecz nych zdro wia ja my ust nej od by ło się
sie dem wy stą pień przed sta wia ją cych do świad -
cze nia z róż nych państw i re gio nów o na -
stę pu ją cych te ma tach:
• Uwa run ko wa nia spo łecz ne zdro wia ja my

ust nej – stra te gie pro mo cji zdro wia 
• Wspól ne stra te gie w od nie sie niu do czyn -

ni ków ry zy ka w pro mo cji zdro wia ja my ust -
nej wśród mło dzie ży – wy bra ne do świad -
cze nia z Tan za nii.

Wpaź dzier ni ku 2009 r. w Na iro bi w Ke nii od by ła się VII Świa to wa Kon fe ren cja w spra -
wie Pro mo cji Zdro wia (GCHP) Świa to wej Or ga ni za cji Zdro wia (WHO). Po raz
pierw szy w hi sto rii Kon fe ren cji po świę co no tak wie le uwa gi zdro wiu ja my ust -

nej, któ re by ło te ma tem jed nej z 12 spe cjal nych se sji. Ni niej sze spra woz da nie za wie ra pod -
su mo wa nie ob rad se sji do ty czą cej spo łecz nych uwa run ko wań zdro wia ja my ust nej. Na ko -
niec se sji przy go to wa no ma te riał na te mat spraw zwią za nych ze zdro wiem, któ ry zo stał
uwzględ nio ny w do ku men cie koń co wym Kon fe ren cji (Na iro bi Ca li to Ac tion).

ŚWIA TO WE KON FE REN CJE PRO MO CJI ZDRO WIA

Pierw sza Świa to wa Kon fe ren cja Pro mo cji Zdro wia WHO od by ła się w 1986 r. w Ot ta -
wie. Przy ję ta wów czas zo sta ła tzw. Kar ta Ot taw ska Pro mo cji Zdro wia. War to ści i za sa dy zo -
sta ły skon so li do wa ne pod czas ko lej nych Kon fe ren cji w Ade laj dzie w 1988 r., w Sund svall
w 1991 r., w Dża kar cie w 1997 r., w Mek sy ku w 2000 r. i w Bang ko ku w 2005 r. Kon fe -
ren cje te mia ły wiel kie zna cze nie i wpływ na roz wój kon cep cji i stra te gii pro mo cji zdro wia,
a sze reg państw przy ję ło je ja ko część wła snej po li ty ki zdro wot nej. W okre sie po mię dzy I Kon -
fe ren cją w Ot ta wie, a VI w Bang ko ku, zgro ma dzo no już sze ro ką ba zę wie dzy i do świad -
cze nia.

Szyb ko po stę pu ją cy roz wój na świe cie, zin ten sy fi ko wa ny przez glo ba li za cję i urba ni za -
cję po wo du je po trze bę szyb kiej re ak cji na ro sną ce wy zwa nia zdro wia pu blicz ne go w za kre -
sie zdro wia ja my ust nej. Pro mo cja zdro wia ja my ust nej opar ta na do wo dach na uko wych jest
nie zbęd na w ce lu sku tecz ne go roz wią zy wa nia pro ble mów. Ist nie ją po waż ne bra ki w re ali -
za cji pro gra mów pro mo cji zdro wia ja my ust nej, szcze gól nie w kra jach roz wi ja ją cych się z ogra -
ni czo ną in fra struk tu rą i za so ba mi fi nan so wy mi. Wpływ uwa run ko wań spo łecz nych nie jest
od po wied nio uwzględ nio ny w po li ty ce pu blicz nej.

GŁÓW NE ZA GAD NIE NIA

W ta kim kon tek ście od by ła się VII Świa to wa Kon fe ren cja Pro mo cji Zdro wia [GCHP]. Po -
nad 600 de le ga tów z po nad 100 państw uczest ni czy ło w pa ro dnio wym spo tka niu, pod -
czas któ re go w róż nych for mach zaj mo wa no się pię cio ma gru pa mi za gad nień:
• an ga żo wa nie spo łe czeń stwa;
• świa do mość zdro wot na i za cho wa nia zdro wot ne;
• wzmac nia nie sys te mów zdro wot nych;
• part ner stwo i dzia ła nia mię dzy sek to ro we;
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• koszt lub brak do stęp no ści flu oru
• nie wy star cza ją ce za so by ludz kie
• brak wie dzy tech nicz nej
• brak moż li wo ści kształ ce nia na miej scu
• brak pro gra mów edu ka cyj nych dla lud no ści i wpływ prze ciw ni ków flu ory za cji
• sła ba go spo dar ka i kosz ty.

KLU CZO WE ZA GAD NIE NIA

1. Świa do mość zdro wot na i za cho wa nia zdro wot ne
Za cho wa nia dzie ci i do ro słych sta no wią ce ry zy ko w za kre sie cho rób ja my ust nej są zmien -

ne. Po przez pro mo cję zdro wia ja my ust nej kie ro wa nej do dzie ci i mło dzie ży, któ re po win -
na za czy nać się jak naj wcze śniej, moż na stop nio wo zmie niać za cho wa nie.
2. An ga żo wa nie spo łe czeń stwa.

Na ca łym świe cie szko ły oka za ły się ide al ny mi miej sca mi do pro mo cji zdro wia.
Pro mo cja zdro wia po win na być na trwa le wpro wa dzo na do pro gra mu na ucza nia i uwzględ -

nio na w kształ ce niu na uczy cie li oraz w ma te ria łach edu ka cyj nych. W wie lu kra jach po ziom
próch ni cy ro śnie. Flu or zo stał uzna ny sku tecz nym środ kiem za po bie ga ją cym próch ni cy i ist -
nie je sze reg me tod pro fi lak tycz nych, któ re moż na sto so wać za rów no w sek to rze pu blicz -
nej, jak i pry wat nej ochro ny zdro wia.
3. Wzmac nia nie sys te mów zdro wot nych.

Oprócz ogra ni czo nych środ ków fi nan so wych prze zna cza nych w po szcze gól nych pań -
stwach na ochro nę zdro wia, a szcze gól nie zdro wia ja my ust nej, jed na z istot nych prze szkód
do wdra ża nia pro gra mów pro mo cji zdro wia wią że się z róż ni ca mi po mię dzy szko le niem pra -
cow ni ków ochro ny zdro wia, a po strze ga ny mi i rze czy wi sty mi po trze ba mi lud no ści państw
roz wi ja ją cych się.

W więk szo ści państw roz wi nię tych sys te my ochro ny zdro wia ja my ust nej po win ny zo -
stać zo rien to wa ne na pro fi lak ty kę i pro mo cję zdro wia. W pań stwach roz wi ja ją cych się na -
le ży pil nie stwo rzyć pro gra my ochro ny zdro wia ja my ust nej i za prio ry te to we uznać pro -
mo cję zdro wia oraz pro fi lak ty kę. Na le ży w tym ce lu za pew nić wła ści we fi nan se i ka dry.
4. Part ner stwo i dzia ła nia mię dzy sek to ro we.

Umie jęt no ści ka dry sto ma to lo gicz nej w za kre sie pro mo cji zdro wia ja my ust nej mo gą być
na by wa ne po przez sie ci tech nicz ne, uni wer sy tec kie oraz in sty tu cjo nal ne.
5. Bu do wa nie zdol no ści w za kre sie pro mo cji zdro wia.

Bu do wa nie zdol no ści w za kre sie pro mo cji zdro wia jest bar dzo waż ne w od nie sie niu
do zdro wia ja my ust nej. Na ma wia się pań stwa, aby okre śli ły naj od po wied niej sze stra te gie
uwzględ nie nia zdro wia ja my ust nej w na ro do wych pro gra mach zdro wot nych.

STA NO WI SKA KOŃ CO WE

Na za koń cze nie se sji uzgod nio no na stę pu ją ce trzy klu czo we in for ma cje, przed ło żo ne
ja ko wkład do do ku men tu koń co we go Kon fe ren cji „Na iro bi Ca li for Ac tion”, któ ry zo stał
przy ję ty ostat nie go dnia i sta no wi moc ne sta no wi sko po li tycz ne:

Zdro wie ja my ust nej jest pra wem czło wie ka i ma istot ne zna cze nie dla zdro wia ogól -
ne go i ja ko ści ży cia.

Pro mo cja zdro wia ja my ust nej i za po bie ga nie jej cho ro bom mu si być za pew nio ne w ra -
mach pod sta wo wej opie ki zdro wot nej, ogól nej pro mo cji zdro wia. Zin te gro wa ne po dej ście
jest naj bar dziej efek tyw nym spo so bem usu nię cia lu ki we wdra ża niu roz sąd nych dzia łań w tym
za kre sie. Zin te gro wa na pro fi lak ty ka zdro wot na wy ma ga wła ści wych za so bów fi nan so wych
oraz ludz kich, w ce lu usu nię cia róż nic po mię dzy bied ny mi i bo ga ty mi.

oprac. Alek san dra Som mer lik -Bier nat

Opra co wa no na pod sta wie:
P. E. Pe ter sen. S. Kwan „The 7th WHO 

Glo bal Con fe ren ce on He alth Pro mo tion – to wards in te gra tion of orał he alth (Na iro bi,
Ke nya 2009)”, Com mu ni ty Den tal He alth (2010) (Sup ple ment 1) 27, 129-136. 

• Pro mo cja zdro wia ja my ust nej wśród
osób z HIV/AIDS – przy kład z Bur ki na Fa -
so.

• Pro mo cja zdro wia ja my ust nej w szko -
łach – do świad cze nia świa to we.

• Ba rie ry i szan se wśród spo łecz no ści lo kal -
nych w pań stwach roz wi ja ją cych się – do -
świad cze nia z Afry ki i Azji.

• Do świad cze nia z Ja po nii.
• Za po bie ga nie cho ro bom istot nym uzu peł -

nie niem pro mo cji zdro wia.

PRO MO CJA ZDRO WIA W SZKO ŁACH

W czwar tym wy stą pie niu pod kre ślo no,
że na ca łym świe cie szko ły oka za ły się ide -
al ny mi miej sca mi do pro mo cji zdro wia. Mi -
mo, że szko ła nie jest w sta nie do trzeć
do wszyst kich dzie ci, szko ły pod sta wo we
obej mu ją znacz ną część po pu la cji dzie ci. Za -
pew nia to wy jąt ko wą oka zję do wy rów na nia
spo łecz no -go spo dar czych i geo gra ficz nych
róż nic ob ser wo wa nych w za cho ro wal no ści
oraz w zmien nych czyn ni kachry zy ka.

Wska za no, że idea pro mo cji zdro wia po -
przez szko ły zo sta ła wpro wa dzo na rów nież
w wie lu kra jach w Azji Po łu dnio wo -Wschod -
niej. Pro mo cja zdro wia po win na być na trwa -
le wpro wa dzo na do pro gra mu na ucza nia
i uwzględ nio na w kształ ce niu na uczy cie li oraz
w ma te ria łach edu ka cyj nych. Pra cow ni cy
na wszyst kich szcze blach po win ni roz wi jać
nie zbęd ne umie jęt no ści i wspie rać ta ką
dzia łal ność.

Ro dzi ce i spo łecz no ści lo kal ne po win -
ny ak tyw nie uczest ni czyć w two rze niu ta kiej
szko ły, któ ra jest miej scem wspie ra nia dzia -
łań proz dro wot nych. Sek tor ochro ny zdro -
wia po wi nien być w te dzia ła nia za an ga żo -
wa ny, w ce lu za pew nie nia wła ści we go wkła -
du tech nicz ne go oraz świad czeń pod sta wo -
wych i pre wen cyj nych.

PRO FI LAK TY KA

W siód mym wy stą pie niu zwró co no uwa -
gę, że pro mo cja zdro wia przy czy nia się
do utrzy my wa nia zdro wia ja my ust nej, ale te
dzia ła nia mu szą być uzu peł nio ne przez
pro fi lak ty kę. Ist nie je wie le przy czyn, z po -
wo du któ rych me to dy pro fi lak tycz ne nie są
do stęp ne dla lud no ści, szcze gól nie w kra -
jach roz wi ja ją cych się:
• brak lub nie od po wied nie pro gra my zdro -

wia ja my ust nej
• brak po li ty ki zdro wot nej do ty czą cej pro -

fi lak ty ki 

KOMISJE PROBLEMOWE
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JĘZYK ANGIELSKI W MEDYCYNIE

British and American English in Medicine
Many years ago it was not so important which variety of the English language was used

as long as the language was used appropriately. Recently, however, there has been observed
a great diversification in terms of the proper usage of the language form. It was mainly dictated
by the requirements of the market and in this case the international journals where medical
articles are to be published. 

In my career as a medical translator I have frequently heard and came across1 the situation
where improper usage of the language form results in total disqualification of the manuscript
no matter how good the subject matter was. Therefore, it is so crucial2 and significant to
understand the basic differences between British and American English used in medical texts,
jargon and speech.

What is interesting is the fact that for instance some differences and contrasts between
British and American English disappear since British English in medicine is becoming heavily
influenced by American English (currently „hospitalization” can also be found in British English
although „-zation” is a typical American ending).

Most of the differences, however, refer to pronunciation and grammar. Therefore
today I would like to focus on some points that refer to grammar usage.

1. English verbs 

Some verbs are regular in British (quit, wet, fit) whereas the same words are irregular
in American. Conversely, „burn”, „spill” and „spoil” are irregular in British and regular in
American. Compare: 

After decades of continuous smoking, the patient finally quitted smoking (BrE)/ quit smoking
(AmE).

2. Collective nouns create another problem. 

Compare: 
The panel of medical experts is/are present at the hospital meeting (British)
versus 
The panel of medical experts is present at the hospital meeting. (American)

3. Usage of prepositions differs to a large extent

Please compare:
…surgery office from Monday to Friday (British) vs. surgery office from Monday through Friday
… surgery closes past seven (BrE) vs. …surgery closes after/past seven (AmE) 

4. English tenses are used differently

The Present Perfect Tense is still used in British English, whereas Americans prefer The
Past Simple Tense.

The patient diagnosed with hay fever has been discharged home (British)
versus
The patient diagnosed with hay fever was discharged home (American)

5. Verbs ending in „ize” or „-ise”

Ar ka diusz Ba dziń ski
- an gli sta, tłu macz przy się gły sy mul ta nicz -

ny, kon se ku tyw ny
i pi sem ny me -
dycz ny i praw no -
-eko no micz ny, na -
uczy ciel aka de -
mic ki na Uni wer -
sy te cie Ślą skim,
au tor „Słow ni ka
cza sow ni ków fra -

zo wych”, czło nek nad zwy czaj ny Pol skie -
go To wa rzy stwa Tłu ma czy Przy się głych
i Spe cja li stycz nych PT TE PIS z do świad -
cze niem dy dak tycz nym zdo by tym m. in.
na sta no wi sku kie row ni ka za mknię te go
ośrod ka Bri tish Co un cil i eg za mi na to ra
AC CU EIL i TELC; au tor „Me dycz ne go
słow ni ka ko lo ka cji an giel sko -pol skie go
i pol sko -an giel skie go”. 
Kon takt e -ma il: 
ar ka diusz.ba dzin ski@in te ria.pl

Despite the fact that „- ize” ending is
typical of American English and it is a general
rule, there are, however, some exceptions to
it. The following words should always be
written with the 

„-ise” ending, no matter whether it is
American or British English.

compromise
The patient finally compromised and

began attending psychotherapy. 
– exercise 
The problem which has exercised two

dermatologists concerned the lesion located
on the back.

– supervise
The administration of this potent

corticosteroid has to be strictly supervised. 

Arkadiusz Badziński 

Bibliography: 
Badziński, A. Medyczny Słownik

Kolokacji polsko-angielski
i angielsko-polski, MediPage, 2011

1 to observe, to see
2 important



JĘZYKI ANGIELSKI W MEDYCYNIE

CROS SWORD 1 

– LE VEL 1

ACROSS:

6. in to the mu sc le 

8. in flam ma tion of the 

te stes

12. chan ge in sha pe

14. smal lest blo od ves -

sel in the bo dy

16. re ap pe aran ce of the

di se ase after 

ap pa rent he aling

DOWN:

1. me asu re ment of re -

spi ra to ry and 

pul mo na ry func tion

2.  de cre ased neu tro -

phils in the blo od

3. stu dy of bac te ria

4. lo ca ted abo ve

5. im por tant blo od co -

agu la tion fac tor

7. al ler gic skin rash due

to expo su re to li ght

9. pe riod of se xu al de -

ve lop ment en ding at

se xu al ma tu ri ty

10. ge ne ti cal ly iden ti cal

co py of an or ga -

nism 

11. on one si de

13. har dest sub stan ce in

the hu man bo dy,

which sur ro unds the

den tin in the crown

of the to oth

15. ha ving a sud den on -

set pro gres sing 

qu ic kly

ANSWER
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Holandia i prawdziwy Hoorn
NOTATKI Z PODRÓŻY

Zga sły wszyst kie świa tła i choć na ze -
wnątrz był już pół mrok, wi dać by ło syl wet -
ki dwóch osób, ko bie ty i męż czy zny, za my -
ka ją cych du że, wej ścio we drzwi i włą cza ją -
cych za bez pie cze nia alar mo we. Sklep ogrod -
ni czy po grą żył się, w ciem no ści. „Ma ga zyn
jest już nie czyn ny  - a … pan cze goś szu ka?”
- za py ta ła zdzi wio na ko bie ta. „Tak, szu kam
żo ny” - od po wie dział mój mąż. „Wła śnie za -
mknę li ście ją pań stwo we wnątrz skle pu…” 

W PO SZU KI WA NIU KWIA TO WYCH CE BU LEK

Fon tan ny by ły nie sa mo wi te. Pro sto pa dło -
ścia ny z czar ne go mar mu ru, z wy pły wa ją cą
pod ci śnie niem wo dą, przez po przecz nie
uło żo ną szcze li nę. In na, w kształ cie roz war -
te go kie li cha są czy ła ze środ ka „kwia tu” bą -
bel ku ją cą ka ska dę. Jesz cze in na przy ku wa -
ła naj bar dziej wzrok. Dwie ku le, czar ne, lśnią -
ce, oto czo ne war stwą opły wa ją cej je wo dy.
Cud ne kształ ty, pro sto ta, w niej za klę te pięk -
no… Za ga pi łam się, wszy scy już wy szli, pew -
nie za my ka ją ka sy. Ale cóż to, au to ma tycz -
nie otwie ra ne drzwi ani drgną, szyb ko się
ściem ni ło… Chy ba zo sta nę tu na noc,
pew nie ja koś prze trwam, do ra na tyl ko 12
go dzin. To nic strasz ne go. Na pew no wy trzy -
mam…… Ca łe zda rze nie spo wo do wa ne by -
ło na mol nym po szu ki wa niem ce bu lek tu li pa -
no wych, któ re chcie li śmy przy wieźć do Pol -
ski. W pre zen cie dla tych zna jo mych i ro dzi -
ny, któ rzy ma ją ogród ki – to do sko na ły pre -
zent z po dró ży do Ho lan dii. Do pie ro życz -
li wi sprze daw cy, któ rzy zde cy do wa li się
mnie uwol nić, ob ja śni li nam, „nie zgu łom”,
że te raz nie jest do bry czas na ta kie za ku -
py. Ce bul ki tu li pa nów i in nych ro ślin te go ty -

pu ku pu je się w je sie ni; te raz są do stęp ne cię te kwia ty. Oj! miesz czu chy, miesz czu chy….
Ta ki brak wy kształ ce nia ogrod ni cze go!

CZAR NE OR CHI DEE

Ogro dy Keu ken hof, do któ rych przy je cha li śmy, znaj du ją się w po łu dnio wo - za chod -
niej czę ści Ho lan dii. Jest to park le śny, ze żwi ro wy mi alej ka mi, wi ją cy mi się po mię dzy ra -
ba ta mi kwia to wy mi, wy kwint nie po pro wa dzo ny mi za ko la mi grzą dek sza fir ków, mię dzy krze -
wa mi ro do den dro nów. Na prze ło mie kwiet nia i ma ja wszyst ko kwit nie. Jest to szczyt se zo -
nu ogrod ni cze go dla
ro ślin ce bul ko wych,
a ta kich tu co nie -
mia ra. Róż ne od -
mia ny tu li pa nów,
o urze ka ją cych ko lo -
rach bla do ró żo we,
po spo li te żół to -czer -
wo ne, pra wie czar -
ne. Kształ ty płat ków
nie ty po we: szpi cza -
ste, po strzę pio ne lub
za okrą glo ne na koń -
cach, kie li chy peł -
ne, jak u zło cie ni,
roz ło ży ste lub wą skie, jak by „wy smu kłe”. Z jed nej ło dy gi wy ra sta za zwy czaj je den kwiat tu -
li pa na, lecz od mia na Can dy Club jest in na. Ze wspól nej, gru bej ło dy gi wy od ręb nia się kil -
ka od nóg, czte ry cza sem pięć. Na koń cu każ dej, prze pysz ny, bia ły kwiat z „krwi sty mi żył -
ka mi” na płat kach. Te go jesz cze ni gdy nie wi dzia łam. Ale cóż, wie lu rze czy jesz cze nie wi -
dzia łam. Na przy kład czar nych or chi dei, zgro ma dzo nych wśród in nych eg zo tycz nych ro -
ślin. Wy sta wa tych kwia tów zor ga ni zo wa na jest w wiel kim, ogrom nym, „sta łym” na mio cie -
pa wi lo nie wy sta wo wym na te re nie par ku. Co za prze pych, bar wy, gę ste pną cza.

OD KRY TE OKNA

Ochło nąć z nad mia ru wra żeń moż na w jed nej z kil ku ka wia re nek, ofe ru ją cych tak że pa -
miąt ki, ozdob ne ho len der skie ka fel ki, drew nia ne, ma lo wa ne ory gi nal nie w tra dy cyj ne wzo -
ry cho da ki, po ukła da ne zgod nie z roz mia rem sto py: 32, 33 i tak aż do 46 nr bu ta. Uro -
czo, czy ściut ko, dys kret nie, otwar cie. Otwar cie? Tak, oczy wi ście. Okna w do mach ho len -
der skich są, zgod nie z wie lo wie ko wą tra dy cją od kry te, bez fi ra nek. Ewen tu al nie ma ła, dys -

kret na fi ra necz ka, ta ka, by by ła ozdo bą, ale broń Bo że nie za sła nia -
ła wnę trza do mu. Wszyst ko mu si być na wi do ku pu blicz nym. No, mo -
że już nie te raz, ale w daw nych, daw nych cza sach, kie dy mąż – że -
glarz wy pły wał na mo rze do pra cy, mu siał mieć pew ność, że je go żo -
na pro wa dzi się nie na gan nie pod czas je go nie obec no ści i nie go ści
in nych męż czyzn. Ja sne za sa dy i „kon struk cja” okna bez fi ra nek spraw -
dza ła się wy śmie ni cie.

Mia stecz ka Gou da, Edam, En khu isem, Delft – ma leń kie, ci che o tej
po rze ro ku, jesz cze bez prze le wa ją cych się we wszyst kich kie run kach
tu ry stów za chwy ca ją, choć po cza sie szcze gó ły mo gą się za trzeć w jed -
no wra że nie schlud nych ni skich dom ków. Ma leń kie ogró decz ki, wy -
pie lę gno wa ne traw ni ki, róż ne kwia ty na ma ciu peń kich klom bach przy -
do mo wych i oczy wi ście ka na ły, ka na ły, ka na ły. Nie któ re sze ro kie, po któ -
rych moż na że glo wać, in ne wą ziut kie, któ rym mo że prze pły nąć tyl -
ko jed na kacz ka. Oczy wi ście, oczy wi ście prze sa dzam. Kacz ki, dzi kie

Typowe miasteczko h olenderskie

Krajobraz z wiatrakami i kanałem
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PRZY LĄ DEK HORN

Ho lan dia – po tę ga mor ska w mi nio nych
wie kach. Z mia stecz ka Ho orn że glarz Wil -
lem Cor ne li szo on Scho uten wy pły wał w po -
dróż do oko ła Ame ry ki Po łu dnio wej i prze -
kra cza jąc w 1616 ro ku nie go ścin ne, wzbu -
rzo ne za wsze wo dy naj da lej na po łu dnie wy -
su nię te go przy ląd ka, na zwał go imie niem
swo je go ro dzin ne go mia stecz ka. War to to
wie dzieć, że praw dzi wy Ho orn le ży w Ho -
lan dii. 

Po dró że kształ cą, ży cie ucie ka, zo ba czy -
łam pier wot ny Ho orn, a ma rzy mi się ten
słyn ny, na krań cu świa ta. Czy kie dyś da ne mi
bę dzie tam do trzeć?

Ur szu la Wil czek

(pi sa ne na spo koj nym dy żu rze, nie ta -
kim, jak fa le wo kół przy ląd ka, do któ re go

ma rzę kie dyś do trzeć…)

gę si, cza ple przy cup ną na kęp ce tra wy, na wet w środ ku więk sze go
mia stecz ka; nie są pło szo ne i czu ją się tu jak „u sie bie”. Sta re „kacz -
ki„(dutch) - za rdze wia łe sa mo cho dy Ci tro cen 2 CV, słu żą na wsi ja -
ko zbior ni ki na … kom post. Sa ma wi dzia łam i sfo to gra fo wa łam.

PEJ ZAŻ MA LO WA NY … URY NĄ

Dziw na jest ta Ho lan dia, peł na nie spo dzia nek. Sztu ka no wo -
cze sna prze ma wia do Ho len drów, do mnie z tzw. dal szej Eu ro py -
nie za wsze. Bo jak oce nić dział sztu ki no wo cze snej, pre zen to wa -
nej w pięk nym, prze stron nym, ja snym i no wo cze snym jak na cza -
sy, w któ rych by ło bu do wa ne (1935 r.) mu zeum Krol ler  - Mul ler
w oko li cy Arn hem? Jest tam zbiór no wo cze snych ob ra zów … mo -
czem ma lo wanych. Te ury no we pej za że ja koś nie prze ma wia ją
do mnie, le ka rza, choć nie je stem, jak to się zwy kło mó wić „obrzy -
dli wa”. A mo że je stem? Du ży dział ob ra zów pędz la Van Go gha ja -
koś re kom pen su je wy bie ga nie sztu ki w przy szłość….

287 OB RA ZÓW VAN GO GHA

Wo kół mu zeum jest park. La sy to rzad kość w Ho lan dii. Drze wa bo wiem zo sta ły w więk -
szo ści wy cię te i słu ży ły ja ko ma te riał bu dul co wy okrę tów. Ho lan dia, po tę ga mor ska, w jesz -
cze nie tak od le głych cza sach kró lo wa ła na wo dach świa ta. Po le sie – par ku, któ ry ma miej -
sca mi wy gląd afry kań skiej sa wan ny, moż na prze miesz czać się na wy po ży czo nym (za dar -
mo) ro we rze. Na po cząt ku XX wie ku mał żeń stwo Krol ler  - Mul ler zaj mo wa ło się two rze -
niem oto cze nia dla przed sta wi cie li, jak to okre śla li „kla sy śred nich przed się bior ców”. Żo -
na – Ma ria, z do mu Krol ler, po cząt ko wo dzię ki ma nu fak tu rze, a po tem pro duk cji wy ro bów
z por ce la ny na ska lę kra jo wą ma rzy ła o oto cze niu się sztu ką i na wzór wło skich moż no -
wład ców pra gnę ła stwo rzyć mu zeum. Sku po wa ła ob ra zy po cząt ku ją cych wów czas ma la rzy.
W mu zeum Krol ler  - Mul ler, (znaj du ją cym się obec nie w par ku na ro do wym De Ho ge Ve -
lu we) zbu do wa nym przez rząd na ro du ho len der skie go w 1935-38 r, zgo ma dzo na jest (oprócz
dzieł in nych ma la rzy jak Pa blo Pi cas so, Piet Mon drian, Geo r ges -Pier re Seu rat, Od ilon Re -
don, Geo r ge Bra que, Paul Gau gu in, Lu cas Cra nach, Ja mes En sor i Ju an Gris) naj więk sza
w Ho lan dii i w ogó le w Eu ro pie ilość ob ra zów Van Go gha. 287 sztuk. Nie wszyst kie są pre -
zen to wa ne, wy sta wa jest zmie nia na, ob ra zy czę sto wy po ży cza ne. Dla te go też część po miesz -
czeń zaj mu je sztu ka in nych ar ty stów, w tym mie ści się dział sztu ki no wo cze snej, opi sy wa -
ny prze ze mnie po wy żej. 

W starym samochodzie znalazła miejsce ziemia kompostowa

KOMUNIKAT
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WSPOMNIENIA, NEKROLOGI

● DOKTOR N. MED. JERZY ŁAGAN (1954-2011)

Ży cie to czas, w któ rym
szu ka my Bo ga.

Śmierć to czas, w któ rym
Go znaj du je my.

Wiecz ność to czas, w któ rym  Go
po sia da my.

Św. Fran ci szek Sa le zy

Uro dził się 24 maja 1954 ro ku w Gli -
wi cach. Po ukoń cze niu IV LO w Gli wi cach
w 1973 ro ku zo stał stu den tem Ślą skiej 

Aka de mii Me dycz nej. Po otrzy ma niu dy plo mu pod jął pra cę
w od dzia le po łoż ni czym w By to miu. 

W ro ku 1983 uzy skał I0  spe cja li za cji z po łoż nic twa i gi -
ne ko lo gii, a w 1987 II0. 

Od 1984 ro ku pra co wał ja ko star szy asy stent w Ka te drze
i Kli ni ce Po łoż nic twa i Roz rod czo ści, a na stęp nie w Ka te drze
i Kli ni ce Per ina to lo gii i Gi ne ko lo gii w Za brzu (obec nie jest to
Ka te dra i Od dział Kli nicz ny Gi ne ko lo gii, Per in a to lo gii i Neo -
na to lo gii) ja ko ad iunkt. 

W ro ku 1988 obro nił roz pra wę na sto pień na uko wy dok -
to ra na uk me dycz nych. 

● DOKTOR STANISŁAW KEMPNY (1924-2011)

po łoż ni czo -gi ne ko lo gicz nym. Pra co wał rów nież w lecz nic twie am bu la to ryj nym, naj pierw ja -
ko le karz za kła do wy w ko pal ni „Zie mo wit”, na stęp nie w po rad ni „K” w Bie ru niu Sta rym.

W la tach 1955-1964 był pierw szym kie row ni kiem Sta cji Po go to wia Ra tun ko we go w Ty -
chach. W 1956 ro ku ukoń czył kurs cy to dia gno sty ki on ko lo gicz nej w In sty tu cie On ko lo gii w Gli -
wi cach, pod kie run kiem dr Ka wec kiej. Ot te go cza su da tu je się Je go pa sja cy to lo gicz na, któ -
rą po tra fił za ra zić licz ne gro no ko le gów. W 1957 ro ku zor ga ni zo wał w Ty chach pierw szą pra -
cow nię cy to lo gi ne ko lo gicz ną. Pierw szy sto pień spe cja li za cji uzy skał w 1960 ro ku, a ty tuł spe -
cja li sty otrzy mał w 1967 ro ku. W 1971 ro ku prze niósł się do pra cy w no wo utwo rzo nym Wo -
je wódz kim Szpi ta lu Spe cja li stycz nym w Ty chach, gdzie peł nił funk cję za stęp cy or dy na to ra na od -
dzia le gi ne ko lo gicz no -po łoż ni czym. Z Je go ini cja ty wy wpro wa dzo no cy to lo gicz ne ba da nia pro -
fi lak tycz ne u pa cjen tek wszyst kich od dzia łów szpi tal nych, wy ko nał set ki ty się cy ba dań cy to -
lo gicz nych. W la tach 1972-1977 pro wa dził za ję cia ze stu den ta mi V i VI ro ku me dy cy ny z za -
kre su pro fi lak ty ki cho rób no wo two ro wych na rzą du rod ne go u ko biet. W la tach 1977-1995
pro wa dził prak tycz ne kur sy szko le nio we dla gi ne ko lo gów wo je wódz twa ślą skie go z za kre su
cy to dia gno sty ki on ko lo gicz nej. Prze szko lo no wte dy oko ło 200 le ka rzy gi ne ko lo gów.

Nie wąt pli wym osią gnię ciem dr Sta ni sła wa Kem pne go by ło prze kształ ce nie do tych cza so -
wej pra cow ni cy to dia gno stycz nej w po rad nię, w któ rej zdo ła no sko ma so wać ca łą dia gno sty -
kę, a czę ścio wo rów nież te ra pię w za kre sie cho rób po chwy, szyj ki ma ci cy i sro mu (ba da nie
cy to lo gicz ne, kol po sko pia, biop sje, elek tro ko agu la cje i elek tro ko ni za cje). Tak zor ga ni zo wa -
na po rad nia pro fi lak tycz no -lecz ni cza by ła je dy ną na Ślą sku. Ten fakt oraz zna ko mi ta współ -
pra ca z ko le ga mi le ka rza mi w po rad niach „K” spo wo do wa ły, że Ty chy wraz z są sia du ją cy mi
gmi na mi mia ły naj niż szy wskaź nik umie ral no ści na ra ka szyj ki ma ci cy na Ślą sku.

Obec nie na dal je ste śmy wzo rem dzia łań w za kre sie sze ro ko po ję tej pro fi lak ty ki ra ka szyj -
ki ma ci cy, a wskaź nik umie ral no ści ko biet na tę cho ro bę wy no si u nas 0,02%. Au to rem i pre -
kur so rem te go mo de lu dzia łań pro fi lak tycz nych był nie wąt pli wie dr Sta ni sław Kem pny.

Zaj mo wał się rów nież cy to lo gią hor mo nal ną, zwłasz cza w dia gno sty ce nie płod no ści oraz
w mo ni to ro wa niu prze bie gu cią ży.

Od zna czo ny zo stał Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski, Srebr nym Krzy -
żem Za słu gi.

Po przej ściu na eme ry tu rę w 1989 ro ku na dal czyn nie pra co wał ja ko cy to dia gno sta.
Dr Sta ni sław Kem pn y miał licz ne za in te re so wa nia: ję zy ki ob ce, hi sto ria, szcze gól nie hi -

sto ria Ślą ska, tu ry sty ka (zwie dził pra wie ca łą Eu ro pę). W cza sie pra cy za wo do wej wy szko lił
trzy po ko le nia gi ne ko lo gów i po łoż ni ków. 

Od szedł czło wiek pra wy, uczci wy i za wsze życz li wy dla pa cjen tek i ko le gów, wspa nia ły
le karz.

Na za wsze po zo sta nie w pa mię ci tych, któ rzy mie li za szczyt Go znać i z Nim pra co wać.
prof. zw. dr hab. n. med. Ry szard Po rę ba

pre zes Pol skie go To wa rzy stwa Gi ne ko lo gicz ne go
dr Jo achim Paw lik

„Czło wiek ży je tak dłu go, jak ży je
na sza pa mięć o nim”

25 sierp nia 2011 ro ku zmarł dr Sta ni sław
Kem pny – gi ne ko log, po łoż nik i cy to log, czło -

nek Pol skie go
To wa rzy stwa
Gi ne ko lo gicz -
ne go.

Dr Sta ni -
sław Kem pny
uro dził się 20
stycz nia 1924
ro ku w Ka to -
wi cach, w ro -
dzi nie wiel ko -
pol  sko - ś lą -

skiej. Oj ciec pra co wał ja ko urzęd nik są do wy.
Ro dzi na by ła na wskroś pa trio tycz na, oj ciec
brał czyn ny udział w Po wsta niach Ślą skich. 

Edu ka cję swo ją roz po czął w wie ku 5 lat.
W 1939 ro ku zdał ma łą ma tu rę, koń cząc gim -
na zjum w Mi ko ło wie. W 1940 ro ku zo stał wy -
wie zio ny na ro bo ty przy mu so we do Nie miec.
Po za koń cze niu woj ny i po po wro cie do Pol -
ski w 1945 ro ku, pod jął pra cę ja ko kre ślarz,
rów no cze śnie uczęsz czał do li ceum dla do -
ro słych. Po uzy ska niu świa dec twa doj rza ło -
ści w 1947 ro ku prze żył krót ką fa scy na cję an -
gli sty ką na Uni wer sy te cie Wro cław skim. 

Stu dia me dycz ne roz po czął w 1949 ro -
ku na Aka de mii Me dycz nej we Wro cła wiu.
Po kil ku la tach, ze wzglę dów ro dzin nych prze -
niósł się na Ślą ską Aka de mię Me dycz ną i tu,
w 1954 ro ku, uzy skał dy plom le ka rza. Miał
wte dy 30 lat i był ty po wym przed sta wi cie lem
pol skie go po ko le nia Ko lum bów.

W tym sa mym ro ku roz po czął pra cę
w Szpi ta lu Miej skim w Ty chach na od dzia le
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Z głębokim żalem zawiadamiam, że w dniu

12 sierpnia 2011 r. odszedł od nas po długiej

i ciężkiej chorobie nasz najukochańszy Mąż

i Ojciec, wspaniały człowiek i przyjaciel

śp. dr n. med. Jerzy Łagan

W tak trudnych chwilach dziękuję za słowa

wsparcia oraz uczestnictwo w ostatnim

Pożegnaniu, wszystkim lekarzom,

położnym, pielęgniarkom oraz pacjentkom.

Żona z córką.

Z głębokim żalem żegnamy 

śp. dr Andrzeja Majewskiego

członka Śląskiej Izby Lekarskiej, człowieka

wielkiej wiedzy i serca, specjalistę pediatrii,

emerytowanego Ordynatora Oddziału

Noworodków Szpitala Miejskiego 

w Raciborzu i lekarza Pogotowia

Ratunkowego.

Zmarł 25.08.2011 r. w wieku 82 lat.

O czym zawiadamiają w głębokim żalu 

żona, córka z mężem, 

wnuki i rodzina.

ki. Wy róż nia ło Go in dy wi du al ne i fa cho we
po dej ście do każ dej pa cjent ki, wy jąt ko wa wni -
kli wość i ogrom ne za an ga żo wa nie. Był go -
to wy słu żyć swo ją wie dzą i do świad cze niem. 

Cięż ka cho ro ba za sta ła Go na dy żu rze
w Wie lo spe cja li stycz nym Szpi ta lu w Ryb ni -
ku 15.12.2009 r. Te ra pię prze szedł
z ogrom ną god no ścią, wiel ką cier pli wo ścią
i wdzięcz no ścią dla le ka rzy, nie skar żąc się
na swój los. 

Zmarł 12 sierp nia 2011 ro ku. Zo stał po -
cho wa ny na cmen ta rzu Wój to wa Wieś 
w Gli wi cach.

Po zo sta nie w na szych ser cach i pa mię ci. 
Żo na z cór ką

Ca łe ży cie od czu wał po trze bę pod no sze nia kwa li fi ka cji za wo do wych. Miał wy bit ne pre -
dys po zy cje do pra cy dy dak tycz nej i na uko wej. Po sia dał bo ga ty do ro bek na uko wy (45 pu -
bli ka cji i wie le stresz czeń zjaz do wych). Prze tłu ma czył z ję zy ka an giel skie go roz dzia ły 
mo no gra fii „Me no pau za” pod red. H. J. Buchs bau ma. Brał udział w re ali za cji pro gra mów
rzą do wych, pro wa dził se mi na ria dla le ka rzy. Peł nił funk cję kie row ni ka spe cja li za cji. Uczest -
ni czył w wie lu kra jo wych i za gra nicz nych sym po zjach. Był człon kiem i se kre ta rzem 
Pol skie go To wa rzy stwa Gi ne ko lo gicz ne go oraz To wa rzy stwa Ul tra so no gra ficz ne go i An dro -
lo gicz ne go. 

W 2003 r. od był staż w The Fe tal Tre at ment Cen ter Uni ver si ty of Ca li for nia San Fran -
ci sco, pod kie run kiem prof. M. Har ri so na, w za kre sie in wa zyj nej te ra pii pło du. Od był licz -
ne for my do sko na le nia za wo do we go. 

Uczest ni czył w wie lu spe cja li stycz nych kur sach i po sia dał licz ne cer ty fi ka ty z za kre su
po łoż nic twa i gi ne ko lo gii nada ne przez Fe tal Me di ci ne Fo un da tion. Był pio nie rem w za kre -
sie sa mo dziel ne go wy ko ny wa na ba dań ul tra so no gra ficz nych z za kre su gi ne ko lo gii i po łoż -
nic twa. Pro wa dził wy kła dy, se mi na ria i ćwi cze nia z gi ne ko lo gii i po łoż nic twa dla stu den -
tów V i VI ro ku Wy dzia łu Le kar skie go, Sto ma to lo gii, Ra tow nic twa Me dycz ne go i Die te ty -

Komisja ds. Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Katowicach

serdecznie zaprasza 
7 listopada o godz. 17  00

do Domu Lekarza (sala audytoryjna)
na VII koncert

„Pro Memoria”
poświęcony pamięci zmarłych Lekarzy.

W programie m.in. występ Chóru.
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