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Powiem wprost

Wakacje

dr n. med. Tadeusz Urban
Prezes  

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

Jak na wakacyjne wydanie „Pro Medico”, trudno jest poru-
szać problematyczne kwestie ochrony zdrowia. Nudne 
już stają się tematy związane z szerzeniem się pandemii. 
Chyba wszyscy mamy nadzieję, że  ta  sytuacja ulegnie 
stabilizacji i  normalność, może już nieco inna, powróci 
do naszej rzeczywistości.

Pewnie wakacje dla większości z nas nie będą łączyły się 
wyłącznie z  myślami o  błogim wypoczynku, ponieważ 
należy się spodziewać, że  kilkumiesięczne zaległości 
w  leczeniu przyjdzie nam właśnie w  tym okresie odpra-
cowywać.

Jest jednak kilka ciekawych informacji, którymi chciałem 
się z Wami podzielić. Najważniejsze, że sukcesem zakoń-
czył się proces planowania generalnego remontu siedziby 
Śląskiej Izby Lekarskiej. Uzyskaliśmy wszystkie uzgodnie-
nia i w drodze postępowania konkursowego wyłoniliśmy 
wykonawcę. W momencie druku tego numeru przekazu-
jemy wykonawcy pomieszczenia do rozpoczęcia prac.

Oprócz radości, są  też pewne niepokoje. Sprawne prze-
prowadzenie robót będzie wymagało doskonałej współ-
pracy pomiędzy wykonawcą a  Izbą, ponieważ głównym 
ograniczeniem prac budowlanych będzie konieczność 
zapewnienia ciągłości funkcjonowania instytucji. Wszy-
scy musimy liczyć się z  pewnymi utrudnieniami. Mam 
jednak nadzieję, że problemy nie dotkną w jakiś szczegól-
ny sposób pracowników, interesantów, jak i  działalności 
niedawno reaktywowanej spółki. Oby jak najwięcej prac 

udało się przeprowadzić właśnie w okresie wakacyjnym, 
bo  wtedy uciążliwość dla wszystkich będzie znacznie 
mniejsza.

Najważniejszą rzeczą jest realizacja kursów do  specjali-
zacji, których organizatorem jest Śląska Izba Lekarska. 
Niestety, wiosenne terminy, ze względu na ograniczenia, 
zostały poprzesuwane. Jako pierwsi rozpoczęliśmy konty-
nuację niektórych kursów w części teoretycznej w formie 
zdalnej (e-learning), uzyskując na  takie działania zgodę 
CMKP, która to instytucja wcześniej takich propozycji nie 
akceptowała. Bardzo bym chciał, aby zaległości w eduka-
cji specjalizacyjnej lekarzy zostały jak najszybciej nadro-
bione tak, aby ci, którzy planują złożenie dokumentów 
do egzaminów, brakiem tych kursów nie byli ogranicze-
ni. O  ile współpraca z  CMKP będzie partnerska i  otwar-
ta, wówczas w  okresie wakacyjnym będziemy starali się 
zrealizować przynajmniej część kursów. Na  działalność 
dydaktyczną wpływ będzie miał również wcześniej opisa-
ny remont, ale jesteśmy gotowi kontynuować szkolenia 
wynajmując zewnętrzne placówki, z którymi do tej pory 
w bardzo udany sposób współpracowaliśmy.

Biorąc pod uwagę, że  nadchodzą dwa najpiękniejsze 
miesiące w roku – miesiące wakacyjne – życzę wszystkim 
Koleżankom i  Kolegom dużo pogodnych i  słonecznych 
dni, zasłużonego relaksu i  wytchnienia; szczęśliwych, 
pięknych i wolnych od trosk wakacji. 
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Biuro czynne jest w  poniedziałki, 
wtorki i czwartki od 8.00 do 16.00, 
w środy od 8.00 do 17.00, a w piąt-
ki od 8.00 do 15.00.

 32 60 44 276 – główny numer, infor-
macja o numerach wewnętrznych ŚIL

 32 60 44 257 – FAX

 32 60 44 210 – Dział Rejestru 
Lekarzy

 32 60 44 220 – Dział Prywatnych 
Praktyk

 32 60 44 225 – Ośrodek Kształcenia 
Lekarzy

 32 60 44 230 – Składki

 32 60 44 235 – Dział Finansowo-
Księgowy

 32 60 44 237 – Główny Księgowy

 32 60 44 240 – Biuro Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej w Katowicach

 32 60 44 251 – Dyrektor Biura ŚIL

 32 60 44 253 – Sekretariat Biura ŚIL

 32 60 44 290/91 – Dział administra-
cyjno-gospodarczy

 32 60 44 264 – Redakcja pisma „Pro 
Medico” :
p.biernat@ izba-lekarska.org.pl

 32 60 44 262 – Ogłoszenia i reklamy 
w „Pro Medico”
biuletyn@izba-lekarska.org.pl

 32 60 44 260 – Dział Informacyjno-
prasowy
mediasil@izba-lekarska.org.pl
Rzecznik prasowy:
a.vdc@izba-lekarska.org.pl

 32 60 44 265 – Zespół Radców Praw-
nych

 32 60 44 270 – Sekretariat Komisji: 
Bioetycznej, ds.Konkursów i  ds.Etyki 
Lekarskiej

 32 60 44 280 – Sekretariat Okręgo-
wego Sądu Lekarskiego w Katowicach

Śląska Izba
Lekarska

Jak większość elit, nasza grupa zawodowa od zawsze była traktowana inaczej. Nasza, lekar-
ska, elitarność w wielu przypadkach wynika czasem z naszej niezbędności i dawniej, ale i dzi-
siaj, przypisywanej nam prawie tajemnej wiedzy. Wiedzy nie zawsze wystarczającej do wyko-
nywania zawodu, ale ciągle rozwijającej się i rozszerzanej. Ale z lekarzem kojarzyło się także 
obycie ze sztuką, kulturą, muzyką oraz z szeroko pojętym humanizmem. O takich lekarzach 
często pisze, zwykle niepisana przez lekarzy, literatura, kojarząca nas z elitą intelektualną. 
Jak to jest współcześnie? Idźmy po kolei. Podczas trwających sześć lat, najdłuższych z moż-
liwych i uznawanych za jedne z najtrudniejszych studiów, szansa na nawet niewielkie oby-
cie w świecie innym niż poznawanie tajników histopatologii, interny czy chirurgii, jest mała. 
Chronobiologicznie, generalnie brak czasu. Po studiach repetycja do LEK-u z całodziennym 
ćwiczeniem pamięci, gdzie prawo medyczne, chirurgia, interna, pediatria płynnie czasowo 
łączą się z wiedzą ginekologiczno-położniczą i perinatologiczną. Na coś więcej znowu brak 
czasu.
Po, daj Boże, zdanym w pierwszym, drugim, trzecim... terminie LEK-u praca i rozpoczynają-
ce się poszukiwanie możliwości zarobienia przynajmniej jakichś pieniędzy. Potem, a może 
wcześniej, żona, mąż, dzieci, szkoła dla dzieci i czasem niewytrzymujące tempa lekarskiego 
życia procesy rozwodowe. W telewizji hucpa wyborcza, nienawiść, dyżurnie czasem skiero-
wana do nas, lekarzy. Potem specjalizacja, może doktorat. Na coś więcej brak czasu. Potem 
rozpoczęcie pracy w Szpitalu A, Szpitalu B, gdzieś na SOR-ze w Szpitalu D i w Poradniach E, 
F, G... Potem może jakaś „najemna” praktyka w NZOZ-ie i wreszcie, po latach, czasem praca 
na swoim. Policzyliście, drodzy Czytelnicy, lata życia tego lekarza? To już po czterdziestce. 
Był czas na  książki, teatr, intelektualne rozmowy? Proszę zakreślić odpowiednio właściwą 
odpowiedź. Wszystkie? Potem schyłek emerytalno-poradniany, czasem praca w ZOL-u. Byle 
jeszcze nie spleśnieć. I mieć czas na to, co umiemy. Na medycynę! Potem sympatyczna laurka 
w nekrologach w „Pro Medico”.
Stają mi  przed oczyma profesorowie Biegański, Gibiński, Szczeklik i  niewielu, zwłaszcza 
w  ostatnich czasach, innych. Malowali, pisali mądre książki, ba, można ich wręcz nazwać 
myślicielami, czasem opierającymi się na własnych medycznych przeżyciach. A jak jest teraz? 
Spytałem moich kolegów z tytułem profesora: ile przeczytaliście w ostatnim czasie nieme-
dycznych książek?
Jeden odpowiedział nic, drugi, że może kilka. Inna pani profesor pracuje w dwu pracach 
głównych oraz w kilku poradniach i gabinetach codziennie do 20.00. Pytam: czytasz? Tak, 
ale lekkie kryminały lub romansidła. Potem padam do łóżka o 22.00 i wstaję o 5.30. O 7.00 
już w pracy.
W większości ludzi elity to ci, którzy potrafią rozmawiać. Nie tylko o pracy. A my? Pamiętam 
przyjęcie, właściwie jedenastoosobową, po zdaniu specjalizacji, prywatkę. Na początku usta-
liliśmy zgodnie – nic nie mówimy o pracy. Po godzinie, jak łatwo się można domyślić, była 
tylko rozmowa o egzaminach, specjalizacjach, pacjentach i pracy.
Wróćmy do pytania: czy dalej jesteśmy elitą? W mojej ocenie elitą zawodową na pewno, kul-
turalną, erudycyjną, intelektualną niekiedy tak. Czy w naszych czasach wielu z nas, lekarzy, 
ma szansę, aby taką kulturalną, erudycyjną, intelektualną elitą się stać? Niestety, w mojej oce-
nie współcześnie niewielkie. Generalnie brak czasu. Może kiedyś to się zmieni? 

Prof. dr hab. n. med.
Aleksander Sieroń

dr h. c. multi

Czy dalej
jesteśmy elitą?
„Elita” to grupa bądź kategoria osób z racji wykształcenia 
lub zawodu znajdująca się, pod jakimś względem, najwy-
żej w społeczeństwie. Elity można podzielić na kategorie: 
polityczne, władzy, kulturalne, biznesowe i inne, umieją-
ce więcej od  innych. Można zaliczyć do nich więc elity 
naukowe w różnych dziedzinach, jak matematyka, fizyka 
czy wreszcie nas, lekarzy medycyny. 

mailto:p.biernat@izba-lekarska.org.pl
mailto:biuletyn@izba-lekarska.org.pl
mailto:mediasil@izba-lekarska.org.pl
mailto:a.vdc@izba-lekarska.org.pl
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FLESZ SAMORZĄDOWY

 WYCZEKIWANY REMONT DOMU 
LEKARZA NABIERZE ROZPĘDU

 WYSPECJALIZOWANI W SIECI

 WZNOWIENIE PAŃSTWOWYCH 
EGZAMINÓW SPECJALIZACYJNYCH 
DLA LEKARZY I LEKARZY 
DENTYSTÓW

Z  początkiem lutego 2020 roku zostało przekazane zaprosze-
nie do  złożenia ofert do  10 wykonawców na  realizację zadania 
„Przebudowa budynku i  budowa elementów małej architektury 
Śląskiej Izby Lekarskiej”. Celem tego projektu jest dostosowanie 
budynku do  obowiązujących przepisów prawa budowlanego. 
Na zapytanie odpowiedziały cztery firmy.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonał analizy i porównania 
złożonych ofert, po  czym przystąpiono do  negocjacji z  poten-
cjalnymi wykonawcami. Oferty i  efekty rozmów przedstawiono 
zespołowi ds. remontów ŚIL, który zarekomendował prezesowi 
ORL firmę Milimex SA z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, jako 
generalnego wykonawcę zadania.
13 maja 2020  r. odbyło się spotkanie prezesa Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Katowicach Tadeusza Urbana i Skarbnika Okręgo-
wej Rady Lekarskiej w Katowicach Jana Cieślickiego z inż. Ada-
mem Kieczką – przedstawicielem Inspektora Nadzoru Inwestor-
skiego oraz inż. Radosławem Nowakowskim – starszym specja-
listą ds. inwestycji, remontów i  gospodarki nieruchomościami 
w Biurze ŚIL. Celem spotkania było dokonanie ostatecznej oceny 
ofert. Na  prośbę prezesa ORL inżynierowie przedstawili własną 
analizę złożonych aplikacji i zajęli stanowisko w sprawie wyboru 
generalnego wykonawcy.
Przedstawiciele ORL, po  wysłuchaniu rekomendacji, dokonali 
wyboru generalnego wykonawcy. Umowa na  realizację zadania 
zostanie podpisana z firmą Milimex SA z siedzibą w Siemianowi-
cach Śląskich. Obecnie ustalany jest harmonogram prac.

W ŚIL w czasie epidemii można uczestniczyć w kursach specja-
lizacyjnych. Działalność Ośrodka Kształcenia Lekarzy i  Lekarzy 
Dentystów ŚIL przeniosła się do  internetu. Przy użyciu metod 

i technik kształcenia na odległość odbyło się już kilkanaście szko-
leń specjalizacyjnych. Aktualna oferta realizowanych szkoleń 
znajduje się na  stronie CMKP i  ŚIL. Kursy w  trybie online cieszą 
się tak dobrymi opiniami, że  lekarze postulują wprowadzenie 
na stałe kształcenia na odległość, zwłaszcza w przypadku kursów 
teoretycznych.

Jednocześnie w  formie e-learningu prowadzone są  szkolenia 
doskonalące, w tym kursy z kompetencji miękkich oraz języków 
obcych. Nowością w tym roku są letnie kursy językowe: angielski, 
hiszpański – zajęcia prowadzone są online dwa razy w tygodniu.
Ośrodek Kształcenia Lekarzy i Lekarzy Dentystów stworzył także 
możliwość interaktywnych warsztatów na  temat radzenia sobie 
z  emocjami oraz komunikacją w  sytuacji kryzysowej. Zajęcia, 
na  których poruszono między innymi kwestię radzenia sobie 
ze  strachem i  lękiem w  czasie epidemii Covid-19, prowadziła 
prof. Alicja Gałązka. Zapis webinarium jest dostępny na stronie 
internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej.

20 maja 2020  r. Okręgowa Rada Lekarska w  Katowicach zaape-
lowała do Ministerstwa Zdrowia w sprawie wyznaczenia terminu 
PES sesji wiosennej 2020 r.:

21 maja 2020 roku na  stronie Ministerstwa Zdrowia pojawił się 
komunikat, że z początkiem czerwca 2020  r. zostaną częściowo 
wznowione Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne (PES) w  sesji 
wiosennej 2020  r. dla lekarzy i  lekarzy dentystów. W  pierwszej 
kolejności odbędą się egzaminy ustne w dziedzinach, co do któ-
rych przed rozpoczęciem sesji wiosennej 2020  r. Minister Zdro-
wia, na  wniosek Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych 
(CEM), wyraził zgodę, na  odstąpienie od  egzaminu testowego 
PES tj.: audiologia i foniatria; chirurgia klatki piersiowej; chirurgia 
plastyczna; epidemiologia; farmakologia kliniczna; genetyka kli-
niczna; immunologia kliniczna; kardiologia dziecięca; medycyna 
morska i  tropikalna; medycyna nuklearna; medycyna sądowa; 
medycyna sportowa; mikrobiologia lekarska; nefrologia dziecię-
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„Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach wzywa 
Ministra Zdrowia prof.  dr.  hab. n. med. Łukasza 
Szumowskiego o  spowodowanie w  trybie bez-
zwłocznym wyznaczenia do  28 czerwca 2020  r. 
przez Centrum Egzaminów Medycznych termi-
nu Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych 
w sesji wiosennej 2020 r.
Lekarze o  uznanym w  pełni statusie specjalisty 
są pilnie potrzebni do leczenia dużej liczby cho-
rych, którzy po  złagodzeniu ograniczeń w  funk-
cjonowaniu jednostek ochrony zdrowia ponow-
nie zapisują się w kolejkach oczekując na udzie-
lenie pomocy.
Równocześnie, Okręgowa Rada Lekarska składa 
gratulacje tym Koleżankom i  Kolegom, którym 
po zdaniu egzaminu testowego, na mocy ustawy 
o  zmianie niektórych ustaw w  zakresie systemu 
ochrony zdrowia związanych z  zapobieganiem 
i  zwalczaniem COVID-19 z  dnia 31.03.2020  r. 
przyznano tytuł specjalisty.”
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ca; neurologia dziecięca; neuropatologia; onkologia i hematolo-
gia dziecięca; otorynolaryngologia dziecięca; pediatria metabo-
liczna; perinatologia; seksuologia; toksykologia kliniczna; transfu-
zjologia kliniczna; urologia dziecięca; zdrowie publiczne.

Przeprowadzane będą także egzaminy pisemne w  pozosta-
łych dziedzinach medycyny, które zostały odwołane w  marcu 
br. Jednocześnie w komunikacie zapowiedziano, że ze względu 
na szczególne okoliczności wywołane epidemią COVID-19, pro-
cedowana jest kolejna nowelizacja ustawy o  zawodach lekarza 
i  lekarza dentysty, która umożliwi Ministrowi Zdrowia podję-
cie dalszych decyzji odnośnie organizacji egzaminów ustnych, 
w  tym możliwość przeprowadzenia ich za  pomocą środków 
komunikacji elektronicznej lub odstąpienie od  ich organizacji. 
Decyzje w tym zakresie zostaną podjęte po wejściu w życie pro-
jektowanych przepisów, z uwzględnieniem przede wszystkim 
konieczności zapewnienia bezpieczeństwa zdających, członków 
zespołów egzaminacyjnych, jak również personelu administra-
cyjnego wspierającego przebieg egzaminów.

 ŚIL NA V KONGRESIE WYZWAŃ 
ZDROWOTNYCH ONLINE 

 PETYCJA W SPRAWIE ZASAD 
FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ 
STOMATOLOGICZNYCH

 BAZA NOCLEGOWA OBIEKTEM 
SAMOOBSŁUGOWYMTrwa piąta edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health 

Challenges Congress – HCC). Wraz ze wszystkimi wydarzeniami 
towarzyszącymi, w  całości odbywa się w  internetowej formule. 
Choć Kongres został przeniesiony do internetu, jego główna idea 
nie zmieniła się – to wyzwania, zarówno terapeutyczne, stojące 
przed specjalistami w  poszczególnych dziedzinach medycyny, 
jak i organizacyjno-finansowe, którym sprostać muszą decydenci 
kształtujący systemy opieki zdrowotnej w Polsce i innych krajach.

15 czerwca 2020  r. prezes ORL Tadeusz Urban poprowadził 
panel „Bezpieczeństwo wykonywania zawodu lekarza i  pielę-
gniarki”. Prelegentami byli: Bartłomiej Chmielowiec – rzecznik 
praw pacjenta, Anna Janik – przewodnicząca OIPiP w  Katowi-
cach, prof. Marek Jasiński – kierownik Kliniki Chirurgii Serca Uni-
wersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Marcin Kuta 
– dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 
oraz Halina Kutaj-Wąsikowska – dyrektor Centrum Monitoro-
wania Jakości w Ochronie Zdrowia.
Rozpoczynając dyskusję, prezes ORL w  Katowicach podkreślił, 
że pracownicy medyczni zaczynają bać się pacjentów, ryzykow-
nych działań, nowatorskich metod leczenia. Pojawia się niepo-
kojąca defensywna postawa, której przyczyny należy upatrywać 
w lęku przed nieuzasadnionymi skargami i roszczeniami pacjen-
tów. Eksperci próbowali odpowiedzieć na pytanie: dlaczego tak 
się dzieje, że pracownicy medyczni w szpitalu nie czują się bez-
pieczni?
Kluczem do poprawy bezpieczeństwa w szpitalu – z czym zgodzi-
li się wszyscy uczestnicy panelu – jest dobrze działający system 
monitorowania i  zgłaszania przez szpitale zdarzeń niepożąda-
nych. Pozwala uczyć się na błędach innych, by nie popełniać ich 
w swoim miejscu pracy. 
– Niestety taki pilotażowy system załamał się, gdy organy ścigania 

poprosiły szpitale o  dostęp do  dokumentów analizujących zdarze-
nia – tłumaczyła Halina Kutaj-Wąsikowska, dyrektor Centrum 
Monitorowania Jakości w  Ochronie Zdrowia. – W  systemach 
zachodnich obowiązuje natomiast zasada, iż analizy, które są pro-
wadzone po to, żeby poprawić bezpieczeństwo pacjenta nie powin-
ny być udostępnianie organom ścigania.

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec mówił o potrze-
bie wprowadzenia ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta, 
która umożliwi personelowi medycznemu zgłaszanie zdarzeń 
niepożądanych bez ryzyka poniesienia konsekwencji karnych 
i  dyscyplinarnych. To  w  znaczący sposób wpłynęłoby na  bez-
pieczeństwo zawodów medycznych. Prezes ORL Tadeusz Urban 
wziął także udział w debacie poświęconej nowym zawodom 
medycznym. Sesję w  całości można zobaczyć na  stronie www.
hccongress.pl. 

Jeszcze przed wybuchem epidemii SARS-CoV-2 lekarze denty-
ści zwrócili się do  NFZ o  dostosowanie warunków finansowych 
umów do  aktualnych kosztów ich realizacji. Pandemia SARS-
CoV-2 wiele jednak zmieniła. Nowe wymogi sanitarne przekreśla-
ją możliwość pokrycia kosztów udzielania świadczeń pracą wyna-
gradzaną według dotychczasowych zasad. Dlatego na stronie ŚIL 
umieszczono link do petycji, którą mogą składać lekarze dentyści 
udzielający świadczeń finansowanych przez NFZ i  świadczenio-
dawcy niebędący lekarzami dentystami. W petycji Naczelna Rada 
Lekarska wzywa Ministra Zdrowia i NFZ do rozpoczęcia rozmów 
dotyczących finansowania świadczeń stomatologicznych w per-
spektywie przynajmniej najbliższych 12 miesięcy. Do 3 czerwca 
2020 r. apel ten podpisało 2 788 osób z całego kraju.

Od 1 czerwca nastąpiła zmiana w zakresie dostępu do bazy noc-
legowej „Pro Medico” w Warszawie. Teraz miejsce to jest w pełni 
samoobsługowe. Spółka Dom Lekarza, zajmująca się m.in. admi-
nistracją obiektu, zrezygnowała z usługi portierskiej.
Pobyty w  Bazie rezerwuje się na  stronie ŚIL w  zakładce „baza 
noclegowa”. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji (wiadomo-
ści e-mail) należy uiścić opłatę za pobyt na wskazany w e-mailu 
rachunek bankowy. 
Najpóźniej w ciągu 24 godzin przed planowanym pobytem gość 
otrzymuje w formie sms kod PIN, który umożliwia pobranie kluczy 
do bramki i budynku bazy ze skrzynki znajdującej się na bramce 
wejściowej przy ulicy Sobieskiego 102a. Po wejściu na teren bazy, 
klucz do pokoju pobiera się ze skrzynki znajdującej się w recepcji, 
w pokoju natomiast należy wypełnić kartę meldunkową. Po zakoń-
czeniu pobytu wszystkie pobrane klucze oraz wypełnioną kartę mel-
dunkową trzeba wrzucić do  skrzynki z  opisem „zwrot kluczy i  kart 
meldunkowych” znajdującej się przy recepcji.
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 RESTAURACJA PALATUM 
OTWARTA DLA GOŚCI 

 DANE OSOBOWE W OKRĘGOWYM 
REJESTRZE LEKARZY

Po  kilku tygodniach serwowania obiadów wyłącznie na  wynos, 
restauracja Palatum, działająca w  Domu Lekarza, znowu jest 
otwarta.
Wraz ze  wznowieniem działalności, restauracja oferuje również 
odmienione menu. Poza tradycyjnymi daniami kuchni polskiej, 
Palatum zaprasza na cykl „Kuchnia świata”, czyli kulinarną podróż 
przez m.in. Maroko, Stany Zjednoczone czy Włochy. Codziennie 
goście restauracji odwiedzą inny kraj, próbując takich dań, jak 
falafele, hummus, burgery czy pizza.
W ofercie znajdują się także pyszne desery, domowe ciasta i tor-
ty oraz ręcznie lepione pierogi. Dania można również zamawiać 
telefonicznie i odbierać w restauracji „na wynos”. Powrócono tak-
że do organizacji w ŚIL spotkań typu komunie, wesela, stypy czy 
urodziny. Przed świętami i długimi weekendami Palatum propo-
nuje specjalne menu z  mięsami przygotowanymi na  grilla oraz 
daniami garmażeryjnymi.
Codziennie inne menu można znaleźć na  profilu FB restauracji 
Palatum, a także na stronie ŚIL w zakładce Restauracja.

Zachęcamy do sprawdzania swoich danych osobowych w okrę-
gowym rejestrze lekarzy.
Prosimy niezwłocznie zawiadomić Dział Rejestru i  Prywatnych 
Praktyk (tel. 32 60 44 210) o:
• zmianie w adresie zamieszkania (telefonicznie i pisemnie)
• zmianie nazwiska (należy przedstawić aktualny dokument 

potwierdzający zmianę np. akt ślubu lub dowód osobisty)
• zmianie miejsca zatrudnienia (należy przesłać kopię świa-

dectwa pracy, umowy o pracę lub zaświadczenia o zatrud-
nieniu)

• zmianach w  Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działal-
ność Leczniczą

• zakończeniu zatrudnienia i  przejściu na  emeryturę (należy 
przesłać kopię świadectwa pracy lub oświadczenie o zaprze-
staniu wykonywania zawodu oraz decyzję o  przyznaniu 
emerytury lub renty)

• przeniesieniu się na obszar działania innej izby
• uzyskaniu specjalizacji, stopnia naukowego lub tytułu 

naukowego (należy przedstawić oryginał dokumentu)
• uzyskaniu lub utracie obywatelstwa polskiego.

Lekarz, który:
– przerwał wykonywanie zawodu na okres dłuższy niż 5 lat,
– uprzednio zaprzestał wykonywania zawodu na czas nieokreślony,
zobowiązany jest powiadomić o zamiarze podjęcia wykonywania 
zawodu właściwą terytorialnie Okręgową Radę Lekarską.

Opr. Alicja van der Coghen

w sprawie: przywrócenia właściwego funkcjonowania szpitali przekształconych w szpitale jedno-
imienne oraz podjęcia realnej współpracy ze środowiskiem medycznym w pracach legislacyjnych 
dotyczących strategii zwalczania epidemii
 
Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach z niepokojem obserwuje narastającą liczbę zakażonych SARS-CoV-2 w województwie śląskim. 
Opieka nad zakażonymi, ale również i innymi chorymi, musi być priorytetem dla całej ochrony zdrowia. 

Możliwości zabezpieczenia przed zakażeniem personelu i ich podopiecznych pozwalają jednak na inną organizację pracy tzw. szpitali 
jednoimiennych. 

Ofiarami pandemii nie mogą być także niezakażeni wirusem chorzy, pozbawieni opieki specjalistycznej na oddziałach, które mogłyby 
takiej pomocy im udzielić. 

Oddziały te dziś pozostają opuszczone – bez pacjentów, a nierzadko bez personelu, który czuje się mniej potrzebny.

Okręgowa Rada Lekarska domaga się podjęcia działań legislacyjnych, które uczynią sytuację pracującego tam personelu przewidywal-
ną. Bez zabezpieczenia kadr funkcjonowanie tych jednostek w trakcie i po epidemii nie będzie możliwe. 

Okręgowa Rada Lekarska apeluje o przygotowanie i przedstawienie transparentnych zasad przekształcania szpitali, a także o reor-
ganizację ich pracy tak, aby oddziały specjalistyczne mogły przynajmniej częściowo funkcjonować w normalnym trybie i realizować 
kontrakty z NFZ. 

Apelujemy o  podjęcie wszelkich działań w  porozumieniu ze  środowiskiem medycznym, które ma  nie tylko najlepsze rozeznanie 
w sytuacji ochrony zdrowia, ale także bezpośrednio doświadcza konsekwencji epidemii i dokonywanych w związku z nią zmian.

 17.06.2020

APEL 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach 

do Ministra Zdrowia

Sekretarz ORL w Katowicach
Krystian Frey

Prezes ORL w Katowicach
Tadeusz Urban
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SAM NA SAM Z WIRUSEM

Do tej pory lekarze okazali się bezradni siedemdziesiąt razy, bywały 
dni, gdy epidemia w tyskim szpitalu zabierała naraz po kilka osób. 
W  kraju do  początku czerwca zmarło ponad tysiąc dwieście osób 
zarażonych COVID-19 – chorobą wywołaną nieznanym do tej pory, 
śmiertelnie niebezpiecznym chińskim wirusem. Wskaźniki rosną 
z godziny na godzinę, a każdego dnia Ministerstwo Zdrowia publiku-
je coraz bardziej dramatyczne komunikaty o kolejnych ofiarach.

Razem z  fotoreporterką „Pro Medico”, Wiktorią Kot, jesteśmy 
w tyskim szpitalu drugą – po TVN – ekipą dziennikarską, która uzy-
skała odpowiednie zgody i  odważyła się udokumentować pracę 
medyków tam, gdzie koronawirus jest wszechobecny i  na  razie... 
wszechmocny. Zobaczymy i  dotkniemy miejsc niedostępnych dla 
innych, nawet dla szpitalnego kapelana. Sfotografujemy z  bliska, 
w  akcji, lekarzy i  pielęgniarki, którzy robią, co  mogą, dla chorych, 
choć wszyscy wiedzą, że nikt jeszcze nie ma skutecznego lekarstwa 
na tego wirusa.

Emocje dają nam znać już przy wejściu do szpitala. Specjalną kamerą 
termowizyjną mierzona jest temperatura naszych ciał. Wiktoria drży, 

czy wyjdzie na jaw, że ze strachu nie spała całą noc. Dalej jest jednak 
jeszcze więcej niespodzianek. Wielki, największy w mieście, szpital, 
gdzie jeszcze parę miesięcy temu kłębił się tłum pacjentów, teraz 
razi przenikliwą ciszą.

Od  kwietnia w  kilka dni wypisano i  wywieziono wszystkich 
leczących się na czternastu oddziałach. Cały szpital zamieniono 
w „strefę zero”. Od tego momentu liczył się tylko koronawirus i ci, 
którzy go w sobie noszą. Z dnia na dzień lekarze i pielęgniarki róż-
nych specjalizacji musieli zamienić się w zakaźników. Nie wszyscy 
mogli i chcieli to wytrzymać. Pozostali najwytrwalsi i... odważni.

Wojciech Miazga, który chciał być rezydentem na  ginekolo-
gii, dopiero w trzecim miesiącu pracy mówi, że choć już oswoił 
się z  wirusem, to  nie przestaje robić sobie testów sprawdza-
jących. Dla niego przełamanie lęku nie było łatwe, zwłaszcza, 
że to na jego dyżurze zmarła pierwsza w Tychach pacjentka chora 
na COVID-19. Po tym dyżurze Wojciech Miazga kąpał się trzy razy 
pod rząd, jakby chciał zmyć nie tylko wirusa, ale i własny strach. 
Dlatego nie dziwi się teściom, którzy nie zgodzili się, aby przez 

Reporter 
w strefie zero

Decyzję trzeba było podjąć szybko. Jedziemy na front walki z COVID-19. Do Tychów, jednoimien-
nego szpitala MEGREZ, czyli tam, gdzie od  kwietnia codziennie lekarze i  pielęgniarki walczą 
o wyrwanie każdego pacjenta ze szponów zarazy. Jest 92 dzień epidemii.
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jakiś czas do nich przyjeżdżał. Jego kolega z oddziału, 
Michał Dyrda, nie miał nawet możliwości tak dokład-
nie przeanalizować swoich emocji. Pochodzi z  lekar-
skiej rodziny i z góry wiadomo było, że już pierwszego 
dnia stanie do tej walki na głównym froncie, nawet jeśli 
przez to  miałby stracić znajomych i  przyjaciół, którzy 
ze strachu wolą się nie kontaktować z takimi „ryzykan-
tami” jak oni.

Żeby wejść na  oddział, gdzie leżą chorzy z  wirusem, 
musimy ubrać się jak kosmonauci. Dobrze, że pomaga-
ją nam pielęgniarki, bo to wcale nie jest łatwe. Zostawić 
trzeba wszystko, w  czym przyszliśmy, łącznie z  zegar-
kami, komórkami, biżuterią, okularami. Potem włożyć 
szczelny i  krępujący ruchy plastikowy kombinezon, 
podwójne rękawice, dziwnie sznurowane buty, maskę 
z filtrem, gogle, czepek na włosy i przyłbicę. Na końcu 
raz jeszcze pielęgniarki uszczelniają całość taśmami 
samoprzylepnymi. Wiktoria dodatkowo nosić będzie 
specjalnie opakowany i zabezpieczony aparat fotogra-
ficzny.

Żegnając nas oddziałowa krzyczy – tylko mi nie wnieście 
tu zarazy! Ale raczej domyślamy się, że o to jej chodziło, 
bo w maskach mało co już słychać.

Idziemy dalej prowizorycznym korytarzem zbudowa-
nym z  płyt paździerzowych. Moje gogle już całkiem 

zaparowały, dobrze choć, że widzę jeszcze ostrzegawcze 
napisy na taśmach. To jest ostatni moment, żeby zawró-
cić. Po wejściu do strefy brudnej – skażonej, nic może nie 
być już takie samo, jak do tej pory. Dobrze, że lekarze, też 
ubrani jak kosmonauci, ciągną nas ze  sobą. Za  chwilę 
przestaną się nami zajmować, bo czekają chorzy. Zosta-
niemy sam na sam z wirusem.

Nasi bohaterowie nie mają twarzy, bo każdy z persone-
lu wygląda tak samo. Nawet pacjenci leżący tu po kilka 
tygodni nigdy nie poznają koloru oczu, włosów, twarzy, 
ani nawet prawdziwego głosu swoich lekarzy i  pielę-
gniarek. Choć wielu mieszka w  tym samym mieście, 
na pewno nie rozpoznają się na ulicy. Wojna z wirusem 
jest więc całkowicie anonimowa, bo też nie o bohater-
stwo i popularność tu chodzi, ale o  przetrwanie tej cho-
roby.
– Najważniejszą czynnością, na  którą wszyscy czeka-
ją, są  wymazy. Robi się je  raz w  tygodniu, bo  częściej 
nie  ma  sensu – mówi ordynator interny dr  Jarosław 
Kubica. – W dodatku prawidłowy wymaz wymaga się-
gnięcia specjalną wymazówką głęboko do  gardła lub 
nosogardzieli. Potem jest czekanie na wynik testu. Cza-
sem, gdy po pięć i sześć razy wychodzi pozytywny, trzeba 
zadomowić się na oddziale na dobre.

Mam wrażenie, że tu wszystko odbywa się w zwolnio-
nym tempie. Może dlatego, że  kombinezon i  maski 

Nasi bohaterowie 
nie mają twarzy, 
bo  każdy z  per-
sonelu wygląda 
tak samo. Nawet 
pacjenci leżący 
tu  kilka tygodni 
nigdy nie poznają 
koloru oczu, wło-
sów ani nawet 
prawdziwego 
głosu swoich leka-
rzy i  pielęgniarek. 
Wojna z wirusem 
jest całkowicie 
anonimowa, 
bo też nie o boha-
terstwo i popular-
ność tu chodzi,
ale o przetrwanie 
tej choroby.
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nie pozwalają na  szybkie ruchy, a  nawet swo-
bodne oddychanie. Nie mam pojęcia, jak można 
w  tych warunkach pracować kilka godzin i  jesz-
cze wykonywać jakiekolwiek zabiegi. Słyszałem, 
że na oddziale intensywnej terapii w takich kom-
binezonach przeprowadza się nawet reanimację 
i wtedy trzeba uważać, żeby z braku tlenu samemu 
nie stracić przytomności.

Powrót ze strefy brudnej okazuje się jeszcze trud-
niejszy, niż wejście w nią. Pytam naiwnie towarzy-
szącego nam lekarza, czy mam na kombinezonie 
wirusa? Nie pozostawia wątpliwości. 
– One są tu wszędzie – mówi. 
Dlatego tak ważne jest, aby zdjąć z siebie we wła-
ściwej kolejności wszystko, co  mamy na  sobie 
i to tak, by nie dotknąć zewnętrznej, czyli skażonej, 
części. To  jest prawdziwa gimnastyka, żeby bez 
użycia rąk zrzucić skażony kombinezon z  siebie 
i nie wypuścić wirusa na zewnątrz.

Pod obowiązkowym prysznicem przypominam 
sobie doktora Miazgę, który strach poczuł dopiero 
w tym miejscu.

Wieczorem Ministerstwo Zdrowia oficjalnie poin-
formowało w  suchym komunikacie o  kolejnych 
100 nowych przypadkach zarażenia koronawiru-
sem, połowa jest ze Śląska. Spośród nich siedem 
osób zmarło jeszcze tego samego dnia. 

Piotr Biernat
zdjęcia:  Wiktoria Kot
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Po  pierwszych miesiącach walki z  koro-
nawirusem pojawiły się pierwsze wnioski, 
z  których trzeba skorzystać póki jeszcze 
jest czas. Swoimi przemyśleniami na  ten 
temat podzielili się interniści z Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego Megrez 
w Tychach.
Dla pacjentów ze  zdiagnozowanym 
COVID-em wymagających hospitaliza-
cji miejsca szpitalne są  i  ich nie brakuje. 
W  placówkach przekształconych z  jedno-
stek wielospecjalistycznych mogą oni liczyć 
nie tylko na  opiekę specjalistów chorób 
zakaźnych, ale także konsultacje lekarzy 
wielu innych dziedzin, dostęp do  zaawan-
sowanej aparatury medycznej oraz – w razie 
konieczności – zabiegi operacyjne.
Jednak większość chorych, którzy demon-
strują różne objawy, może być podejrzewa-

na o infekcję koronawirusem. Tacy pacjenci 
trafiają do  szpitali jednoimiennych lub 
na  oddziały zakaźne, czasem z  ustaleniem 
zakażenia, częściej bez. Zadaniem szpita-
la jest w  pierwszej kolejności wykluczenie 
takiej infekcji. Rozpoczyna się diagnosty-
ka: tomografia komputerowa klatki pier-
siowej, dwukrotny wymaz z  nosa i  gardła 
na materiał genetyczny koronawirusa. Jeśli 
wynik jest ujemny, po 48, czasem 72 godzi-
nach można próbować przekazać pacjenta 
do  innego ośrodka, jako niezakażonego. 
Wszystko wymaga czasu, a  w  tyskim szpi-
talu jest tylko 13 miejsc obserwacyjnych. 
To niewystarczająca liczba na tak dużą część 
województwa śląskiego.
Tymczasem pod maską duszności czy 
gorączki może kryć się bardzo wiele chorób. 
O  ile w  sezonie letnim infekcje sezonowe 

są rzadkie, to w sezonie jesiennym szpitale 
jednoimienne i oddziały zakaźne może cze-
kać istna katastrofa.
Już dzisiaj na  oddział internistyczny trafia 
wielu pacjentów ze schorzeniami sercowy-
mi, których bez żadnej diagnostyki, od razu 
kwalifikuje się jako osoby z  podejrzeniem 
zakażenia. Często są  to  chorzy w  bardzo 
ciężkich stanach, które nie pozwalają 
na  transportowanie ich między szpitalami. 
W  Izbie Przyjęć też nie mogą zbyt długo 
czekać. W  efekcie dochodzi do  sytuacji, 
że zaczyna brakować miejsc dla przywożo-
nych pacjentów, których nie ma gdzie poło-
żyć, a przewozić się nie powinno. Szukanie 
miejsc dla tych chorych w innych szpitalach 
również jest bardzo trudne; szpitale albo nie 
mają wolnych miejsc, albo nie są przygoto-
wane na przyjęcie pacjentów potencjalnie 

Lekarskie wnioski 
z pierwszej linii 
walki z wirusem

Szpitale jednoimienne stały się elementem systemu ochrony zdrowia. Od sposobu działania tego 
systemu będzie zależało, czy w  październiku, kiedy grożą sezonowe infekcje, a  być może nawet 
powróci epidemia, dotychczasowy system okaże się wydolny, czy też grozi nam katastrofa.
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W sezonie jesiennym szpitale jednoimienne może czekać istna katastrofa.
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Pod maską duszności czy gorączki może kryć się bardzo wiele chorób. 
O ile w sezonie letnim infekcje sezonowe są rzadkie, to w sezonie 
jesiennym szpitale jednoimienne i oddziały zakaźne może czekać 
istna katastrofa.

zarażonych. Już samo wysunięcie podejrze-
nia wymaga zastosowania izolacji.
Izolatoria nie rozwiązują problemu, ponie-
waż mówimy o  pacjentach przywożonych 
ambulansami, w  poważnych stanach, 
wymagających hospitalizacji. Izolatoria 
są miejscami dla pacjentów w dobrym sta-
nie ogólnym, samodzielnych.
Rozwiązaniem byłoby rozwinięcie dia-
gnostyki w  szpitalach niejednoimiennych. 
To  by  powiększyło pulę miejsc obserwa-
cyjnych w regionie i ułatwiło pracę placów-
kom dedykowanym do leczenia COVID-19. 
Do Tychów, Raciborza czy Gliwic trafialiby 
prawie wyłącznie pacjenci z  potwierdze-
niem zakażenia. Tymczasem dzisiaj rzeczy-
wistość jest taka, że pobyt w „zwykłym” szpi-
talu kończy się nieraz na zmierzeniu gorącz-
ki i skierowaniu do szpitala zakaźnego.
Takie postępowanie wynika zapewne 
po części z obaw, braku personelu, słabsze-
go zaopatrzenia w środki ochrony osobistej, 

sprzęt itp. Jednak w takim systemie nawet, 
gdyby szpital jednoimienny miał 100 miejsc 
obserwacyjnych, w końcu się „zatka”, bo Ślą-
skie jest drugim, pod względem liczby lud-
ności, województwem w kraju.
Sytuację komplikują dodatkowo trudności 
z  przekazywaniem ozdrowieńców. Ci, któ-
rzy zakończyli leczenie i  mają podwójny 
wynik ujemny testów kontrolnych, mogą 
wrócić do  domu. Pensjonariusze domów 
opieki lub ośrodków opieki paliatywnej 

również bez przeszkód wracają do  macie-
rzystych placówek. Gorzej jest z pacjentami 
przywiezionymi z domu albo innego szpita-
la, którzy – już wolni od COVID-19 – muszą 
kontynuować w  innych placówkach lecze-
nie chorób, na  które cierpią. Znalezienie 
dla nich nowego miejsca bywa niełatwe, 
a bywa coraz częściej, że niemożliwe. 

Małgorzata Jędrzejczyk
Rzecznik prasowy

Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego Megrez w Tychach

Oliwia Janota – studentka medycyny, wolon-
tariuszka w  Uniwersyteckim Centrum Klinicz-
nym im. prof.  K. Gibińskiego Śląskiego Uni-
wersytetu Medycznego w Katowicach:

W  ciągu ostatnich miesięcy rzeczywistość każ-
dego z  nas zmieniała się bardzo dynamicznie. 
Dla mnie, jak i  wszystkich studentów Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego, początkiem zupeł-
nie nowego okresu było odwołanie zajęć dydak-
tycznych. Musiałam zmierzyć się z niepewnością 
związaną z sytuacją epidemiczną w naszym kraju 
i strachem, którym napawały informacje na temat 
rozwoju pandemii na  południu Europy. Wszyscy 
obawialiśmy się najgorszego scenariusza...
W  następnym tygodniu nasza Uczelnia opubli-
kowała formularze zgłoszeniowe dla studentów, 
którzy zechcieliby pomóc szpitalom w tych trud-
nych okolicznościach.

Nagła konieczność ograniczenia mojej aktywno-
ści do niezbędnego minimum oraz liczne proś-
by placówek o pomoc studentów w kryzysowej 
sytuacji sprawiły, że szybko zgłosiłam swoją chęć 
do udziału w wolontariacie. Kilkanaście dni póź-
niej rozpoczęłam pracę w Uniwersyteckim Cen-
trum Klinicznym w Katowicach.
Oczywistym jest, że  nie byłam świadoma, 
co mnie czeka. Jestem studentką V roku kierun-
ku lekarskiego i  szpitalną rzeczywistość znam 
jedynie z praktyk wakacyjnych oraz zajęć dydak-
tycznych. Zgłaszając się na wolontariat, nie mia-
łam specjalistycznej wiedzy, miałam jedynie 
szczere chęci do pomocy.
Rozpoczęłam wolontariat wraz z  grupą stu-
dentów SUM. Naszym zadaniem był wstępny 
triage pacjentów zgłaszających się do  szpitala. 
Do  naszych obowiązków należał bezdotykowy 
pomiar temperatury ciała przy pomocy kamer

Nie wiedziały, 
co je czeka
czyli o wolontariacie w szpitalu w czasie epidemii

Trzy kobiety, trzy różne miejsca, ale ten sam czas i cel. Zdecydowały się na pracę w ramach wolontariatu, bo nie chcia-
ły pozostać jedynie biernymi obserwatorkami rzeczywistości. Chciały działać, zdobywać doświadczenie, ale przede 
wszystkim pomagać. Mogły, tak jak inni, zrobić w  domu generalne porządki, obejrzeć kilka seriali, czytać książki – 
po prostu odpocząć od stażu czy studiowania. Jak oceniają pracę w szpitalu? Czego się nauczyły?

Ponad 208 studen-
tów Śląskiego
Uniwersytetu 
Medycznego 
zadeklarowało chęć 
pomocy w walce 
z SARS-CoV-2 
na zasadach 
wolontariatu 
w szpitalach 
i stacjach sanitarno-
epidemiologicznych.
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Oliwia Janota

Aleksandra Kasprzak

termowizyjnych, zebranie wywiadu epidemiologicz-
nego, wydanie ankiety potwierdzającej przejście 
przez punkt przesiewowy, a  także dopilnowanie 
dezynfekcji rąk oraz wymiany maseczki przez wszyst-
kie osoby wchodzące do budynku.
Szybko przekonałam się, że oczekiwania pacjentów 
są  różne. Doświadczyłam skrajnych reakcji, od  peł-
nej życzliwości i  chęci współpracy, po zupełny brak 
zrozumienia zagrożenia, manifestujący się nawet 
agresją. Długi czas oczekiwania na  triage oraz kon-
sultację lekarską prowadził nieraz do eskalacji emocji 
pacjentów, co niejednokrotnie wymagało ingerencji 
ochrony szpitala.
To doświadczenie pokazało mi, że jako przyszli leka-
rze musimy wykazywać się również umiejętnością 
opanowania reakcji tłumu, co było dla mnie najbar-
dziej zaskakującym i wymagającym zadaniem.
W tych niecodziennych okolicznościach miałam oka-
zję zetknąć się z ogromną serdecznością i wsparciem 
ze  strony personelu szpitala. Każdego dnia byliśmy 
w pełni wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
i środki dezynfekcyjne. Również możliwość wykona-
nia bezpłatnego testu na obecność SARS-CoV-2 dała 
nam tak potrzebne w  tym czasie poczucie bezpie-
czeństwa.
Prócz nowego doświadczenia zawodowego, była 
to  okazja do  poznania wspaniałych ludzi. Ten czas 
uświadomił mi, że  niezależnie od  okoliczności 
i  poczucia zagrożenia, najważniejszym elementem 
pozwalającym skutecznie realizować powierzo-
ne zadania jest zgrany zespół, a  także życzliwość 
i wsparcie osób koordynujących nasze działania.

Karolina Majewska – studentka medycyny, wolonta-
riuszka w szpitalu w Czeladzi:

Zdecydowałam się podjąć wolontariat na  oddziale 
chirurgii w szpitalu w Czeladzi. Zachęcała nas do tego 
nasza uczelnia, sama jednak wiem, jak wygląda sytu-
acja w  szpitalach – często nawet w  „normalnych” 
czasach przydaje się tam każda dodatkowa para rąk 
do pracy, a teraz z powodu pandemii część persone-
lu została oddelegowana na przykład do pobierania 
wymazów lub do przyjmowania pacjentów na „izbie 
gorączkowej”, gdzie zgłaszają się osoby z objawami 
mogącymi sugerować zakażenie koronawirusem. 
Na  oddziale głównie pomagam w  prowadzeniu 
dokumentacji oraz przy przyjmowaniu pacjentów, 
zbierając wywiad i  wykonując wstępne badanie. 
Wolontariat pozwolił mi się  przekonać, jak zmieniła 
się praca z chorymi z powodu pandemii, jak na bie-
żąco wdrażane są  procedury mające na  celu zmini-
malizowanie ryzyka zakażenia oraz jakie problemy 
organizacyjne są z tym związane. Taka praca pozwala 
także zdobyć wiele praktycznych umiejętności i  jest 
bardzo cennym doświadczeniem.

Aleksandra Kasprzak – lekarz dentysta, wolonta-
riuszka w szpitalu w Knurowie:

Przed wybuchem epidemii odbywałam staż pody-
plomowy w gabinecie stomatologicznym w Rybniku. 
Obserwując rzeczywistość, razem z koleżanką chcia-
łyśmy jakoś pomóc. Rozesłałyśmy więc maile do oko-
licznych szpitali, informując, że jeśli będzie potrzeb-
na pomoc, to  jesteśmy do  dyspozycji. Jako pierwsi 
odezwali się do nas pracownicy szpitala w Knurowie. 
Na początku wykonywałyśmy głównie prace typowo 
pielęgniarskie: mierzenie ciśnienia, pobieranie krwi, 
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podawanie kroplówek 
i  leków, pomoc przy 
badaniach. Następnie 
zostałyśmy oddelego-
wane do  izby przyjęć 
i  do  namiotu, by  doko-
nywać wstępnej klasy-
fikacji pacjentów. Tam 
mierzyłyśmy temperatu-
rę, przeprowadzałyśmy 
wywiad epidemiologicz-
ny i  kierowałyśmy dalej 
pacjentów na  odpowied-
nie oddziały. Na  koniec 
zostałyśmy przeniesione do  punktu poboru wymazów. Ludzie przebywa-
jący w kwarantannie podjeżdżali w to miejsce samochodami, bez wysiada-
nia z samochodu pobierano im wymaz i wracali do domów. Od początku 
miałyśmy zapewnione wszystkie niezbędne środki ochrony indywidualnej, 
pokazano nam, jak ich używać, czułyśmy się całkowicie bezpieczne. Nie było 
sytuacji, żeby czegoś brakowało.
W  szpitalu spotkałyśmy się z  bardzo miłym przyjęciem. W  każdej chwili, 
w  razie problemów, mogłyśmy poprosić o  pomoc pielęgniarki i  lekarzy. 
Odbyłyśmy na początku wolontariatu szkolenie BHP oraz szkolenie epide-
miologiczne. Pracowałyśmy wtedy, kiedy byłyśmy potrzebne.
Spotkałyśmy się z  niezwykle pozytywnym odbiorem. W  ciągu ostatnich 
tygodni otrzymałyśmy naprawdę bardzo wiele miłych słów, podziękowań, 
a  nawet maili, w  których pacjenci deklarowali, że  po  wyciszeniu epidemii 
chcieliby leczyć zęby u  nas. Dostałyśmy również oficjalne podziękowania 
od rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Czy wiele się nauczyłam – z punktu widzenia stomatologa? – nie. Na pew-
no poznałam zasady pracy na oddziale szpitalnym oraz lepiej zaznajomi-
łam się z powszechnie występującymi chorobami wewnętrznymi. Najcen-
niejszym doświadczeniem była dla mnie praca z  osobami potencjalnie 
zakażonymi koronawirusem oraz nauka właściwego korzystania ze  środ-
ków ochrony osobistej, które prawdopodobnie staną się na  jakiś czas 
podstawowym wymogiem. Z perspektywy czasu jestem bardzo zadowo-
lona, że się zdecydowałam – może nie nauczyłam się zbyt wiele, ale było 
to na pewno ciekawe doświadczenie, które przyniosło mi dużo radości. 

Opr. Alicja van der Coghen
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Wybuch pandemii COVID-19 zmusił cały świat 
i  wszystkie sektory gospodarek do  gry w  otwar-
te karty. Poglądy, pomysły, a  nawet daty, od  kiedy 
jesteśmy przygotowani na wszystko – zmieniały się 
z zawrotną prędkością. Czasu na zastanowienie było 
na tyle mało, że każdy kraj postąpił szybko i instynk-
townie. To znaczy jak?
Otwarta Szwecja nie zmieniła swojego oblicza 
i przyjęła nie do końca udowodniony model odpor-
ności populacyjnej, nie odważając się na  wprowa-
dzenie większych restrykcji. Izolacjonistyczne, ale 
dumne ze  swobody obywatelskiej Stany Zjedno-
czone, odgrodziły się od  świata, nie wprowadzając 
wewnętrznych obostrzeń. Pragmatyczne Czechy 
zamaskowały swoich obywateli, zaskakując świat 
wskaźnikiem cena/efekt.
A w Polsce? Zamknięcie granic w założeniu, że całe 
zło pochodzi z zewnątrz. Potem wygaszenie niemal 
całego kraju w obawie, że zagrożenie może pocho-
dzić od  obywateli. Kolejnym szybkim ruchem było 
podwyższenie kary za niestawienie się na wezwanie 
do walki z epidemią z 5 tys. do 30 tys. zł. Ten ostatni 
nie wynikał chyba ze szczególnej złośliwości rządzą-
cych, a raczej z biedy posiadanych narzędzi do spra-
wowania władzy. Jeżeli jedynym narzędziem jest 
młotek, to  wszystkie problemy trzeba sprowadzić 

do gwoździ. Jeżeli jedynym pomysłem jest zabrania-
nie i karanie, to bogate doświadczenie w tym zakre-
sie aż prosi się o wykorzystanie.
Klarownym przykładem jest postępowanie Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego, który – bez roze-
znania i wbrew prawu – wzywał i karał lekarzy i pie-
lęgniarki wyłączone z poboru. Na szczęście na Śląsku 
poprzez wczesną współpracę UW i ŚIL takich maso-
wych sytuacji uniknięto.
Trudno dziwić się więc lekarzom i  lekarkom, że  nie 
kwapili się (parafrazując) do  wielkiej wojny ojczyź-
nianej z wirusem, mając jedną maseczkę na czterech 
i prywatny zapas rękawiczek w kieszeni. Jeszcze trud-
niej za to wyjść z podziwu dla osób, które same zgło-
siły się do pracy w szpitalach jednoimiennych.
Pomimo wielu prób umniejszania, że  medycyna 
to studia jak każde inne, a zawód lekarza jest jednym 
z wielu – widać teraz, że kwestia powołania i poczucia 
odpowiedzialności nadal istnieje. Specjalizacje tych 
lekarzy są  różne, różny jest etap ich pracy zawodo-
wej. Wspólnym mianownikiem jest natomiast nieoce-
niona pomoc i  zachowanie, będące przykładem dla 
tych z nas, którzy odnajdują się w spokoju i oddale-
niu od epicentrum wydarzeń. 

Krzysztof Musialik
Przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy ŚRL

Wolontariusze 
zawstydzili innych

Pomimo 
wielu prób 
umniejszania, 
że  medycyna 
to  studia 
jak każde inne, 
a  zawód lekarza 
jest jednym 
z wielu – 
widać teraz, 
że kwestia 
powołania 
i poczucia odpo-
wiedzialności 
nadal istnieje.

Trzeba podziwiać tych, którzy dobrowolnie poszli do pracy w szpitalu jednoimiennym.
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Z TEKI RZECZNIKA

Bezprecedensowe przypadki napaści i szykanowania pracowników szpitali 
walczących z COVID-19, do jakich dochodzi ostatnio w Polsce, wprawiają 
w osłupienie i zawstydzają. Brak reakcji na to jest przyzwoleniem.

Okres pandemii i ograniczenia z nią zwią-
zane, jakie wprowadził rząd, spowolniły 
życie całego kraju. Na  moim podwórku, 
czyli Rzecznika, zwraca uwagę znacz-
ny spadek liczby wpływających skarg. 
Osobiście uważam, że  jest to  związane 
ze  znacznym ograniczeniem dostępu 
do  lekarza w  tym okresie oraz z  tym, 
że inaczej są postrzegani medycy.

W czasie pandemii najbardziej narażoną 
na  kontakt z  wirusem grupą zawodową 
są  właśnie lekarze, pielęgniarki, ratow-
nicy medyczni, laboranci i  inni przedsta-
wicie zawodów medycznych. Państwo 
w sytuacji pandemii zawiodło.

Medycy, ich przedstawiciele, samorzą-
dy, od  początku pandemii alarmowali, 
że  brakuje środków ochrony osobistej, 
testów, sprzętu. Nikt nie interesował się 
tym, że  chory lekarz nie będzie leczył 
i  będzie go brakowało tam, gdzie jest 
naprawdę potrzebny.

To  obywatele, fundacje i  organiza-
cje pozarządowe wzięły na  siebie trud 
zaopatrzenia lekarzy w  najbardziej nie-
zbędny sprzęt, wyręczając w tym wzglę-
dzie rząd. Obywatele starali się dzięko-
wać lekarzom za trud i poświęcenie. Były 
słowa wdzięczności i  gesty wsparcia dla 
medyków. Już się wydawało, że  będzie 
dobrze, że  wszyscy zrozumieli rolę i  cię-
żar obowiązków personelu medycznego. 
Nie minęło wiele czasu, zaledwie kilka 
tygodni od akcji „dziękujemy medykom”, 
gdy brawa umilkły, a zaczęły się ataki.

W  przedszkolu ukazała się notatka: nie 
chcemy dziecka medyka, w  sklepie: nie 
obsługujemy medyków i ich rodzin.
Jedna z lekarek na początku epidemii roz-
dawała swoim sąsiadom maseczki. Gdy 
część z  nich dowiedziała się, gdzie pra-
cuje, poradzili jej, że lepiej by było, gdyby 
wyprowadziła się gdzieś indziej.
Prasę na  Śląsku obiegły zdjęcia samo-
chodu pielęgniarki z przeciętymi opona-

mi. Najbardziej zaskakującą informację 
przekazała jedna z  lekarek pracujących 
w  szpitalu jednoimiennym. Poinformo-
wano ją, że „jak to się skończy, to dyrek-
tor i  personel szpitala zostanie oddany 
do  prokuratury za  pracę w  tym szpitalu, 
bo stanowią zagrożenie dla mieszkańców.”

Takich przykładów można podać znacz-
nie więcej. Ale skala obraźliwych i  dys-
kryminujących komentarzy ze  względu 
na  wykonywany zawód, jaka przelewa 
się przez internet, jest jeszcze większa. 

Lekarze 
w tarczy hejterów

Tam autor wpisu jest anonimowy, a więc 
i w treści i słownictwie – hulaj dusza.

Często są  to  „dobre rady” i  sugestie: 
„zmieńcie zawód”, „nie róbcie z  siebie 
męczennika”, „wstyd, szerzycie panikę 
i  histerię”. Wszystko to  oczywiście ubar-
wione odpowiednim słownictwem.
Czyli hejt.

Ci wszyscy, którzy posuwają się do  tak 
nikczemnej metody – hejtu, zapominają 
lub nie chcą pamiętać, że  medycy, ratu-
jący życie i  zdrowie ludzi dotkniętych 
chorobą, zmagają się również z własnymi 
problemami, mają wiele obaw dotyczą-
cych ich życia zawodowego i rodzinnego 
i nie zasłużyli na taką falę krytyki czy hejt.

Medycy, po  ciężkim fizycznie i  psychicz-
nie dniu w  pracy, pełnym stresu i  emo-
cji niejednokrotnie nie mogą wrócić 
do  swoich rodzin, co  wywołuje dodat-
kowe negatywne emocje. W takich sytu-

acjach hejt może być zabójczy dla psychi-
ki medyka.

Bezprecedensowe przypadki napaści 
i  szykanowania pracowników szpita-
li walczących z  COVID-19, do  jakich 
dochodzi ostatnio w  Polsce, wprawiają 
w  osłupienie i  zawstydzają. Brak reakcji 
na to jest przyzwoleniem. Są to sytuacje, 
w których musimy reagować. Przecież nie 
jest tajemnicą, że hejt w internecie może 
łatwo przerodzić się w  agresję bezpo-
średnią lub ostracyzm.

W  Izbach Lekarskich działają zespoły ds. 
monitorowania naruszeń w  ochronie 
zdrowia.

„Musimy stanąć murem za  lekarzami 
i całym personelem szpitali, bo to od nich 
zależy nasze zdrowie i  życie” – zazna-
cza wrocławski Teatr Muzyczny Capitol 
w  oświadczeniu na  swojej stronie inter-
netowej. Podkreśla, że „musimy być soli-
darni, bo tylko w ten sposób wygramy”.

Pewnie wielu czytelników zadaje sobie 
pytanie, dlaczego ten temat porusza 
akurat OROZ. Otóż z  niepokojem obser-
wujemy, że  niektórzy koledzy wdają się 
w „dyskusję” z hejterami i należy z ubole-
waniem stwierdzić, że  zniżają się do  ich 
poziomu. Mam pełne zrozumienie dla 
ich oburzenia, jednak lekarzowi – wolno 
w tym względzie mniej. 

Dr Stefan Kopocz
Okręgowy Rzecznik

Odpowiedzialności Zawodowej
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Do  napisania niniejszego listu skłoniły mnie 
powtarzające się i coraz bardziej liczne wypo-
wiedzi celebrytów, kwestionujące różne 
aspekty, a nawet istnienie pandemii zakażeń 
koronawirusem. Oczywiście, nie zamierzam 
polemizować z  ich tezami, które uważam 
za pseudonaukowe, tym bardziej, że nie bra-
kuje łatwo dostępnych wypowiedzi eksper-
tów na ten temat. Chciałbym wskazać na inny 
aspekt sprawy. Cenię osiągnięcia piosenkarzy, 
muzyków lub sportowców i cieszę się, że przy-
noszą im one uznanie wyrażające się liczbą 
sprzedanych płyt, wygranymi konkursami czy 
medalami międzynarodowych imprez spor-
towych. Profesjonalizm i talent w określonych 
dziedzinach i wynikająca z nich sława nie jest 
jednak równoznaczna oraz nie upoważnia 
do  poczucia „wszechwiedzy” i  znajomości 
wielu spraw w innych, odległych od ich zawo-
du, dziedzinach, w tym w medycynie. Nieste-
ty, wiele znanych osób uwierzyło, iż są eksper-
tami również medycznymi i pozwalają sobie 
na publiczne wypowiedzi o charakterze eks-
pertyz lekarskich. Jest to  zjawisko naganne, 
źle świadczące o osobach tak postępujących.
Dodam, iż doświadczony lekarz, mający świa-
domość złożoności zjawisk zdrowia i choroby, 
z wielką ostrożnością wypowiada się o zagad-

Rozum i odpowiedzialnośćLIST DO 
REDAKCJI

Pytanie wydaje się kuriozalne, a skojarzenia 
z  filmem „Poszukiwany, poszukiwana” jak 
najbardziej na miejscu. Przecież skoro Pań-
stwo Polskie coś tworzy, ma w posiadaniu, 
to coś funkcjonuje codziennie, to zawartość 
musi wynosić 100%? Codziennie realizowa-
ne są setki tysięcy wizyt, recept i  operacji 
mających realny wpływ na życie i zdrowie. 
Jak takie coś może nie być realne?
Każdy z  nas chyba doświadczył zmiany 
światopoglądu przy niewielkich awariach 
w  funkcjonowaniu życia codziennego. Kil-
kugodzinna przerwa w  dostawie prądu 
i  rozładowana komórka uświadamia, jak 
pusty potrafi być świat offline, a o naszym 
funkcjonowaniu w  przestrzeni publicznej 
de facto decydują panowie z  elektrowni. 
Po  kilku omyłkowo niezapłaconych ratach 
bank uprzejmie informuje nas, że  dom 
i  samochód jest jego własnością, którą 
uprzejmie udostępnia w wypadku regular-
nych wpłat.
Tego rodzaju zmiany doświadczyła ostat-
nio pani dyrektor jednego ze  szpitali, 

gdzie pracuje moja żona. Wystosowała 
do  jej oddziału pismo nakazujące zapew-
nić obsadę dyżurową nowo powstałego 
oddziału obserwacyjnego dla pacjentów 
z  podejrzeniem COVID-19. Jakież było jej 
zdziwienie, kiedy okazało się, że na oddzia-
le nie jest zatrudniony żaden lekarz. Jak 
to?! To kto leczy tych wszystkich ludzi? Fir-
my, indywidualne praktyki lekarskie. Otóż 
leczą podwykonawcy, bo tak trzeba by ich 
nazwać. Tak jak ochroniarze, sprzątaczki, 
catering, pralnia zewnętrzna, transport 
medyczny –  realizują obowiązującą umo-
wę. Tylko i aż. Ale co w sytuacjach wyjątko-
wych!? O to wypadałoby spytać wiele osób, 
począwszy od pani dyrektor, przez wszyst-
kie szczeble, aż do pana ministra.
Czy ktoś spotkał się z ofertą indywidualnej 
praktyki policyjnej, indywidualnej prakty-
ki strażackiej, prywatnego zakładu peni-
tencjarnego czy grupy wojskowej o  naj-
niższych cenach w mieście? Dlaczego Pań-
stwo dba, abyśmy tego nie doświadczyli, 
natomiast bardzo ochoczo wyzbywa się 

innej strategicznej gałęzi, jaką jest ochro-
na zdrowia?
Ostatnio byliśmy świadkami jak POZ-y 
i AOS-y zamykały swoje gabinety, gdy nie 
mogły bezpiecznie pracować. Nie mogły 
liczyć na  wsparcie materialne, prawne 
i  merytoryczne swojego zleceniodawcy, 
więc zostawione same sobie zawiesiły dzia-
łalność. Ileż wtedy słyszeliśmy głosów obu-
rzenia z  góry, które „nie wyobrażały sobie, 
że  można przed potrzebującymi zamknąć 
drzwi”? W  natłoku emocji nikt nie zapytał, 
jak to się stało, że Polska odstąpiła Podsta-
wową Opiekę Zdrowotną i  Ambulatoryjną 
Opiekę Specjalistyczną. Zostawiła sobie 
jedynie szpitalne mury, bo znakomitą część 
personelu przemianowała na  podwyko-
nawców.
Zadaję więc pytanie: skoro ochrona zdro-
wia jest absolutnym priorytetem absolut-
nie każdej władzy, to  dlaczego każda wła-
dza stoi na  rogu i  zachęca każdego, żeby 
ją od niej wziął? 

Krzysztof Musialik

Ile jest Państwa 
w Państwowej Służbie Zdrowia?

Eugeniusz Józef Kucharz

nieniach dotyczących nawet innych specjalizacji medycznych, a nie umiem sobie wyobrazić 
najsłynniejszego nawet lekarza, aby udzielał rad, jak wykonywać skoki, biegi czy występować 
na scenie. Ta zasada kompetencji dotyczy wszystkich. Profesjonalizm i sława nie czyni nikogo 
wszechwiedzącym ekspertem.
Jest jeszcze inny aspekt, jakim jest odpowiedzialność. Publiczne wyrażanie opinii medycz-
nych przez powszechnie znaną i  lubianą osobę trafia do wielu słuchaczy lub czytelników 
i pociąga za sobą niewątpliwe straty społeczne. Oczywiście, każdy ma prawo mieć i wyra-
żać swoje poglądy, ale jeżeli nagłaśnianie określonego widzenia sprawy może powodować 
zagrożenie zdrowia i życia innych, to jest to już więcej niż problem odmienności osobistych 
poglądów. Może w tym kryć się nawet nawoływanie do działań szkodzących innym ludziom.
Z oburzeniem oraz smutkiem czytałem i stanowczo przeciwstawiam się pomówieniom leka-
rzy przez niektóre znane osoby o to, że lekarze wymyślili pandemię i czerpią z tego korzyści. 
Takie wypowiedzi powinny spotkać się z reakcją nie tylko środowiska lekarskiego, ale i odpo-
wiednich instytucji zawodowych i państwowych. 

Profesjonalizm, sława nie czyni nikogo wszechwiedzącym ekspertem.
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Zmiany w prawie, 
o których lekarz 
wiedzieć powinien

PRAWO MEDYCZNE

W  maju i  pierwszej połowie czerwca 2020 roku opublikowano 
niżej wskazane akty prawne, wprowadzające zmiany dotyczące 
następujących obszarów:

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Od  1 maja 2020  r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2020 r. w spra-
wie rodzajów, zakresu i  wzorów oraz sposobu przetwarzania 
dokumentacji medycznej w  podmiotach leczniczych utworzo-
nych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 788). Wprowadza ono dokumentację elektroniczną, 
analogicznie jak wcześniejsze rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z 6 kwietnia 2020 r., obowiązujące w podmiotach wykonujących 
działalność leczniczą.

OPIEKA NAD UZALEŻNIONYMI OD ALKOHOLU

Z mocą wsteczną od 13 marca 2020 r. obowiązuje rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawują-
cych opiekę nad uzależnionymi od alkoholu (Dz. U. z 2020 r. poz. 
850). Rozporządzeniem wydłużono okres ważności zaświadczeń 
potwierdzających status uczestnictwa w  szkoleniu w  zakresie 
specjalisty psychoterapii uzależnień oraz programie szkolenia 
w  zakresie instruktora terapii uzależnień wydanych na  podsta-
wie przepisów dotychczasowych. Jeżeli ważność tych zaświad-
czeń upływa w czasie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiczne-
go albo stanu epidemii, okres ten ulega przedłużeniu na  okres 
ogłoszenia jednego z  tych stanów oraz do  upływu 12  miesięcy 
następujących po dniu odwołania stanu, który obowiązywał jako 
ostatni.

SPECJALIZACJE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

Od  31 maja 2020  r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z  dnia 29 maja 2020  r. zmieniające rozporządzenie w  spra-
wie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2020 r. poz. 
963). Rozporządzenie przewiduje, że  jeżeli PES składał się tylko 
z egzaminu testowego albo ustnego, ocenę końcową PES stano-
wi odpowiednio ocena uzyskana z egzaminu testowego albo ust-
nego. Wskazaną zasadę stosuje się odpowiednio do osoby, która 
uzyskała pozytywną ocenę z  egzaminu testowego, a  egzamin 
ustny w kolejnej sesji, na którą się zgłosiła, nie został zorganizo-
wany przez CEM. Rozporządzeniem określono także wzór dyplo-
mu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty na podstawie 
art. 16 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw 
w  zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z  zapobiega-

niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a  także wzór 
dyplomu potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty przez leka-
rzy, którzy złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin organizowa-
ny przez europejskie towarzystwo naukowe, który został uznany 
za  równoważny z  zaliczeniem z  wynikiem pozytywnym części 
testowej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w  danej 
dziedzinie medycyny. Ponadto przepisami rozporządzenia okre-
ślono, że  szkolenie specjalizacyjne w  dziedzinie: chirurgii klatki 
piersiowej, chirurgii naczyniowej oraz intensywnej terapii dla 
lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie kardiochirur-
gii może rozpocząć się po raz pierwszy po postępowaniu kwalifi-
kacyjnym do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przeprowa-
dzonym od dnia 1 października do dnia 31 października 2020 r.

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE DLA OSOBY
DOPROWADZANEJ W CELU WYTRZEŹWIENIA

W dniu 3 czerwca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 2020 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych 
dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w  celu wytrzeź-
wienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przej-
ściowych i  policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w  tych 
pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania 
z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 887). Rozporządzeniem zmieniono wzór zaświadczenia 
wystawianego przez lekarza dla osoby doprowadzonej w  celu 
wytrzeźwienia.

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE DLA OSOBY 
ZATRZYMANEJ PRZEZ POLICJĘ

Od 10 czerwca 2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych 
przez Policję (Dz. U. z 2020 r. poz. 933). Rozporządzenie wprowa-
dziło nowy wzór zaświadczenia wydawanego przez lekarza oso-
bie zatrzymanej przez Policję.

DOSTĘP DO BEZPŁATNYCH LEKÓW DLA KOBIET W CIĄŻY

1 lipca 2020 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. 
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 945). Zgodnie z przepisami kobietom będącym świadczenio-
biorcami w  okresie ciąży przysługiwać będzie bezpłatne zaopa-
trzenie w  leki określone w  wykazie ogłaszanym przez Ministra 
Zdrowia w  drodze obwieszczenia. Podstawą do  nabycia upraw-
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nienia przez kobietę jest ciąża stwierdzona przez lekarza posia-
dającego tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii 
lub lekarza w trakcie odbywania specjalizacji w tej dziedzinie, lub 
położną podstawowej opieki zdrowotnej, lub położną wykonują-
cą świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej w poradni położniczo-ginekologicznej. Co więcej, 
podstawą bezpłatnego wydania leku z apteki lub punktu aptecz-
nego jest recepta wystawiona przez: lekarza lub położną, o któ-
rych mowa wyżej lub innego lekarza – na podstawie zaświadcze-
nia wystawionego przez lekarza lub położną, o  których mowa 
wyżej. Przepisy określają, że zaświadczenie jest ważne przez okres 
ciąży, jednak nie dłużej niż 15 dni po  planowanej dacie porodu 
wskazanej w  tym zaświadczeniu. Zgodnie z  przepisami noweli-
zacji, Minister Zdrowia pierwszy wykaz uwzględniający leki dla 

kobiet w ciąży ogłosi nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy.

Jednocześnie, wg stanu na dzień oddawania niniejszego artyku-
łu do  Redakcji „Pro Medico”, tj.  15 czerwca 2020  r., w  toku prac 
legislacyjnych znajduje się ustawa wprowadzająca liczne zmiany 
do  ustawy o  zawodach lekarza i  lekarza dentysty. Omówienie 
zmian wynikających z  tej nowelizacji zostanie przedstawione 
na  łamach Pro Medico po  opublikowaniu tekstu w  Dzienniku 
Ustaw. 

Katarzyna Różycka
radca prawny

Zespół Radców Prawnych ŚIL

Na prośbę Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach 
Pan Doktora Jana Cieślickiego, chciałabym zwrócić lekarzom 
i  lekarzom dentystom uwagę na  kilka ważnych kwestii, które 
w natłoku licznych obowiązków umykają Państwa uwadze.

Zgodnie z  obecnie obowiązującą uchwałą składkową (uchwałą 
nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 r. 
w  sprawie wysokości składki członkowskiej), tj. §3 tej uchwały 
– zwolnienie z obowiązku opłacania składek powstaje w pierw-
szym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz:
1) ukończył 75 lat,
2) został skreślony z rejestru członków okręgowej/wojskowej izby 
lekarskiej,
3) złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów z tytułu wyko-
nywania zawodu oraz ze  źródeł przychodów wymienionych 
w  przepisach o  podatku dochodowym od  osób fizycznych, 
z  wyłączeniem renty lub emerytury, w  rozumieniu przepisów 
o  emeryturach i  rentach z  Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne mundurowych.
Zaznaczyć przy tym należy, że wzór oświadczenia o nieosiąganiu 
przychodów został określony przez uchwałę składkową, a samo 
zwolnienie ma charakter czasowy, tzn. że przysługuje lekarzowi 
wyłącznie przez okres, w  którym nie osiągał ww. przychodów, 
z wyłączeniem emerytury i renty.

Lekarze, dopełniając obowiązek poinformowania Izby o  przej-
ściu na emeryturę lub rentę (wynikający z ustawy o izbach lekar-
skich zgodnie z art. 49 ust. 7 w zw. z art. 49 ust. 5 pkt 35), często 
pozostają w błędnym przeświadczeniu, że jest to równoznaczne 
ze zwolnieniem ich z opłacania składek członkowskich.

W myśl przywołanego wyżej postanowienia uchwały składkowej, 
jeśli lekarz poinformował izbę, że przeszedł na emeryturę/uzyskał 
rentę, a  równocześnie nadal wykonuje zawód lekarza/lekarza 
dentysty (chociażby w mniejszym niż dotychczas zakresie) i nie 
osiągnął 75 lat, nadal ma obowiązek opłacać składki członkow-
skie. Podobnie jest w przypadku lekarzy/lekarzy dentystów, któ-
rzy oprócz emerytury/renty uzyskują przychody ze źródeł przy-
chodu wymienionych w przepisach ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych (np. z wynajmu, wynagrodzenie z tytułu 
praw autorskich).

Jeśli lekarz przeszedł na  emeryturę/uzyskał rentę i  postanawia 
dalej już nie wykonywać zawodu lekarza, a  także nie uzyskuje 
innych przychodów, może skorzystać ze zwolnienia z opłacania 
składek – niezbędne jest złożenie stosownego oświadczenia. 
Zwolnienie nie następuje automatycznie wraz z  przekazaniem 
do Izby informacji o uzyskaniu emerytury/renty i np. wykreśle-
niu prowadzonej dotychczas praktyki bądź przekazaniu informa-
cji o zakończeniu trwającego dotychczas stosunku pracy.

Jeśli lekarz chce uzyskać zwolnienie z opłacania składek w związ-
ku z  pobieraniem wyłącznie emerytury/renty, obowiązany jest 
złożyć do okręgowej rady lekarskiej oświadczenie, którego wzór 
określa uchwała składkowa. Brak oświadczenia, mimo iż lekarz 
spełnia ww. kryteria, jest przeszkodą do  uzyskania zwolnienia 
z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Jednocześnie należy pamiętać o  czasowym charakterze zwol-
nienia. Gdy lekarz – emeryt/rencista (przed ukończeniem 75 
lat) postanowi podjąć wykonywanie zawodu bądź uzyska inne 
przychody, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić okręgo-
wą radę lekarską o ich osiągnięciu. Należy zwrócić na to uwagę, 
bowiem gdyby okręgowa rada lekarska powzięła uzasadnioną 
wątpliwość co do spełnienia przez lekarza przesłanek do zwol-
nienia, może zażądać dokumentów podatkowych. Te zaś mogą 
stanowić podstawę stwierdzenia braku podstaw do korzystania 
przez lekarza ze zwolnienia.

Każdorazowo, ilekroć macie Państwo pytania lub wątpliwości 
w  zakresie opłacania składek, jak również te dotyczące możli-
wości skorzystania ze  zwolnienia w  ich opłacaniu, zachęcam 
do  kontaktu z  Izbą. Szczegółowych informacji udzielają Panie 
z  Działu Księgowości zajmujące się składkami, dostępne pod 
numerem telefonu 32 60 44  230 oraz drogą elektroniczną – 
skladki@izba-lekarska.org.pl 

Katarzyna Różycka
radca prawny

Zespół Radców Prawnych ŚIL

Składki członkowskie 
– kilka praktycznych informacji

mailto:skladki@izba-lekarska.org.pl
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Brak bezpośredniego spotkania nie oznacza braku 
aktywności FDI – biuro, zarząd, komitety pracują. Jak 
zawsze wspierają swoich członków, realizując dotych-
czasowe zadania oraz są  bezcenną platformą szybkiej 
wymiany doświadczeń, materiałów i opracowań pocho-
dzących z  poszczególnych organizacji członkowskich 
na temat pracy stomatologów w  bieżącej rzeczywi-
stość epidemicznej. Z  tego źródła my  też korzystamy 
w  naszych gabinetach na  co  dzień, choćby poprzez 
opracowane przez zarząd PTS rekomendacje.
Światowa Federacja Dentystyczna w  ostatnich latach 
zrobiła wiele, aby polski lekarz dentysta mógł z pełnym 
przekonaniem wyjaśnić swojemu pacjentowi, podobnie 
jak to robią stomatolodzy w innych krajach, że zdrowie 
zaczyna się w jamie ustnej. Dzięki FDI wiemy, że to nie 
są  puste słowa. FDI wielokrotnie brała ciężar promocji 
tego ważnego przekazu na  własne barki. Wykonując 
zawód lekarza, doskonale wiemy, jakie to  ważne, gdy 
mamy praktyczne narzędzia do zastosowania.
Delegaci z  Polski często sygnalizowali w  pracach Par-
lamentu FDI tematy, problemy i kwestie, które następ-
nie dyskutowane były w  gronie międzynarodowych 
ekspertów. Oczywiście nie każdy problem w  każdym 
kraju ma  identyczne uwarunkowania epidemiologicz-
ne, statystyczne, finansowe, ale od tego jest światowe 
forum, aby doradzić, wskazać opcjonalne rozwiązania. 
Szukając kompromisów, stanowiska mogą czasem final-
nie brzmieć dość ogólnie, jednocześnie uniwersalnie. 
Stanowiska przygotowane przez ekspertów FDI są tłu-
maczone na język polski i często cytowane przez media 
branżowe.
FDI podejmowała wiele istotnych społecznie tematów, 
chociażby związane z  nadmiernym spożyciem cukru, 
powodującego nie tylko choroby jamy ustnej, ale i całe-
go organizmu. Do  wielu polskich gabinetów trafiły 
plakaty pokazujące, jak wielkie szkody może wyrządzić 
cukier. Na stronach FDI polski lekarz dentysta może zna-
leźć również materiały m.in. o opiece stomatologicznej 
seniorów, walce z  paleniem tytoniu, ograniczaniem 
amalgamatu czy materiały edukacyjne dla  osób upra-
wiających sport, zarówno amatorsko, jak i  zawodowo. 
Nie do  przeceniania jest zaangażowanie FDI w  walce 
z  nowotworami głowy i  szyi, materiały edukacyjne 
do  samobadania dla pacjentów oraz podkreślanie roli 

stomatologów w  prewencji, wczesnym wykrywaniu 
i leczeniu raka jamy ustnej.
Głos z Polski w FDI i jej europejskiej organizacji ERO-FDI 
zawsze był wyraźny i słyszalny. Mam nadzieję, że nadal 
tak będzie, choć właśnie w  naszym kraju pojawiły się 
zakusy na jego ograniczenie.
Tymczasem przez ostatnie lata to właśnie polscy den-
tyści swoją pracą kreowali rzeczywistość tej organizacji. 
Przez dziewięć lat pracowałam w zarządzie ERO, piastu-
jąc po kolei stanowiska sekretarza generalnego, prezy-
denta – elekta, aż wreszcie prezydenta tej europejskiej 
frakcji FDI, obecnie prof. Marzena Dominiak i dr Kin-
ga Grzech-Leśniak są  członkami komitetów dorad-
czych FDI. Przez wiele lat aktywnie działała w grupach 
roboczych ERO dr Anna Śpiałek i dr hab. Halina Bor-
giel-Marek, teraz dołączyła prof.  Ingrid Różyło-Kali-
nowska i  dr  Radosław Maksymowicz. W  FDI Polacy 
są  reprezentacją wspólnego „Komitetu Narodowego”, 
utworzonego przez podpisane przed laty porozumie-
nie pomiędzy samorządem (NRL) a  Polskim Towarzy-
stwem Stomatologicznym (PTS). Podczas obrad Świa-
towego Parlamentu Dentystycznego rzetelną pracą 
budują polską markę w świecie. Dlatego tak ważne jest, 
aby dziś tę  tradycję kontynuować, a  nie zmarnować 
kierując się często prozaicznymi i mało przemyślanymi 
argumentami. 

Lek. stom. Anna Lella 
Prezydent  Europejskiej Regionalnej Organizacji 

Federacji Dentystycznej w latach 2016-2019

STOMATOLOGIA

Polscy dentyści 
w światowych strukturach
Po raz pierwszy w swojej 120-letniej historii Światowa Federacja Dentystyczna odwołała Światowy Kon-
gres Stomatologiczny zaplanowany na początku września w Szanghaju. W oficjalnym komunikacie pod-
kreślono, że decyzja o odwołaniu Kongresu nie została podjęta pochopnie, ale uznano ją za konieczną, 
ponieważ, gdy świat będzie wychodził z pandemii COVID-19, należy skupić się na ludziach i pacjentach, 
zapewniając im najlepszą możliwą opiekę.

FDI jest największą 
organizacją lekar-
sko-dentystyczną 
na świecie, 
zrzeszającą ponad 
200 krajowych 
organizacji 
stomatologicznych. 
Nie tylko wielkie,
jak ADA, repezen-
tująca dentystów 
z USA, ale też małe 
państwa, jak 
Albania i Luxem-
burg. Reprezen-
tuje blisko milion 
lekarzy dentystów 
ze wszystkich 
kontynentów.
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Obraźliwe treści o egoizmie, braku świa-
domości i  wiedzy, tym bardziej budzą 
zdziwienie, gdyż są  autorstwa przewod-
niczącego Komisji ds. Etyki Lekarskiej.
Felieton koleżanki opisuje sposób pracy 
lekarzy dentystów w  czasie stanu epi-
demii, nie odnosi się do sytuacji lekarzy. 
Tezy tam zawarte są w większości podzie-
lane przez środowisko lekarzy dentystów, 
a sam tekst był konsultowany przez prezy-
dium Komisji Stomatologicznej ORL.
Trudno doszukać się w tekście koleżanki 
tezy, że lekarze dentyści są bardziej nara-
żeni na zakażenie niż lekarze, a do takiej 
tezy, której w  tekście nie ma, autor 
polemiki ma  największe zastrzeżenia. 
To, że tekst dr Agnieszki Pawlik nie poru-
sza narażenia lekarzy na zakażenie SARS-
CoV-2 nie znaczy, że ono nie występuje, 
ale to już temat na inny artykuł.

W czerwcowym numerze „Pro Medico” przewodniczący Komisji ds. Etyki Lekarskiej ORL prof. dr hab. 
n. med. Jarosław Markowski ostro wystąpił przeciwko argumentom zawartym przez dr n. med. Agnieszkę 
Pawlik w artykule pt. „Rosyjska ruletka, czyli stomatologia w czasach zarazy” traktującym o tym, czy 
stomatolodzy mieli prawo zamknąć gabinety w pierwszych dniach pandemii. Dziś jeszcze na ten temat 
głos zabiera dr Rafał Kiełkowski, przewodniczący Komisji Stomatologicznej ORL Katowicach.

Moje pieniądze 
są lepsze niż twoje

POLEMIKA

Szafowanie słowami „o potrzebie integra-
cji środowiska”, a jednocześnie zarzucanie 
nam, lekarzom dentystom, że  „myślimy 
tylko o pomyślności finansowej własnych 
prywatnych gabinetów” jest właśnie pre-
tekstem do podziałów i dezintegracji.
Sama nasuwa się parafraza tekstu popu-
larnego ostatnio artysty: „moje pieniądze 
są lepsze niż twoje”. Czy pieniądze, będą-
ce dochodem z  prywatnego gabinetu 
stomatologicznego, które są  najczęściej 
jedynym źródłem wynagrodzenia lekarza 
dentysty, są gorszymi pieniędzmi od tych, 
które otrzymują lekarze w  formie wyna-
grodzenia za  swoją pracę na  etacie bądź 
kontrakcie? Jedne i  drugie służą temu 
samemu: zaspokajaniu potrzeb życiowych 
swoich i swoich rodzin. Ani jedni, ani dru-
dzy nie chcą i nie pracują za darmo, dbając 
o życie i zdrowie swoich pacjentów.

Od  dłuższego czasu różnice w  wykony-
waniu zawodu lekarza i  lekarza dentysty 
stają się coraz wyraźniejsze. Sytuacja spo-
wodowana pandemią jeszcze dobitniej 
to uwydatniła.
Mocno uogólniając: mniejsza liczba 
pacjentów w  praktykach stomatologicz-
nych to  dla lekarzy dentystów mniejsze 
wynagrodzenie, mniejsza liczba pacjen-
tów w szpitalach, to mniejsze przychody 
szpitala – bez wpływu na  wynagrodze-
nie lekarzy tam zatrudnionych. Trzeba 
to  dostrzec i  zaakceptować, a  nie twier-
dzić z  samorządową poprawnością, 
że „identyczne problemy dotyczą lekarzy 
wszystkich, bez wyjątku, specjalizacji”. 

Rafał Kiełkowski
Przewodniczący 

Komisji Stomatologicznej ORL

Nie sposób przejść obojętnie nad polemiką artykułu dr n. med. Agnieszki Pawlik autorstwa prof. dr. hab. 
n. med. Jarosława Markowskiego. Tak bezpośredniego, personalnego ataku na osobę autora dawno nie 
widzieliśmy na łamach naszego pisma. To bez wątpienia budzi zażenowanie czytelników lekarzy denty-
stów. Ale czy tylko ich?
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MEDYCYNA PRACY

W  uzasadnieniu projektu wskazano, że  „lekarze medycyny pracy” 
są przygotowani do samodzielnej oceny podstawowych parametrów 
objętych badaniami lekarzy specjalistów (okulistów, laryngologów, 
neurologów czy innych), co  wynika ze  zmienionego kilka lat temu 
programu specjalizacji w zakresie medycyny pracy.
Oczywiście lekarze, którzy uzyskali specjalizację i  uprawnienia 
do badań, także taką wiedzę posiadają, ale wynika ona bardziej z ich 
doświadczenia zawodowego, niż uzyskanych podczas specjalizacji 
kwalifikacji. Tak więc zrezygnowano z obligatoryjnych konsultacji spe-
cjalistycznych na rzecz wykonania stosownych badań przez lekarzy 
orzekających. Jednocześnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby lekarze 
wykonujący badania profilaktyczne nadal – ale w ściśle określonych 
przypadkach – kierowali na  specjalistyczne badania konsultacyjne 
w  zależności od  wskazań. Proponowane działania mają za  zadanie 
spełnienie kilku celów.
Celem podstawowym (wymienionym w rekomendacji nowych roz-
wiązań) wydaje się możliwość obniżenia kosztów badań profilaktycz-
nych (poprzez zmniejszenie ilości płatnych konsultacji). Dodatkowo 
wzięto pod uwagę czas pracy, jaki pracownik poświęca na przeprowa-
dzenie badań specjalistycznych – także opłacany przez pracodawcę. 
Kolejnym problemem jest – nieuwzględniony w uzasadnieniu – brak 
specjalistów w mniejszych miejscowościach. To, wobec konieczności 
wydłużenia czasu poświęconego na znalezienie odpowiedniego spe-
cjalisty, stanowiło o zwiększeniu kosztu takich konsultacji.
Wskazano, że niniejszy przepis będzie miał korzystny wpływ na dzia-
łalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
w wyżej wymienionym zakresie, czyli lekarzy praktykujących prywat-
nie oraz niewielkich kadrowo niepublicznych zakładów opieki zdro-
wotnej i ich „klientów”. Specjalnie używam tego określenia, bowiem 
to przeważnie są ludzie zdrowi, którzy muszą spełnić obowiązek nało-
żony przez nich na podstawie stosownych przepisów prawa.
Załącznik do zmiany rozporządzenia zawiera „wskazówki metodycz-
ne w  sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowni-
ków”. Stanowią one tabelę składającą się z  czterech kolumn: liczby 
porządkowej, wskazującej czynnik niebezpieczny, szkodliwy lub 

uciążliwy; zakres badań profilaktycznych oraz częstotliwość badań 
lekarskich. Wśród czynników wymieniono: czynniki fizyczne, pył prze-
mysłowy, czynniki chemiczne, czynniki biologiczne oraz inne czynniki. 
W „słowniku” umieszczono cztery: 1) to określenie, że badania lekar-
skie to badania wykonane przez lekarza uprawnionego 2) rtg klatki 
piersiowej pełnowymiarowe z zastrzeżeniem, że u narażonych na pyły 
zwłókniające oceny dokonuje się w oparciu o Międzynarodową Klasy-
fikację Pylic (nie pisząc jednak niczego na temat dostępności owych 
wzorców oraz przeszkolenia radiologów w  zakresie ich stosowania) 
3) spirometria obejmująca FVC lub VC, FEV1 i FEV1% VC (pomijając 
FEV1FVC), a  zapominając, iż badanie powinno zawierać zapis gra-
ficzny badania (celem określenia prawidłowości jego wykonania) 
4) „zakres badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych” ozna-
cza ich obligatoryjne wykonanie po potwierdzeniu istotnego wpływu 
czynnika szkodliwego lub uciążliwego z zastrzeżeniem, że nigdzie nie 
napisano o obligatoryjnej konsultacji specjalistycznej.
Owe „niedociągnięcia” nie są zapewne istotne, ale świadczą o niedo-
pracowaniu tego projektu (liczę na to, że legislatorzy uzupełnią owe 
„przeoczenia”). Same wskazówki metodyczne zawierają niedomówie-
nia czy przeoczenia, których omawianie nie jest potrzebne w artyku-
le nieprzeznaczonym docelowo jedynie dla lekarzy wykonujących 
badania profilaktyczne.
Reasumując: treść projektu rozporządzenia wskazuje, że  idziemy 
w  dobrym kierunku. Nie tylko dlatego, że  dojdzie do  oszczędności 
finansowych, ale przede wszystkim dlatego, że zaoszczędzony zosta-
nie czas mających poddać się badaniom, a także pozwoli wykorzystać 
wiedzę lekarzy medycyny pracy.
Na podstawie mojego wieloletniego doświadczenia obawiam się jed-
nak, że  ten słuszny kierunek rozwoju medycyny pracy, realizowany 
zbyt szybko i powierzchownie oraz bez szerokich konsultacji środo-
wiskowych, może także spowodować pogorszenie jakości badań. 

dr n. med. Ryszard Szozda
przewodniczący 

Oddziału Śląskiego PTMP

Kierunek dobry, ale może być jak zwykle...

Czeka nas rewolucja w medycynie pracy

W przestrzeni medialnej funkcjonuje zapis nowego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniają-
cego w sposób istotny rozporządzenie dotyczące przeprowadzania badań lekarskich pracowników wyda-
wanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Choć proces legislacyjny już się rozpoczął, nie brakuje 
w nim niedomówień, a nawet istotnych przeoczeń.
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Z  oczywistości tego twierdzenia zda-
ją sobie sprawę wszyscy lekarze, tylko 
czasem o  tym jakby mniej pamiętają. 
Dzieje się to wtedy, kiedy przejęci chęcią 
możliwie najbardziej skutecznej pomo-
cy pacjentowi, usiłują go przekonać 
do wykonania jakiegoś swego zalecenia.

Niechęć czy też odmowa wykonania albo 
sabotowanie jego realizacji, co  prędzej czy 
później wychodzi na  jaw, bywa, że  budzi 
wtedy w  lekarzu złość, poczucie zawodu, 
że  tak mocne zaangażowanie okazuje się 
bezużyteczne oraz poczucie bezsilności 
i  frustracji tym większe, im tragiczniejsze 
są  przewidywalne skutki takiego postępo-
wania pacjenta.
Cały problem w  tym, żeby lekarz nauczył 
się opanowywać te, w gruncie rzeczy pozy-
tywne, bo wynikające z empatii, ale w tym 
momencie szkodliwe dla układu lekarz – 
pacjent, uczucia. Sztuka polega na tym, żeby 
potrafić w tym momencie zrobić krok w tył 
i złapać dystans dla ogarnięcia całej sytuacji.
Decydującym jest uświadomienie sobie, 
że  mamy przed sobą pacjenta, czyli auto-
nomiczną osobę, w  której życie mamy, 
co prawda, obowiązek pozytywnie ingero-
wać, ale nie mamy prawa do  jakiejkolwiek 
decyzji.
Drugim elementem odczuć lekarza zwią-
zanych z  jego pracą z  pacjentem jest wła-
ściwa dla każdego dobrego profesjonalisty 
chęć uzyskania jak najlepszych wyników 
swojej pracy oraz satysfakcja i przywiązanie 
do nich. W związku z tym brak współpracy 
i niezdyscyplinowanie pacjenta, które potra-
fią zniszczyć rezultat największych wysiłków 
lekarza (np. dobry wynik trudnej i skompli-
kowanej operacji), budzą zrozumiałą złość 
lekarza, z którą jednak ten musi umieć sobie 
poradzić.
Przypuszczam, że  ten typ odczuć domino-
wał u  stomatologów opisanych przez kol. 
Agnieszkę A. Pawlik w  lutowym numerze 
PM (artykuł pt. „Oral care coach – marke-
tingowy chwyt, czy potrzeba chwili?”). 
Stąd tak drastyczne stosowane przez nich 
metody „wychowawcze”, doprowadzające, 
w razie braku skutku, do zerwania kontaktu 
z pacjentem.
Budzą one oczywiste zastrzeżenia, tym 
niemniej wydają się skuteczne, co  jednak 
koreluje z dobrem pacjenta, a ponadto sto-

sującym je  w  warunkach merkantylnego 
układu prywatnej praktyki dają do ręki jesz-
cze jeden argument – że dbają o to, żeby nie 
zmarnowały się pieniądze pacjenta, które 
zainwestował on w leczenie. Wydaje mi się, 
że Kolegom – stomatologom jest pod tym 
względem nieco łatwiej, ponieważ w przy-
padku ich pacjentów skutki zerwania kon-
taktu leczniczego są  na  ogół łagodniejsze 
i bardziej odległe w czasie niż w przypadku 
lekarzy pozostałych specjalności.
Ja  w  każdym razie nie poważyłbym się 
odmówić dalszego leczenia pacjentowi 
choremu na  serce czy POCHP dlatego, 
że  nie potrafi on rzucić palenia, czy też 
uporać się z  nadmiarem wagi. Starałbym 
się go dalej leczyć według mojej najlepszej 
wiedzy i  woli, ale – i  to  jest najważniejsze, 
na  co  chciałbym zwrócić uwagę – opisał-
bym sytuację w  dokumentacji medycznej 
i  oczywiście dokładnie przedstawiłbym 
pacjentowi konsekwencje jego postępowa-
nia, nawet nie szczędząc drastycznych szcze-
gółów, ale to ostatnie uzależniając od oceny 
wytrzymałości psychicznej pacjenta.
Utrzymując kontakt terapeutyczny z pacjen-
tem, okresami powtarzałbym swoje opinie 
i  przestrogi. Zbliżam się tu  do  poglądu 
przedstawionego przez prof. Markowskiego 
w marcowej polemice z artykułem kol. Paw-
lik. Moje zdanie jednak nie jest tak katego-
ryczne.
Wyobrażam sobie bowiem sytuacje, w któ-
rych zachowanie pacjenta i  stopień nie-

przestrzegania przez niego moich zaleceń 
wyczerpałby znamiona zapisanych w  arty-
kule 7. Kodeksu Etyki Lekarskiej szczegól-
nie uzasadnionych przypadków, kiedy 
„(...) lekarz może nie podjąć się lub odstąpić 
od leczenia chorego”.
Uważam na przykład, że takie prawo miałby 
lekarz wtedy, gdyby się okazało, że pacjent 
go okłamuje, utrzymując, że  stosuje się 
do jego zaleceń, a w rzeczywistości by tego 
nie robił, twierdząc przy tym, że nieuchron-
ne w takiej sytuacji pogorszenie stanu zdro-
wia, wynika z  błędów lekarza. Uważam, 
że  stworzona w  ten sposób sytuacja, nie-
bezpieczna dla lekarza, całkowicie uzasad-
niałaby jego odstąpienie od  leczenia tego 
pacjenta.
Podsumowując, w zachowaniach stomato-
logów opisywanych przez kol. Pawlik w  jej 
artykule brakuje mi empatii, która jest bar-
dzo ważnym czynnikiem w  nawiązywaniu 
dobrych relacji z pacjentem. Z drugiej stro-
ny, w  środowisku lekarskim coraz bardziej 
powszechna jest świadomość, że im lepsza 
i  bardziej świadoma współpraca ze  stro-
ny pacjenta, tym lepsze wyniki leczenia, 
a  co  za  tym idzie, czynione są  próby edu-
kacji środowisk pacjentów w tym kierunku. 
Znakomitym tego przykładem jest podjęta 
trzy lata temu przez naszą Izbę akcja „Dobra 
praktyka postępowania Pacjenta”. 

Stanisław Wencelis
Wiceprzewodniczący

Komisji ds. Etyki Lekarskiej ŚRL

POLEMIKA
Jeszcze w sprawie artykułu dr Agnieszki Pawlik o prawie do selekcji pacjentów przez le-
karza („Pro Medico” nr 266 luty 2020)

Współpraca pacjenta 
warunkiem powodzenia w leczeniu
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FELIETON

Tak mniej więcej za  zjazdem z  auto-
strady i  w  lewo. Wszystko przez prze-
ścieradło i COVIDa-19...

Dawniej to  było stabilnie..., się wiedzia-
ło, że  lekarze są  „ordynarni, przemą-
drzali, egocentryczni i  dupki”, a  do  tego 
konowały i  łapówkarze (fakt, że  dowód 
wdzięczności – a  jakże, dostałem. Bom-
bonierkę od Pani Gertrudy, która to nie-
skalana dwulicowością wyznała mi: „bier 
Pan Dohtorze bo ja ją z Rajchu dostałam 
a nadziewanych nie lubia”). Mimo jednak 
powyższych epitetów – robiło się swoje: 
badało, leczyło i  jakoś szło... Było cięż-
ko, acz stabilnie, aż dojechałem do tego 
Zabrza. A  tam? Przybyłem, zobaczyłem 
i... zahamowałem. Wszystko mi terkotało: 
od  żuchwy po  ABS-y, auto dęba niemal 
stanęło, ale... warto było.

Zobaczyłem bowiem prześcieradło.
Na  płocie przy spożywczym. Kibice Gór-
nika (Torcida Kończyce), napisali na  nim 
„Dziękujemy służbie zdrowia za  poświę-
cenie”.

Długo stałem przed tym pościelowym 
aktem wdzięczności. Że  niby dziękują? 
Że  doceniają poświęcenie? Tak przynaj-
mniej napisali. Spojrzałem w  lusterko 
samochodu – źrenice miałem równe 
i reaktywne, a swój kontakt z otoczeniem 
oceniałem na pełny i logiczny. To musiała 
więc być prawda, a nie jakaś ułuda!

Pierwszy raz w życiu coś takiego widzia-
łem. Nawet łza mi  się zakręciła ze  wzru-
szenia. Nucić zacząłem „oto dziś dzień 
krwi i  chwały.” Społeczeństwo mnie zre-
habilitowało i podziwia!

Nieświadomy, że  to  jeszcze nie koniec 
wrażeń, pojechałem dalej. Ledwie się 
otrząsnąłem z  jednego emocjonalnego 
wstrząsu, a tu nadciągnął drugi.

Jem ja  sobie kolację, jestem w  połowie 
sardynki, nagle ekran telewizora miga 
i pojawia się... koncert „Gramy dla boha-
terów”, czyli Medyków. Każdy w tym pro-

gramie mówił, że nas kocha i pozdrawia, 
a  i  śpiewali ślicznie „jak w  kościele”. Było 
na  co  popatrzeć. Czułem się doceniany 
przez masy i  elity! Oto nareszcie Roda-
cy zdali sobie sprawę (lepiej późno niż 
wcale), że lekarze naprawdę leczą i ratują 
ludziom życie. Było tak pięknie, ale euforia 
– jak to ona – nie trwała długo.

Tożsamość mi się zachwiała, lecz szybko, 
niczym wańka-wstańka, wróciła na swoje 
pierwotne miejsce. Jak uczy Biblia, ten 
tłum, który cię oklaskuje, równie ochoczo 
przygląda się twojej egzekucji.

Ostatnie „Pro Medico” opisuje, że w związ-
ku z  pandemią do  prokuratury wpłynęły 
już zawiadomienia, w  których wska-
zuje się Medyków jako potencjalnych 
przestępców, a  także, że  lekarzy posyła 
na pierwszą linię, nie zapewniając im wła-
ściwego sprzętu ochronnego.

Urzędnicy nie odpowiadają na  pisma, 
w  których prosimy o  zapewnienie nam 
szybkiej diagnostyki w  kierunku COVID. 
Pewna piekarnia z  Poznania nie chciała 
wpuszczać Medyków po  zakup chleba, 

W Zabrzu 
tożsamość 
mi się zachwiała 

a znany decydent z Mazowsza, w przypły-
wie srogości, chwycił nawet za  długopis, 
lub – co bliższe jego intencji – za „twarze” 
kolegów lekarzy i  skierował ich przymu-
sowo do pracy. 

Sęk w tym, że trafił na matkę niemowlaka 
i matkę samotnie wychowującą 13-letnie-
go syna. Gdy oponowały – ukarał je przy-
kładnie. To, że  miały rację i  do  pracy nie 
powinny być skierowane – nikogo nie 
interesowało. Zapachniało znajomo – 
„kamaszami” (kto był w  wojsku ten wie). 
Ot ,,Tuchajbej rozsierdiłsa”. 

Pretensji mieć nie możemy, bo  jak głosił 
Terry Pratchet „jeśli człowiek ma dość wła-
dzy, trudno mu w  ogóle popełnić jakieś 
bezprawie. Zdarzają mu się tylko zabaw-
ne, drobne niezręczności.”

Cóż... Torcidzie Kończyce dziękuję za wyra-
zy szacunku, a będącym wśród nas kandy-
datom na cokoły dedykuję wers Jacka Kacz-
marskiego, który wieszczył, że „ci, co pole-
gną, pójdą w  bohatery, a  ci, co  przeżyją 
– muszą walczyć dalej”. 

Rafał Sołtysek
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TROCHĘ HISTORII

Solidarność zawodowa to  tylko jeden 
z  detali składowych „bycia lekarzem”. 
To  poczucie wspólnoty uformowane 
na  bazie wspólnych doświadczeń i  zain-
teresowań. Gdyby nagle „medycyna” 
przestała być wspólnotą zamkniętą 
i wymagającą – straciłaby swój szczegól-
ny status, a jej reprezentanci – prestiż.

Sądy lekarskie II RP w dużej mierze wspierały 
system ochrony powagi i  honoru zawodu 
lekarskiego w myśl zasady, że dyplom leka-
rza zobowiązuje do  godnego zachowa-
nia się. Rozpatrywane były nie tylko błędy 
w sztuce popełniane przez lekarzy, ale rów-
nież niegodne zachowanie się we wzajem-
nych stosunkach.

NIEETYCZNYCH POMYSŁÓW MU 
NIE BRAKOWAŁO

Niewątpliwie w czerwcu 1938 roku lekarze 
z  Izby Lekarskiej Krakowskiej żywo dys-
kutowali o  sprawie lekarza powiatowego 
z  Miechowa dr.  Zygmunta Sz., obwinione-
go o  „czyny niezgodne z  etyką i  godno-
ścią stanu lekarskiego”. Lekarz ten prze-
kroczył  m.in. zasady Kodeksu Deontologii 
Lekarskiej i naruszył art. 10 Ustawy o Izbach 
Lekarskich z dnia 15 marca 1934 r. 
Aby pozyskać pacjentów prywatnych, leczył 
w  domach osoby z  chorobami zakaźnymi, 
które to  były prawidłowo zdiagnozowane 
przez innych lekarzy.
Dr  Zygmunt Sz. twierdził, że „rozpoznanie 

kolegów jest fałszywe, i że nie ma choroby 
zakaźnej w  tych przypadkach”. Jakby tego 
było mało, obwiniony działał świadomie 
na  szkodę Szpitala św. Anny i  swoim dzia-
łaniem podważył autorytet lekarzy szpital-
nych. Głównym świadkiem w  tej sprawie 
był Starosta, który to  wszczął dochodzenie 
w sprawie pacjenta, u którego stwierdzono 
tzw. „różę podudzia” leczoną lapisem. Dr Sz. 
zmiany skóry po  tym leku (zaczernienie) 
uznał za... gangrenę.
Kolejnym zarzutem wobec Doktora było 
utrzymywanie płatnych „naganiaczy” (sam 
obwiniony nazywał ich „portierami”) oraz 
„zwalczanie innych lekarzy ze  względów 
konkurencyjnych”. Co do ostatniego zarzutu 
Sąd pod przewodnictwem dr. Józefa Owsiń-
skiego wydał zaskakującą decyzję. Uznał, 
że „obwiniony posługiwał się niedozwolo-
nymi metodami w stosunkach koleżeńskich, 
uwalnia go jednak od  tego zarzutu, gdyż 
stosunki koleżeńskie lekarzy pozostawiały 
dużo do  życzenia wśród lekarzy na  tere-
nie powiatu miechowskiego”. O  metodach 
zwalczania kolegów niestety nie ma  infor-
macji, ale z powyższych przykładów wynika, 
że  pomysłowości dr.  Zygmuntowi Sz. nie 
brakowało.
Do  powyższych doszły jeszcze zarzuty nie-
sumiennego wykonywania praktyki lekar-
skiej, a  przez to  zaniedbanie pacjentów 
i  spraw dobra publicznego oraz nadużycie 
stanowiska urzędowego.
Wyrokiem Sądu Lekarskiego w  Krakowie 
dr Zygmunt Sz. skazany został na karę naga-

ny (co pociągało za sobą zakaz wybieralno-
ści przy następnych wyborach!) obostrzonej 
grzywną w  wysokości 500  zł oraz ogłosze-
niem w  Dzienniku Urzędowym Izb Lekar-
skich na  jego koszt, z  podaniem pełnego 
nazwiska i  imienia oraz miejsca zamieszka-
nia. Sąd obciążył go również kosztami postę-
powania w wysokości 185 zł.

ZŁAMAŁ SOLIDARNOŚĆ LEKARSKĄ

Zasada 35 Kodeksu Deontologii Lekarskiej 
mówiła, że  „nie wolno dla korzyści oso-
bistych przełamywać solidarności zbio-
rowych wysiłków organizacyj lekarskich 
w ich dążeniach do zapewnienia lekarzom 
należnego stanowiska oraz odpowiednich 
warunków pracy i płacy”. O tym, że nie był 
to pusty frazes przekonał się dr Tadeusz Ż., 
lekarz praktykujący w Błoniu w 1935 roku. 
Sąd Dyscyplinarny Izby Lekarskiej War-
szawsko-Białostockiej uznał go winnym 
„przełamania solidarności koleżeńskiej” 
za  przyjęcie posady lekarza domowego 
w Ubezpieczalni Społecznej w Żyrardowie 
oddział w  Błoniu w czasie trwania stanu 
bezumownego (dyrekcja Ubezpieczalni 
uzgodniła z  delegatami Związku Lekarzy 
w  Błoniu termin rozpoczęcia pracy przez 
wszystkich lekarzy!), pomimo ostrzeżenia 
ze  strony Związku, żeby tego nie robił. 
Za  powyższe dr  Tadeusz Ż. dostał karę 
nagany obostrzoną ogłoszeniem w Dzien-
nikach na  jego koszt. Dodatkowo został 
zobowiązany do  pokrycia kosztów postę-

Lekarz kontra lekarz

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie. Gabinet laryngo-
logiczny, listopad 1937 r.

Członkowie konsylium lekarskiego: prof. Maksymilian Rutkowski (2. z  lewej) 
i dyrektor Szpitala Powszechnego w Zakopanem Gustaw Nowotny (1. z prawej) 
informują dziennikarza o stanie zdrowia Juliana Ejsmonta, czerwiec 1930 r.
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powania w wysokości 17,45 zł. W wyniku odwołania, Sąd Dyscypli-
narny NIL zamienił mu tylko karę nagany na karę upomnienia.

WZIĄŁ PIENIĄDZE ZA ODDANIE PRAKTYKI

W myśl Zasady 34 lekarzowi nie wolno było „starać się o posadę zajmo-
waną przez innego lekarza”, o ile ten nie wyraził na to zgody. Zakazane 
było pobieranie lub dawanie tzw. odstępnego „za  oddanie praktyki 
lekarskiej lub zajmowanych posad, ani uczestniczyć w zyskach (pro-
wizjach) za wyrobienie stanowiska lub przekazywanie chorych”. Zakaz 
zakazem, a  rzeczywistość – rzeczywistością. W  1934  r. praktykujący 
w Grodzisku Mazowieckim dr Zygmunt M. zaproponował „reflektanto-
wi na placówkę lekarską w Strzelcach, opróżnioną przez niego” zapła-
cenie odstępnego w wysokości 600 zł.
Przed sądem dr M. tłumaczył się, że kwota miała być zwrotem ponie-
sionych przez niego „kosztów inwestycyjnych”. W 1938 r. Sąd oczywi-
ście nie dał wiary i wymierzył mu karę przewinienia, grzywnę w wyso-
kości 100 zł (Rzecznik Dyscyplinarny żądał 300 zł!) i oczywiście ogło-
szenie w  Dziennikach Urzędowych. Okolicznością, która przeważyła 
na ocenie Sądu, był fakt, iż posadę tę dr Zygmunt M. otrzymał z reko-
mendacji Biura Pośrednictwa Pracy przy Izbie Lekarskiej Warszawsko- 
Białostockiej. Dr Zygmunt M. nie zrozumiał nieetyczności popełnione-
go czynu i odwołał się do Sądu II instancji. W uzasadnieniu, jako przy-
czynę odwołania podał, że wyrok jest sprzeczny z prawem, ponieważ 
opiera się na Kodeksie Deontologii Lekarskiej przyjętym w 1935 roku, 
a jego sprawa powstała w 1934 r. Sąd jednak sprawy nie umorzył, gdyż 
w  świetle obowiązującego Zbioru Zasad Deontologii ust. 4 części 
ogólnej „lekarz odpowiada przed Sądem Izby również za czyny, popeł-
nione przed przyjęciem go do grona jej członków”.

KTO PIERWSZY PRZY PACJENCIE

W okresie międzywojennym wśród lekarzy, podobnie jak wśród ofice-
rów, obowiązywała umowna zasada „noblesse oblige”. Opublikowane 
Zasady Deontologii ściśle precyzowały, jak powinny wyglądać wza-
jemne stosunki pomiędzy lekarzami.
21 Zasad zawartych w drugim rozdziale mówiło m.in. o zakazie kry-
tyki kolegi przy chorym; o  precedencji przy wezwaniu do  chorego 
jednocześnie kilku lekarzy (pierwszeństwo przy diagnozowaniu 
miał ten, który był pierwszy, ale prawo do honorarium mieli wszyscy, 
ostatecznie lekarza „ordynującego” wybierał sam chory); zaproszeniu 
do  konsultacji drugiego lekarza (zawsze w  porozumieniu z  chorym 
lub jego „otoczeniem”; lekarze zobowiązani byli przybyć punktualnie, 
chociaż dopuszczalne było 15-minutowe spóźnienie, lekarz ordynują-
cy zawsze musiał być wcześniej).
Zasady określały także prawa i  obowiązki lekarza „ordynującego” 
i „konsyljariusza” (konsultującego), a nawet sugerowały, jak powinna 

przebiegać narada pomiędzy lekarzami („na naradach należy dążyć 
do  zgodnego sformułowania opinii w  ogólnych zarysach”). Jeże-
li lekarz przebywał „w  zdrojowisku dla leczenia”, nie mógł udzielać 
porad lekarskich, chyba że poproszono go o konsultację. Przepis ten 
nie dotyczył nagłych przypadków. Zdarzały się sytuacje, że np. towa-
rzystwo ubezpieczeniowe powoływało lekarza do  kontrolowania 
stanu zdrowia pacjenta po  wypadku. Jeżeli taki lekarz wybierał się 
na wizytę, to wcześniej musiał powiadomić o niej lekarza „ordynują-
cego”, aby ten również mógł być obecny. „Lekarz kontrolujący powi-
nien wstrzymać się od  wyrażenia wobec chorego i  jego otoczenia 
opinii o chorobie, jej przebiegu, leczeniu i rokowaniu.”
W większości przypadków, aby uniknąć kosztów sądowych i zaoszczę-
dzić sobie czasu, a niekiedy nawet wstydu, sprawy dotyczące sporów 
czy pomówień pomiędzy kolegami – lekarzami trafiały do arbitrów. 
W interesie każdej ze stron konfliktu było to, aby sprawa nie znalazła 
się na łamach ówczesnych gazet.
Wojna i upływający czas w dużej mierze zniszczyły protokoły sądów 
polubownych Izb Lekarskich, a tym samym, niestety, ograniczyły nasz 
dostęp do wiedzy o wzajemnych stosunkach między lekarzami pod-
czas wykonywania pracy zawodowej. 

Etyka  obowiązku i  powinności Immanuela Kanta  m.in. mówi, 
że o wartości moralnej czynu decydują nie skutki, jakie wywołuje, lecz 
motywy, które stają się przyczyną postępowania. 

Katarzyna B. Fulbiszewska

Klinika Położnicza i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako-
wie. Lekarze podczas operacji, maj 1936 r.
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Kurs doskonalący (webinarium) – wymagana rejestracja 
(strona ŚIL)
BÓLE GŁOWY W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO
Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne
Prowadzący szkolenie: dr n. med. Elżbieta Mizgała-Izworska

lipiec - sierpień
Kurs doskonalący (webinarium) – wymagana rejestracja 
(strona ŚIL)

KURSY I KONFERENCJE

Kursy odbywają się za pomocą technik i metod kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy e-learningowej. 
Informacje o terminach i formach prowadzenia kursów udzielane są pod numerem tel: 32 604 42 25 

lub drogą elektroniczną: kursy@izba-lekarska.org.pl

JĘZYK ANGIELSKI – KURS WAKACYJNY
2 razy w tygodniu po 2 godziny

lipiec - sierpień
Kurs doskonalący (webinarium) – wymagana rejestracja 
(strona ŚIL)
JĘZYK HISZPAŃSKI – KURS WAKACYJNY
2 razy w tygodniu po 2 godziny
Prowadzący: mgr Laura Klepacz
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Ryzykowna 
solidarność z pacjentem

Co rujnuje obraz pracy lekarza

Artykuł Katarzyny B. Fulbiszewskiej 
skłonił mnie do pewnej refleksji: u począt-
ków samorządu „przełamanie solidar-
ności koleżeńskiej” było ścigane przez 
rzecznika dyscyplinarnego i kończyło się 
ukaraniem przez sąd lekarski. Tymcza-
sem dzisiaj – dawniejsza niegodziwość – 
staje się pomału normą w komunikowa-
niu się lekarza z pacjentem.

Duża bowiem część skarg pacjentów 
powstaje pod wpływem sformułowań 
lekarza typu: Gdzie pan się wcześniej 
leczył? Kto panią tak popsuł? Kto kazał 
panu brać ten lek? W pierwszych minutach 
wizyty u „nowego” doktora – jak się oka-
zuje z lektury pism zatrwożonych o swoje 
zdrowie i życie chorych – pacjent nierzad-
ko dowiaduje się o karygodnych zaniedba-
niach, błędach diagnostycznych i  niepra-
widłowościach w leczeniu „poprzedniego” 
lekarza.
Tymczasem w  Kodeksie Etyki Lekarskiej 
cały rozdział III poświęcono wzajemnym 
stosunkom między lekarzami. Czytamy 
tam  m.in., że  lekarz powinien zachować 

szczególną ostrożność w  formułowaniu 
opinii o  działalności zawodowej innego 
lekarza, w  szczególności nie powinien 
publicznie dyskredytować go w  jaki-
kolwiek sposób. Lekarz wszelkie uwagi 
o  dostrzeżonych błędach w  postępowa-
niu innego lekarza powinien przekazać 
przede wszystkim temu lekarzowi. Jeżeli 
interwencja okaże się nieskuteczna albo 
dostrzeżony błąd lub naruszenie zasad 
etyki powoduje poważną szkodę, koniecz-
ne jest poinformowanie organu izby lekar-
skiej. Jeżeli dostrzeżony błąd, popełniony 
przez innego lekarza, ma  niekorzystny 
wpływ na  stan zdrowia pacjenta, należy 
podjąć działania dla odwrócenia jego skut-
ków (art. 52 ust. 2-5).
Obecnie sprawy o „zwalczanie innych leka-
rzy ze  względów konkurencyjnych” raczej 
się nie zdarzają, niemniej wydawać by się 
mogło, że  w  imię dbałości o  faktyczną 
integralność środowiska, lekarz powinien 
powstrzymać się przed nadmiernym soli-
daryzowaniem się z pacjentem w obszarze 
krytyki swojego kolegi, a normą (chyba już 
dziś całkowicie zapomnianą i  zarzuconą) 

powinno być zwrócenie uwagi bezpośred-
nio koledze, ewentualnie – rozwiązanie 
sprawy wewnątrz środowiska.
Jawna krytyka przed pacjentem decyzji 
terapeutycznych innego lekarza, niestety 
osłabia, żeby nie powiedzieć: konsekwent-
nie rujnuje odbiór pracy wszystkich lekarzy 
w oczach pacjentów, a w dzisiejszej – coraz 
bardziej roszczeniowej – rzeczywistości 
indukuje ciągnące się latami sprawy sądo-
we o  błąd medyczny, nierzadko wszczęte 
w oparciu o bezpodstawne zarzuty i kończą-
ce się uniewinnieniem lekarza, jednak dru-
zgocące go zawodowo, finansowo, a  także 
psychicznie.
Drugą bolesną konsekwencją takiej posta-
wy jest coraz bardziej widoczny spadek 
zaufania pacjenta do lekarza, przejawiający 
się postawą „ja wiem lepiej, co mi jest”, niwe-
czący wysiłki terapeutyczne, a manifestujący 
się epitetami w  rodzaju „konował”, „gesta-
powiec”, a  nawet „morderca”. I  pomyśleć, 
że nieraz wszystko zaczyna się od niewinnej, 
wydawałoby się „partnerskiej”, rozmowy 
z pacjentem...

Joanna Andrzejewska
Radca prawny ŚIL

Dzięki uprzejmości kolejnego darczyńcy 
– dr.  Jana Raucha (członek Rady Ośrod-
ka Dokumentacji Historycznej), zbiory 
Śląskiej Izby Lekarskiej wzbogaciły się 
o kolejny ciekawy eksponat.

Przyrząd przypomina mikroskop. W  górnej 
część znajduje się pokrętło ze  skalą (czer-
wony element). W  dolnej części widoczne 
jest obrotowe lusterko. Część środkową 
można otworzyć, w  środku znajduje się 
szklany otwierany, pojemnik przypominają-
cy klepsydrę (na zdjęciu po prawej stronie). 
Całość jest osadzona na żeliwnym statywie. 
Na  urządzeniu widoczna jest sygnatura: 
„Steindorff & Co. D.R.P Berlin”.

Prosimy o kontakt wszystkich, którzy 
rozpoznają to urządzenie:

tel. 32/60 44 263
e-mail: odh@izba-lekarska.org.pl

Zbiory Ośrodka Dokumentacji Historycznej ŚIL

Ktokolwiek widział, ktokolwiek zna...

Serdeczne podziękowania dla darczyńcy.

mailto:odh@izba-lekarska.org.pl
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W  sierpniu 1920 roku nadal trwała wojna polsko-bolszewicka. 
17 sierpnia 1920 roku do  Katowic napłynęły plotki, że  sowieci 
zajęli Warszawę. Niemcy zaczęli domagać się opuszczenia mia-
sta przez wojska francuskie podległe Komisji Międzysojusz-
niczej Rządzącej i  Plebiscytowej w  Opolu. Po  południu doszło 
do  zbrojnych zamieszek w  centrum Katowic. Zdemolowano 
oddział Polskiego Komitetu Plebiscytowego, redakcje polskich 
gazet, polskie sklepy i restauracje. W trakcie tych zajść w bestial-
ski sposób został zamordowany spieszący na pomoc poszkodo-
wanym polski lekarz dr Andrzej Mielęcki.

Pochodził z wielkopolskiej rodziny ziemiańskiej. Studiował medycynę 
w Berlinie i Monachium, a dyplom doktora nauk medycznych uzyskał 
w 1893 w Lipsku. Jako lekarz pracował w Saksonii, potem na tere-
nie  Zagłębia Dąbrowskiego  w  zaborze rosyjskim. W  1899  r. osiadł 
w Katowicach, gdzie przez 21 lat utrzymywał się z prywatnej praktyki 
lekarza chorób kobiecych.
Nie bez przyczyny Niemcy nazywali go „wielkim polskim agitatorem”. 
Brał aktywny udział w życiu oświatowym i gospodarczym Katowic. 
W  1900 roku został członkiem zarządu Towarzystwa dla Szerzenia 
Elementarzy Polskich na Górnym Śląsku, a osiem lat później został 
współzałożycielem (potem przewodniczącym) Towarzystwa Lekarzy 
Polaków na Górnym Śląsku, broniącego interesów lekarzy polskich.
Jako przedstawiciel ludności polskiej, wchodził w skład Centralnego 
Komitetu Pomocy dla Dzieci w Katowicach. Komitet ten przy wspar-
ciu amerykańskich organizacji charytatywnych organizował pomoc 
dla dzieci po zakończeniu I powstania śląskiego. Działalność społecz-
na Mielęckiego wzbudziła szacunek nawet u Niemców, którzy jako 
pierwszemu Polakowi nadali mu tytuł „radcy sanitarnego”.
W 1918 roku, gdy kończyła się I wojna światowa i rozpadała się Rzesza 
Niemiecka, w Poznaniu powstał Polski Sejm Dzielnicowy, do którego 
delegatem był dr Mielęcki. W tym samym czasie należał do Powia-
towej Rady Ludowej w Katowicach. Związany z Polską Organizacją 
Wojskową Górnego Śląska, prowadził w  konspiracji kurs sanitarny 
w ramach przygotowań do I powstania. Brał także udział w sprowa-
dzaniu broni dla powstańców z Polski. W 1919 roku został wybrany 
radnym do Rady Miasta Katowice (przewodniczący frakcji polskiej). 
W 1920 roku został członkiem Polskiego Komitetu Plebiscytowego 
w Katowicach.
Feralnego 17 sierpnia dr Mielęcki wraz z żoną Anną (działaczką Towa-
rzystwa Polek w Katowicach) i córką Ireną Temlerową był w swoim 
mieszkaniu na  ul. Warszawskiej, kiedy od  nagłych i  niespodziewa-
nych strzałów około 20 osób zostało rannych. Według świadków, 

100 lat temu zamordowano dr. Andrzeja Mielęckiego

Śmierć słynnego doktora 
przyspieszyła wybuch powstania

17 sierpnia 2020 r. Ośrodek Dokumentacji Historycznej ŚIL 
i Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego planują 
zorganizować uroczyste obchody 100. rocznicy śmierci 
dr. A. Mielęckiego. Program przewiduje sesję w Sali Sejmu 
Śląskiego w Katowicach (godz. 10.00) oraz złożenie kwiatów 
pod obeliskiem na ul. Warszawskiej (godz. 12.00). 
Szczegóły uroczystości będą dostępne na stronie interneto-
wej Śląskiej Izby Lekarskiej.

Klub Lekarza Seniora Katowice-Ligota przy Śląskiej Izbie Lekarskiej 
w  Katowicach wznawia swoją działalność! Najbliższe spotkanie 
odbędzie się w Restauracji Stajer po 15 sierpnia br. Zainteresowane 
osoby proszone są o kontakt po 16 lipca z dr Weroniką Siwiec, tel. 
601822835 w  godzinach 18.00-20.00. Wówczas zostanie podana 
dokładna data i godzina spotkania.

Klub Lekarza Seniora 
będzie działał

Doktor w białym fartuchu, ze słuchawkami na szyi podszedł do ran-
nych Niemców i  zaczął ich opatrywać. Rozszalały tłum zaatakował 
Doktora, ktoś wezwał ambulans... Poważnie ranny Mielęcki do szpi-
tala nigdy nie dojechał. Na ul. Szkolnej ambulans został zatrzymany, 
rannego dr. Mielęckiego skatowano, a zmasakrowane ciało wrzuco-
no do pobliskiej Rawy.
Pogrzeb (wielka manifestacja patriotyczna!) Andrzeja Mielęckie-
go odbył się 25 sierpnia 1920 r. w Sosnowcu. Zwłoki przewieziono 
i pochowano w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Złotnikach.
Zamieszki w Katowicach i męczeńska śmierć Doktora doprowadziły 
do wybuchu z 19 na 20 sierpnia drugiego, zwycięskiego powstania 
śląskiego. 

Katarzyna B. Fulbiszewska

Post scriptum.
Dla uczczenia pamięci doktora Andrzeja Mielęckiego jeszcze w 1920 r. 
utworzono fundację jego imienia. Z  zebranych pieniędzy nadesła-
nych z całej Polski otwarto Sierociniec imienia dr. Andrzeja Mielęckiego 
w Katowicach.
W 2005 roku uchwałą OZL nadano Domowi Lekarza, siedzibie Śląskiej 
Izby Lekarskiej, imię dr. Andrzeja Mielęckiego. W tym samym roku odsło-
nięty został portret Doktora, autorstwa Zbigniewa Blukacza.
Jego imię noszą po dziś dzień szpitale w Katowicach i Chorzowie oraz 
ulice śląskich miast. Dzięki staraniu organizacji i instytucji społecznych, 
w  tym ŚIL i  Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 
w miejscu Jego śmierci stoi pamiątkowy obelisk. Na dziedzińcu Szpitala 
Klinicznego przy ul. Francuskiej upamiętniono postać Doktora popier-
siem na granitowym cokole.

Nekrolog zamieszczony w „Nowinach Codziennych” nr. 184, Opole, 
26 sierpnia 1920 r.
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UŚMIECHNIJ SIĘ, DOKTORZE :)

Oto kolejna porcja lekarskiego humoru, czyli żarty i anegdoty powstałe w oparciu o prawdzi-
we zdarzenia w gabinetach lekarskich. Zapraszamy do współredagowania tej rubryki.
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Dr n. med. Włodzimierz Walewski.

Karykatura autorstwa prof. Tadeusza Ginko, przedstawiająca dr. med. 
Witolda Łobzowskiego, prorektora ds. dydaktyki SAM, kierownika 
Katedry Organizacji Ochrony Zdrowia. Rysunek pochodzi z  wydaw-
nictwa „Album Karykatur Profesorów Śląskiej Akademii Medycznej im. 
L. Waryńskiego w Zabrzu z okazji 5-lecia Akademii, Zabrze – Rokitnica 
1953 r.

Dr n. med. Włodzimierz Walewski przez 60 lat podczas lekar-
skich wywiadów spisywał oryginalne wypowiedzi pacjen-
tów o chorobach. Publikujemy kolejną ich część.

– Ta choroba jest po prostu jak to mówią słodka. Nie tak jak złamać 
sobie coś czy zranić.
– W dolnym płucu mam zmiany na podsłuch, chociaż prześwietlenie 
nic nie wykazało.
– Bolą mnie stopy jak idzie zniż.
– Jak te czasy takie machlojskie, tak i ta noga mnie boli.
– Prawą nogę miałam po operacji zmartwioną.
– Ostatnio brałam zastrzyki witaminizowane.
– Po operacji nie mam już takich nalotów marskości do kolana (cho-
ry określił tak poprzedni ból i drętwienie podudzia).
– Stosowali mi na nogi wannę mineralną (chodzi o kąpiele mine-
ralne).
– Czwarty dysk od  dołu uwiera mi  na  nerw kulszowy i  mam 
na to dokumenty.
– Mam wszczepioną antyprotezę w biodro.
– Choruje mi zapalenie rwy kulszowej.
– Jak mi  nogę chciano amputować, wzdrygnąłem się i  zacząłem 
sprowadzać leki zagraniczne.
– Panie doktorze, te tabletki, co dostałam, czy nie są ujemne? (chora 
miała obawy, czy nie zaszkodzą jej leki).
– Panie doktorze, czy mam tylko jedną nogę przysposobić? (przygo-
tować do badania).
– Cierpię na zgrubienie ścianek kręgosłupa lędźwiowego oraz zaląż-
ki cukrzycy.
– Po tych lekach lód mi odszedł z nóg natychmiast (choremu ustąpi-
ło ziębnięcie odczuwane w nogach).
– Od niedawna bolą mnie te ścięgna tylnej nogi (choremu chodziło 
o łydkę).
– Tylko proszę mi dać coś na uczulenie, bo jestem bardzo wrażliwa 
na ból (chora miała na myśli znieczulenie).

Fragmenty pozycji „Aforyzmy i  cytaty dla chirurga”, zebrał 
i  opracował Moshe Schein, red. wyd. polskiego prof.  Tadeusz 
Tołłoczko.
Zapalenie wyrostka robaczkowego
– Wyrostek jest na ogół przyrośnięty do jelita ślepego.
– Są  dwa rodzaje zapalenia wyrostka robaczkowego: pierwszy 
to zapalenie ostre, drugi – wyłącznie dochodowe.

– Wzmianka o  leczeniu zachowawczym przy zapaleniu wyrostka 
robaczkowego to  wymachiwanie czerwona płachtą przed nosem 
byka.
– Pacjent cierpiał na ostre zyskowne zapalenie wyrostka robacz-
kowego.
– Unikaj wycięcia wyrostka robaczkowego typu drive-throught.

Wycinek wypisów ze szpitala (autentyczne):
– Pacjent wskazywał pełną przytomność i współpracę i nie odpowia-
dał na pytania.
– Pacjentka stwierdziła, że na zatwardzenie cierpiała przez większość 
życia aż do momentu rozwodu.
– Badanie rektalne (analne) ujawniło powiększoną tarczycę.
– Obie piersi są równe i reagują na światło.
– Badanie genitaliów wykazało, że pacjent był pochodzenia żydow-
skiego, ponieważ był oberżnięty.
– Skóra: nieco blada, ale obecna.
– Badanie bioder wykonano pacjentce wieczorem w łóżku.
– Pacjent był skonsultowany także przez dr. A, który stwierdził, 
że powinniśmy usiąść na tyłku i zgodzić się z jego diagnozą.

Żródło http://polki.pl

http://polki.pl/
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KALEJDOSKOP SPORTOWY

W  poprzednich wydaniach Kalejdoskopu Sportowego przedstawiłem sylwetki kilku wyróżniających się spor-
towców indywidualnych. Teraz pora na gry zespołowe. Naszą Izbę reprezentują drużyny piłki nożnej, siatkówki 
i koszykówki. Sukcesy piłkarzy nożnych i siatkarzy były już wielokrotnie przedstawiane. Sporty drużynowe mają 
swoją specyfikę. O sukcesie nie decydują wybitni zawodnicy, lecz zgrany zespół. Przedstawiam drużynę koszyków-
ki „SILESIA”, o której opowie kapitan drużyny – Szymon Czech.

Nasi sportowcy

– Historia drużyny koszykarskiej „SILESIA” jest stosunkowo krótka, 
gdyż oficjalnie powstała ona w 2014 roku. Jednak historia znajomo-
ści i  wspólnej gry członków drużyny rozpoczęła się znacznie wcze-
śniej. Początki przygody z koszykówką każdego z członków drużyny 
to oczywiście lata dzieciństwa. Następnie większość chłopaków szli-
fowała swoje umiejętności na  różnych szczeblach klubowej koszy-
kówki.
Niestety, z dziecięcych marzeń o karierze koszykarza niewiele zosta-
ło, jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Po rozpo-
częciu studiów medycznych, każdy z  zawodników szybko wstąpił 
w szeregi AZS-u i to właśnie z czasów studenckich zna się znaczna 
większość obecnego składu SILESII. Wtedy to  właśnie, pod wodzą 
niezapomnianego trenera Grzegorza Mączki, obecni silesianie wie-
lokrotnie reprezentowali Śląski Uniwersytet Medyczny (a  właściwie 
jeszcze wtedy Śląską Akademię Medyczną) w Akademickich Mistrzo-
stwach Polski. Po  wielu latach wspólnej gry, występy w  turniejach 
„lekarskich” były więc dla zawodników naturalną kontynuacją, 
zarówno rywalizacji sportowej, jak i wieloletnich przyjaźni.
Pierwszym turniejem, w którym drużyna wzięła udział jako „SILESIA”, 
były XII Letnie Igrzyska Lekarskie w  Zakopanem we  wrześniu 2014 
roku. Od tamtego czasu corocznie drużyna występuje w Igrzyskach 
oraz innych turniejach koszykówki dla medyków. Jak dotąd tylko raz 
nie udało się zameldować w strefie medalowej.
Największymi sukcesami drużyny są  srebrne medale XIV Igrzysk 
Lekarskich w 2016 roku oraz I Mistrzostw Polski Lekarzy w Koszyków-
ce, które odbyły się w Łodzi w 2019 roku.
Obecnie zawodnicy starają się łączyć życie rodzinne, zawodowe 
oraz sportowe, a poza wspólnym udziałem w turniejach lekarskich 
dodatkowo starają się utrzymywać formę, grywając na parkietach 
licznych amatorskich lig koszykówki na Śląsku.

Aktualny skład drużyny (w kolejności alfabetycznej):
Paweł Arboczius – na boisku rozgrywający lub rzucający obroń-
ca, a zawodowo lekarz stomatolog, Sosnowiec,
Szymon Czech – rozgrywający, ortopeda-traumatolog, Piekary 
Śląskie,
Rafał Domagalski – silny skrzydłowy, ortopeda-traumatolog, 
Piekary Śląskie,
Kamil Gorczyca – silny skrzydłowy, psychiatra i seksuolog, Kra-
ków,
Jakub Grygierzec – rozgrywający, internista, Bielsko-Biała,
Mateusz Keller – rozgrywający, anestezjolog, Oświęcim,
Jakub Legień – niski skrzydłowy lub rzucający obrońca, lekarz 
stomatolog, Bielsko-Biała,
Paweł Majka – grający na pozycji silnego lub niskiego skrzydło-
wego, endokrynolog, Katowice,
Piotr Ogrodniczak – grający na  pozycji silnego skrzydłowego, 
ginekolog-położnik, Częstochowa,
Grzegorz Pilecki – środkowy, ortopeda-traumatolog, Katowice,
Karol Skutela – silny skrzydłowy/środkowy, lekarz stomatolog, 
Ruda Śląska,
Łukasz Toruński – rozgrywający, chirurg, Bielsko-Biała,
Jan Viscardi – środkowy, lekarz stomatolog, Tychy.

Zawodnicy drużyny pragną także podziękować wielu kolegom, 
między innymi: Tomkowi Gąsiorowi, Patrykowi Tomasikowi, 
Wojtkowi Chrobakowi oraz Marcinowi Bociańskiemu, którzy 
niestety z różnych przyczyn nie występują już w drużynie, ale ich 
wkład w jej rozwój oraz sukcesy był bardzo duży. 

Opr. Stefan Madej 
Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
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Śp. lekarz medycyny 
Jan Niedzielski (1934-2019)

Urodził się 7 kwietnia 1943 r. w Drohoby-
czu, a  więc na  ziemi wchodzącej przed 
II wojną światową do  Rzeczpospolitej. 
30 czerwca 1945 r. wraz z rodziną objęty 
został ekspatriacją do Bytomia. W 1960 r. 
matura w  Liceum Ogólnokształcącym 
przy pl. Sikorskiego w Bytomiu, po czym 
podjął studia na  Wydziale Lekarskim 
Śląskiej Akademii Medycznej, uzyskując 
w  1966  r. dyplom lekarza. Staże pody-
plomowe w  latach 1966-1968 odbywał 
w  klinikach ŚlAM, po  zaliczeniu których 
w 1968 r. rozpoczął pracę w Klinice Cho-
rób Wewnętrznych (kierownik – prof. Kor-
nel Gibiński), a po reorganizacjach Kliniki 
pracował w I Klinice Kardiologii (kierow-
nik – prof.  L. Giec), kolejno na  stanowi-
skach asystenta, st. asystenta i adiunkta.

W roku 1971 uzyskał I stopień specjaliza-
cji, a w roku 1974 stopień II specjalizacji 
w  chorobach wewnętrznych. W  1979  r. 
uzyskał dodatkowo specjalizację 
w  zakresie kardiologii. W  międzyczasie 
w 1975 r. obronił pracę doktorską.

W  latach 1987-2001 był ordynatorem 
Oddziału Kardiologii Górnośląskie-
go Centrum Medycznego w  Katowi-
cach – Ochojcu, a  od  2001  r. ordynato-
rem Oddziału Chorób Wewnętrznych 
w Sosnowcu (do kwietnia 2008 r.).

Z opowiadań dr. Andrzeja Stasiowa, byłe-
go ordynatora oddziału chorób zawodo-
wych, sąsiadującego z  oddziałem kar-
diologii GCM wiem, że  dr  Jerzy Dosiak 
nigdy nie odmawiał pomocy, a  sytuacji 
do  wzajemnego wspierania się nie bra-
kowało. A dobrze rozumiana solidarność 
zawodowa była i jest w naszym środowi-
sku niezmiernie ważna, choć nie zawsze 
praktykowana.

Był autorem i  współautorem ponad 40 
publikacji prezentowanych w  czasopi-
smach zagranicznych i  krajowych. Brał 
czynny udział w kilkudziesięciu zjazdach 
naukowych w  kraju i  za  granicą. Jest 
współautorem skryptu dla studentów.
Pod jego kierunkiem 19 lekarzy uzyska-
ło specjalizację stopnia I, a  12 stopnia II 
w zakresie chorób wewnętrznych; 5 kole-
żanek i kolegów uzyskało stopień specja-
listy w zakresie kardiologii.
Był wieloletnim członkiem Polskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego, Towarzy-
stwa Internistów Polskich (gdzie pełnił 
funkcję wiceprezesa Oddziału Śląskiego), 
Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy – 

WSPOMNIENIA, NEKROLOGI

Wspomnienie o śp. dr. n. med. Jerzym Dosiaku

czynnie uczestniczył w  naukowych spo-
tkaniach.

Od  1968 r. członek Polskiego Towarzy-
stwa Lekarskiego (przez trzy kadencje 
pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu 
Głównego i w latach 1999 do 2019 preze-
sa Oddziału w Katowicach towarzystwa). 
Przez wiele lat był sekretarzem nauko-
wym „Wiadomości Lekarskich”.

Warto przypomnieć, że to właśnie Polskie 
Towarzystwo Lekarskie w 1985 r. podjęło 
uchwałę upominającą się o  odrodze-
nie zlikwidowanego ostatecznie przez 
komunistów w  1951  r. polskiego samo-
rządu lekarskiego.

Kiedy stało się to faktem 17 maja 1989 r., 
w drodze ustawy Sejmu RP, blisko współ-
pracował ze  Śląską Izbą Lekarską, która 
stopniowo przejmowała wiele zadań 
PTL, zwłaszcza w  zakresie kształcenia 
podyplomowego.

Jako prezes Śląskiej Izby Lekarskiej 
w  latach 2009-2018  r. z  wielką przyjem-
nością obserwowałem, że  zapraszany 
na ważne spotkania i uroczystości samo-
rządowe, zawsze się pojawiał, niemal 
zawsze zabierał głos. Mówił krótko i syn-
tetycznie, odważnie o  swoich przemy-
śleniach. Nie zawsze przez to  zyskiwał 
sprzymierzeńców, ale zasady wynikające 
z  przyrzeczenia lekarskiego zawsze sta-
wiał na pierwszym miejscu.

Był życzliwym recenzentem poczynań 
śląskiego samorządu lekarskiego, czę-

sto rozmawialiśmy i  nieraz korzystałem 
z Jego doświadczenia.

Wielokrotnie uczestniczył w  komisjach 
konkursowych na stanowisko Ordynatora.
Członek komisji egzaminacyjnej na  II0 
w zakresie chorób wewnętrznych.

Przywiązywał wielkie znaczenie dla usta-
wicznego kształcenia lekarzy i  lekarzy 
dentystów. Kiedy wprowadzono obowią-
zek gromadzenia odpowiedniej liczby 
punktów w  4-letnich okresach rozlicze-
niowych, był orędownikiem ścisłego roz-
liczania lekarzy z tego obowiązku.

W  2011 roku przypadł mi  zaszczyt wrę-
czenia Panu Doktorowi Jerzemu Dosia-
kowi Złotego odznaczenia „Zasłużony 
dla lekarzy”, prestiżowego wyróżnienia 
śląskiego samorządu lekarskiego.

Cieszył się, że  córka Małgorzata, spe-
cjalista psychiatra i  seksuolog, znalazła 
swoje miejsce w  strukturach Śląskiej 
Izby Lekarskiej. To ona w pewnym sensie 
została ambasadorem Jego doświadcze-
nia i Jego postaw.

Wyróżniony przez Polskie Towarzystwo 
Lekarskie odznakami: „Zasłużonemu”, 
„Bene Meritus”, uhonorowany w  końcu 
najwyższym wyróżnieniem: „Gloria Medi-
cinae” i Członkostwem Honorowym.

Otrzymał również indywidualne medale 
od: Towarzystwa Lekarskiego Krakow-
skiego, Częstochowskiego Towarzystwa 
Lekarskiego, Beskidzkiego Towarzystwa 
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Odeszli na wieczny dyżur
19  grudnia 2019 roku w wieku 85 lat zmarł śp. lek. Jan Niedzielski. 

Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie z 1960 r. Specja-
lista II° chorób wewnętrznych, wieloletni pracownik Szpitala Murcki 
w Katowicach, ostatnio wykonywał zawód w formie prywatnej prak-
tyki, zamieszkały w Katowicach.

21 grudnia 2019  r. w  wieku 89 lat zmarł śp. lek. Jan Kaczma-
rek. Absolwent Akademii Medycznej w  Poznaniu z  1959  r., 

Specjalista II° ftyzjatrii. Specjalista I° pediatrii. Wieloletni pracownik 
NZOZ Zakład Pulmonologii w Tarnowskich Górach, ostatnio prowa-
dził indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w Tarnowskich 
Górach, zamieszkały w Tarnowskich Górach.

12 stycznia 2020 r. w wieku 67 lat zmarł śp. lek. Jerzy Kobie-
la. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach 

z 1979 r. Specjalista I° chirurgii ogólnej, ostatnio zatrudniony w Nie-
publicznym Wielospecjalistycznym ZOZ „Safmed” w Sosnowcu i WPR 
w Katowicach, zamieszkały w Bytomiu.

27 lutego 2020 roku w wieku 63 lat zmarła śp. lek. Zofia Boro-
wiecka. Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowi-

Drogiemu Koledze 
Andrzejowi Dubikowi 
wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
Ojca

 Koleżanki i Koledzy 
ze Szpitala Klinicznego nr 1 

w Zabrzu

Koledze dr. n. med. Tomaszowi Dziewitowi
składamy wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Teścia
Eugeniusz J. Kucharz z zespołem pracowników

Oddziału Chorób Wewnętrznych i Reumatologii
Górnośląskiego Centrum Medycznego

w Katowicach

cach z 1981 r. Specjalista II° anestezjologii i intensywnej terapii, ostat-
nio zawód wykonywała w  formie prywatnej praktyki, zamieszkała 
w Marcinowicach.

5 marca 2020 roku w wieku 83 lat zmarł śp. lek. Józef Domagała.
Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie z 1960 r. Specjalista 

I° chirurgii oraz II° urologii, wieloletni pracownik Szpitala Rejonowego 
w Raciborzu, ostatnio wykonywał zawód w formie prywatnej prakty-
ki, odznaczony „Złotym Medalem za Długoletnią Służbę”, zamieszkały 
w Raciborzu.

25 kwietnia 2020 roku w  wieku 81 lat zmarła śp. lek. Zofia Illg. 
Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w  Katowicach 

z 1963 r. Specjalista I° analityki lekarskiej i medycyny przemysłowej, 
ostatnio zatrudniona w  Szpitalu Geriatrycznym im. Jana Pawła II 
w Katowicach, zamieszkała w Warszawie.

10 czerwca 2019 r. w wieku 62 lat zmarł śp. dr n. med. Bogusław 
Iwachów. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowi-

cach z 1982 r. Specjalista II° chorób wewnętrznych, ostatnio zatrud-
niony w Centrum Dializ „FRESENIUS” Zabrze, zamieszkały w Zabrzu.

Pozostaną na zawsze w naszej pamięci!
Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach

Lekarskiego, a od Towarzystwa Lekarskie-
go Warszawskiego Dyplom Honorowy.

Za  swą pracę wyróżniany Brązowym, 
Srebrnym, Złotym Krzyżem Zasługi, Zło-
tą Odznaką „Zasłużony dla województwa 
katowickiego”. Jest laureatem nagród 
Ministra Zdrowia i Rektora ŚlAM.

Od roku 2002 był Rycerzem Orderu Jasno-
górskiej Bogarodzicy, aktywnie uczestni-
czył w  corocznych spotkaniach, dniach 
skupienia, uroczystościach Rycerzy.

Pomimo krótkiego okresu przeżytego 
na Kresach, miał je w swoim sercu. Nie-
jednokrotnie przyjeżdżał na  spotkanie 
Kresowian do bytomskiego klubu.

Jego pozazawodową pasją były podró-
że, do których zawsze był przygotowany 
(miał mnóstwo wiedzy na temat historii, 
kultury odwiedzanych zakątków świa-
ta), najczęściej w Jego powieściach były 
wspomnienia z  wypraw do  ulubionych 
Stanów Zjednoczonych, krajów Ameryki 
Południowej.

Teatr i  opera to  kolejny obszar Jego 
zainteresowań – z  uwagą śledził wyda-
rzenia kulturalne na Śląsku i w Zagłębiu, 
uczestniczył w zdecydowanej większości 
spektakli premierowych Teatru Zagłębia 
w Sosnowcu i Opery Śląskiej w Bytomiu, 
łączyły go znajomości i przyjaźnie z wie-
loma osobami z tych placówek.

Nie brakowało wśród ulubionych 
form spędzania wolnego czasu muzy-
ki poważnej, uczęszczał przez wiele 
lat na  koncerty Filharmonii Śląskiej, 
NOSPR – gdzie zajmował stałe miejsce 
na  widowni, korzystając z  corocznie 
odnawianych abonamentów.

Można Go było także wielokrotnie spo-
tkać na wernisażach i wystawach w BWA 
i  Muzeum Śląskim w  Katowicach i  Gór-
nośląskim w  Bytomiu, gdzie malarstwo 
różnych epok zawsze przyciągało Jego 
szczególną uwagę. 

Nie brakowało też Państwa Dosiaków 
na wielu balach środowiska lekarskiego, 
gdzie imponowali humorem i tańcem.

Odszedł od nas niespodziewanie, choć 
wiedzieliśmy o Jego pewnych kłopotach 
zdrowotnych, ale On sam nigdy na  nie 
nie narzekał.

Jego ziemskiemu pożegnaniu na bytom-
skim cmentarzu parafialnym przy ul. Kra-
szewskiego w  dniu 29 kwietnia 2020 r. 
towarzyszyli tylko Najbliżsi. Ogranicze-
nia związane z pandemią i wolą Rodziny 
zostały uszanowane. Został pochowany, 
zgodnie z  życzeniem, tuż koło miejsc 
pochówku Rodziców, dwóch młodszych 
Braci i Dziadków.

Jeżeli tylko sytuacja epidemiologiczna 
pozwoli, pożegnamy śp. Jerzego Dosia-
ka podczas Mszy św. w  Jego intencji 
w  jednym z  katowickich kościołów 
(o szczegółach powiadomimy osobno).

Zostanie na  zawsze w  naszej pamięci, 
naszych wspomnieniach i naszej modli-
twie!

Dr n. med. Jacek Kozakiewicz
Wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej
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Specjalista rehabilitacji medycznej z dużym doświadczeniem 
w pracy z dorosłymi i dziećmi szuka pracy. Tel. 602469738

NZOZ ATUT Dąbrowa Górnicza zatrudni lekarza POZ 
na umowę o pracę ew. inna forma: 600 288 142

NZOZ w Zabrzu zatrudni w POZ dla dorosłych internistę 
lub lek. rodzinnego tel. 501 869 496

Prywatny Gabinet Stomatologiczny w Mikołowie zatrudni 
lek. stom. tel. 502 379 022

Klinika w Bytomiu zatrudni na umowę-zlecenie 
anestezjologa i pielęgniarkę. Tel. 798 717 107

Szpital Chorób Płuc w Siewierzu zatrudni pulmonologa 
Tel. 32 700 05 02 www.szpital-siewierz.pl

Przychodnia PROFIMED zatrudni lek. o specjalizacji 
ortopeda, lek. rehabilitacji. 501470331

Sprzedam gabinet stomatologiczny w Katowicach 
tel. 501 702 593

Sprzedam gabinet stomatologiczny. Mysłowice – Centrum, 
tel. 509 530 881

Wynajmę lub sprzedam nowo wybudowany lokal 
po przychodni lekarskiej. 

Centrum Gliwic, 510 m kw., I i II p., winda. 
Dowolna działalność – gabinety, biuro 

tel. 602 288 337, 606 465 962

Wynajmę w pełni wyposażony, jednostanowiskowy gabinet 
stom. w centrum Gliwic. Tel. 601 98 32 16

Wydzierżawię blok operacyjny i gabinety w Bytomiu 
tel. 798 717 107

NZOZ Silesia w Rudzie Śląskiej zatrudni lekarza POZ. 
Tel. 501 263 825; email: silesia99@op.pl

Multimed w Bieruniu ul. Granitowa 22 zatrudni w poradni 
podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych lekarza: 

1. chorób wewnętrznych, 2. medycyny rodzinnej, 
3. lekarzy będących w trakcie ww. specjalizacji, 

4. lekarzy chcących się specjalizować ww. specjalizacji. 
Telefon kontaktowy 32 216 21 07, 32 216 25 51, 503116630. 

Możliwe różne formy zatrudnienia.

Centrum Medyczne w Bytomiu z dostępem m.in. do: 
mammotomu, mammografu cyfrowego, RTG, densytometru, 

terapii laserowej oraz Chirurgii Jednego Dnia (NFZ) 
zatrudni lekarzy: 

POZ 
Lek. rodzinnego, PEDIATRĘ, 

Specjalistów dorosłych i dzieci: 
Alergologa 

Anestezjologa 
Chirurga: ogólny, naczyniowy, onkolog 

Dermatologa 
Endokrynologa 

Ginekologa 
Kardiologa 
Neurologa 

Okulistę 
Onkologa 
Ortopedę 

Proktologa 
Reumatologa 

Gastroenterologa (Pracowania endoskopii) 
Tel. 32 389 70 84

 DAM PRACĘ

 SZUKAM PRACY

 SPRZEDAM, WYNAJMĘ

Centrum stomatologiczne w Rybniku zatrudni stomatologa. 
Kompleksowe leczenie. Tel. 732 555 999

P.U. „Ustroń” S.A. zatrudni lekarzy
 następujących specjalności: 

- kardiolog - internista - rehabilitacja medyczna 
Tel. 33 856 56 61, email: ajakobiec@uzdrowisko-ustron.pl

Zatrudnię stomatologa w centrum Katowic, 
NFZ + prywatnie, Tel. 503 33 77 18

http://www.szpital-siewierz.pl/
mailto:silesia99@op.pl
http://m.in/
mailto:ajakobiec@uzdrowisko-ustron.pl
mailto:stomatologia@pro-medica.com.pl
http://www.centrum.pro-medica.com.pl/
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Centrum Stomatologiczne w Będzinie (pacjenci prywatni) 
w związku z rozwojem zatrudni lekarzy stomatologów 

(3-letnie doświadczenie).  
Tel. 697190211 

stomatologia@pro-medica.com.pl www.pro-medica.com.pl

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
MULTIMED w Bieruniu ul. Granitowa 22 

zatrudni w ramach dodatkowych godzin pracy 
lekarza reumatologa 

lub lekarza w trakcie specjalizacji z reumatologii. 
Telefon kontaktowy: 32 216 21 07 lub 32 216 25 51

Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu 
„Gwarek” w Goczałkowicach Zdroju 
zatrudni lub podejmie współpracę 

z lekarzami specjalistami w dziedzinie: reumatologii, 
rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii, 

balneologii i medycyny fizykalnej. 
Zainteresowanych lekarzy proszę o kontakt 

pod nr tel. 32 22 07 354 wew.102 
lub na adres: praca@gwarek.info

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 
zatrudni lekarzy w zakresie: chorób wewnętrznych, geriatrii, 

pediatrii, neurologii, ginekologii i położnictwa. 
Mile widziane specjalizacje. 

Informacje pod nr tel. 32 621 95 35

Hospicjum domowe im. Matki Teresy w Zabrzu 
zatrudni lekarzy specjalistów, bez i w trakcie specjalizacji. 

Wizyty domowe w Zabrzu. Elastyczny czas pracy. 
Forma współpracy: umowa o pracę, zlecenie, 

kontrakt: M. Sztangierska 502 143 627

SPZOZ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu 
ul. Wawel 15 zatrudni:  

- internistę 
- okulistę 

- specjalistę neurologa 
tel. 32 368 48 64, 798 996 670

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz 

zatrudni lekarza na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 
dyżurów, konsultacji lekarskich w komórkach 

organizacyjnych SP ZOZ w Raciborzu, 
lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji z dziedziny: 

- pediatrii 
- dermatologii 

- anestezjologii i intensywnej terapii 
- chorób wewnętrznych 

- pulmonologii 
- geriatrii 

- chorób zakaźnych 
- otolaryngologii 

- medycyny ratunkowej 
- chirurgii ogólnej 

Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia,  
tel. 32 755 50 55. e-mail: kadry@szpital-raciborz.org

Przychodnia w Dąbrowie Górniczej zatrudni specjalistę 
medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych 

32 260 25 28
NZOZ w Pszczynie pilnie zatrudni stomatologa prywatnie 

i w ramach umowy z NFZ. Tel. 501 401 464

NZOZ Siemianowice zatrudni lekarza ginekologa 
wymagania: kurs USG tel. 888 720 742

Przychodnia lekarska w Chorzowie zatrudni lekarza 
dentystę. NFZ + prywatnie 

32 249 03 58

NZOZ Dąbrowa Górnicza podejmie współpracę z lek. stom. 
(NFZ + priv) tel. 501 401 464

NZOZ w Czechowicach-Dziedzicach zatrudni w POZ 
internistę,  lekarza rodzinnego na umowę o pracę 

lub godziny kontraktowe, tel. 604 538 467

NS ZOZ Multimed Sp. z o.o. w Bieruniu 
przy ul. Granitowej 22 

zatrudni w ramach dodatkowych godzin pracy 
lekarza neurologa lub lekarza 

w trakcie specjalizacji z neurologii. 
Tel. kontaktowy 32 216 21 07 lub 32 216 25 51

NZOZ „Familia-Med” w Bieruniu zatrudni pilnie 
Lekarza dermatologa 

do pracy w Poradni Dermatologicznej 
kontakt: Małgorzata Swoboda tel. 601 156 265 

Ryszard Soczówka tel. 603 080 848

Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie 
zatrudni lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych 

w trybie dyżurowym i normalnej ordynacji w oddziałach: 
Neurologii, Kardiologicznym, SOR. 

Tel. 32 317 48 03, 32 317 49 23

NZOZ Mysłowice zatrudni lekarza ginekologa-położnika, 
endokrynologa – prywatnie 

oraz lekarza z zakresu medycyny pracy. 
Kontakt 602 46 37 3

Szpital Chorób Płuc w Pilchowicach k. Gliwic 
zatrudni specjalistów chorób płuc na stanowiska: 

- Kierownik oddziału chorób płuc 
- Zastępca Kierownika oddziału chorób płuc.        

Gwarantujemy bardzo dobre warunki finansowe i dogodne 
warunki zatrudnienia.  

Kontakt tel. 32 331 99 60 
lub email: szpital@szpital-pilchowice.pl  

Przychodnia stomatologiczna w Rudzie Śl. 
Zatrudni lekarza specjalistę anestezjologa 

do wykonywania zabiegów stomatologicznych
 w znieczuleniu ogólnym 

Tel. 606 129 429

http://www.pro-medica.com.pl/
mailto:stomatologia@pro-medica.com.pl
mailto:praca@gwarek.info
mailto:kadry@szpital-raciborz.org
mailto:szpital@szpital-pilchowice.pl


Dla wszystkich lekarzy zrzeszonych w ŚIL w Katowicach pismo bezpłatne.

Wydawca: Śląska Izba Lekarska w Katowicach
Nakład 16000 egzemplarzy. ISSN 1232-8693 

Reklama w Pro Medico:
Wypełniony druk zlecenia ogłoszenia/reklamy lub dodatku w formie wkładki prosimy przesłać faksem 32 60 44 257 lub 
e-mailem (biuletyn@izba-lekarska.org.pl), a następnie przesłać pocztą oryginał zlecenia na adres Śląskiej Izby Lekarskiej.

W przypadku, gdy zleceniodawca chce otrzymać kopię zlecenia podpisaną przez reprezentantów ŚIL, prosimy przesłać 
pocztą dwa egzemplarze wypełnionego zlecenia. Zlecenia ogłoszenia/reklamy lub dodatku w  formie wkładki można 
również dokonać osobiście w siedzibie ŚIL (V piętro) w godzinach pracy Izby. 

Warunkiem zamieszczenia reklamy/ogłoszenia w piśmie jest dokonanie przedpłaty i przesłanie dowodu wpłaty na nr faxu 
32 60 44 257. Bezpłatnie zamieszczane są ogłoszenia lekarzy i lekarzy dentystów poszukujących pracy.

Szczegóły i formularze: http://www.izba-lekarska.org.pl/268-zlecenia_reklamy.

Okładka: Wiktoria Kot

Komunikat pełnomocnika 

LEKARZU!
PRZYJDŹ! ZADZWOŃ! NAPISZ E-MAILA!

JEŚLI SAM MASZ PROBLEM
Jeśli Twój kolega lekarz ma problem, jeśli Twoja żona, Twój mąż lekarz ma problem,

Jeśli Twoja mama, tato, córka czy syn lekarz ma problem
PEŁNOMOCNIK DS. ZDROWIA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

UDZIELI POMOCY
Lek. Dorota Rzepniewska tel. 664 187 499

Spotkania osobiste odbywają się w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach
przy ul. Grażyńskiego 49A na 4 piętrze, pokój nr 416

e-mail: pelnomocnik@izba-lekarska.org.pl 

Terminy spotkań z Pełnomocnikiem prosimy uzgadniać telefonicznie
tydzień wcześniej przed planowaną wizytą.

Jednocześnie istnieje możliwość
KONTAKTU TELEFONICZNEGO Z PRACOWNIKIEM BIURA PEŁNOMOCNIKA 

w godzinach pracy ŚIL pod numerem 32 60 44 253, Mateusz Marzec

Precyzyjne informacje na temat kompetencji Pełnomocnika dostępne są na stronie internetowej ŚIL
w zakładce: Pełnomocnik ds. zdrowia Lekarzy 

LEKARZU! MOŻESZ BYĆ PEWNY, ŻE TWÓJ PROBLEM POZOSTANIE TAJEMNICĄ!

Twoja rozmowa i współpraca z pełnomocnikiem nie skutkuje uruchomieniem procedury
z zakresu odpowiedzialności zawodowej i oceną Twojej zdolności do pracy.

PODEJMIJ DECYZJĘ ZANIM INNI ZDECYDUJĄ ZA CIEBIE…

Redaktor naczelny: Żywisław Mendel 
Zastępca redaktora naczelnego:  Piotr Biernat; e-mail: p.biernat@ izba-lekarska.org.pl
Adres redakcji: „Pro Medico”, ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice, tel. 32 60 44 260, fax 32 60 44 257, 
e-mail: biuletyn@izba-lekarska.org.pl; www.izba-lekarska.org.pl
Opracowanie graficzne, skład i korekta: Wydawnictwo KA, Tarnowskie Góry, ul. Opolska 23 c. Druk: Mikopol
Reklamy i ogłoszenia: Hanna Gąsior. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. 
Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania i skracania tekstów. Data zamknięcia numeru: 10 czerwca 2020 r.
Materiały prasowe, ogłoszenia i reklamy do następnego numeru przyjmujemy do 10 sierpnia. 

mailto:biuletyn@izba-lekarska.org.pl
http://www.izba-lekarska.org.pl/268-zlecenia_reklamy.
mailto:pelnomocnik@izba-lekarska.org.pl
http://izba-lekarska.org.pl/
mailto:biuletyn@izba-lekarska.org.pl
http://www.izba-lekarska.org.pl/


PROSIMY O KONTAKT: 
tel. 32 60 44 263 

lub e-mail: 
odh@izba-lekarska.org.pl

Prezentowane eksponaty zostały przekazane ODH ŚIL przez p. Danutę Rzepecką 
– córkę śp. prof. dr hab. n. med. dr h.c.  Bożeny Hager-Małeckiej. 

Serdecznie dziękujemy!

Ośrodek Dokumentacji 
Historycznej 

Śląskiej Izby Lekarskiej 
szuka pamiątek po lekarzach, 

dzięki którym Górny Śląsk 
zasłynął w świecie 

medycznym. 

Gromadzimy zdjęcia, 
rękopisy, pamiątki, 

dokumenty oraz artefakty 
związane z medycyną.

mailto:odh@izba-lekarska.org.pl
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