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Dobrych Świąt!



Warszawa
ul. Sobieskiego 102 a

pokoje dwu- i trzyosobowe

dla gości hotelowych 
niezwiązanych 

z samorządem lekarskim 
120 zł za dobę

dla lekarzy ŚIL niezalegających
 z opłacaniem składek
zniżka 60 zł za dobę

dla lekarzy z innych izb i osób 
związanych z samorządem lekarskim

zniżka 40 zł za dobę

możliwość wystawienia faktury 
dla podmiotu 

wykonującego 
działalność leczniczą

REZERWACJA 
TYLKO

ONLINE

Konto: PKO BP SA III/O KATOWICE
28 1020 2313 0000 3102 0553 7941
(powyższy numer konta obowiązuje 

od 1.12.2016 r.)

UWAGA:
Istnieje możliwość skorzystania 

z noclegu
(w miarę wolnych miejsc)

z pominięciem 
wcześniejszej rezerwacji.

tel. 22 851 45 79 (recepcja Hotelu)

Uprzejmie informujemy, 
że recepcja Hotelu 

jest czynna w godzinach 
od 6.00 do 22.00.

Po godzinie 22.00 
klucze można odebrać 

w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej
przy ul. Sobieskiego 110 

za okazaniem dowodu wpłaty.

HOTEL PRO MEDICO
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Z mojego punktu widzenia

Życzymy spokojnych, zdrowych, pełnych ciepła i radości
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym, 2018 roku. 
Aby był szczęśliwy dla nas i naszych Bliskich

Jacek Kozakiewicz
wraz

z Okręgową Izbą Lekarską

Gdyby ktoś chciał zrobić zestawienie najczęściej – i od wielu lat 
– zgłaszanych przez samorządy lekarskie (w tym ŚIL) postulatów, 
na pierwszym miejscu znalazłby się wzrost nakładów na publicz-
ną ochronę zdrowia. Po  dramatycznych tygodniach akcji pro-
testacyjnej środowiska medycznego, z  lekarzami rezydentami 
na czele, Sejm przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej. W przyszłym roku na zdrowie ma być przeznaczone 
„nie mniej niż 4,67 proc. PKB”, a „nakłady na ochronę zdrowia będą 
stopniowo wzrastać do poziomu 6 proc.” Przejrzałem stenogram 
z  posiedzenia Sejmowej Komisji ds. Zdrowia (8 listopada br.), 
kiedy omawiano nowelizację. Minister Radziwiłł odpierał zarzu-
ty opozycji o „ślimaczym tempie” wzrostu i  o  tym, że  „w  2025  r. 
6% PKB (obojętne, jaka będzie wartość nabywcza złotówki) nadal 
stawiać nas będzie w  ogonie Europy”. Tłumaczył, że  „zamiast 6% 
wpisać 6,8%, to trzeba mieć świadomość tego, ile to jest pieniędzy, 
na dzisiaj, jest to około 15 mld zł różnicy rocznie. (...) Mówimy o kolo-
salnych pieniądzach, które mogą w istotny sposób zaważyć na rów-
nowadze finansów publicznych”. Tak więc na realizację postulowa-
nego przez nas realnego wzrostu nakładów do 6,8% PKB przyj-
dzie nam jeszcze poczekać. Tymczasem oczekiwania wobec nas 
są coraz większe, coraz szersza odpowiedzialność, a biurokracja 
nadal  „króluje”... Szansa na  szybszą zmianę wymaga, moim zda-
niem, solidarnej postawy Koleżanek i Kolegów, uwzględniającej 
racje różnych grup zawodowych i  wymagającej niekiedy  przej-
ściowych ustępstw.

Zbliża się termin XXXVIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-
Wyborczego (23-24 marca). Jak informuje Okręgowa Komisja 
Wyborcza, na  ogólną liczbę 391 mandatów (315 dla lekarzy 

i  76  dla lekarzy dentystów) wybranych zostało 262, co  stanowi 
67% ogólnej liczby mandatów, w tym: – 225 lekarzy (71% liczby 
mandatów dla lekarzy) – 37 lekarzy dentystów (49% liczby man-
datów dla lekarzy dentystów). To  oczywiście tylko statystyka. 
Każdy mandat oznacza określoną Osobę: lekarza lub lekarza den-
tystę, który został obdarzony przez Koleżanki i Kolegów ogrom-
nym zaufaniem. Dlatego już teraz serdecznie gratuluję wybranym 
Delegatom i  raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy oddali głos.

Pod koniec kolejnego roku warto przypomnieć o  naszym pio-
nierskim programie „Składki wracają do  lekarzy”. Każdy z  nas, 
kto jeszcze nie korzystał z tego programu, będzie miał 1 stycznia 
2018 r. do swojej dyspozycji kwotę 360 zł, którą może przezna-
czyć np.  na  zakup książki medycznej, prenumeratę fachowego 
periodyku czy opłatę wpisowego w konferencji naukowej. Szcze-
góły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie Izby.

Kiedy 16 grudnia 2015  r. pod pomnikiem poległych Górników 
KWK „Wujek” odsłanialiśmy pamiątkową tablicę ufundowaną 
przez ŚIL, wiele razy padały słowa o wierności lekarzy przysiędze 
Hippokratesa, tej wierności, jaką okazywali w trudnych czasach 
polskiej historii. Dziś przed Domem Lekarza stoi popiersie Hip-
pokratesa, jako symbol nie tylko ponadczasowych założeń hip-
pokratejskiej medycyny, ale i tych wartości, dla których tak wielu 
poświęciło tak wiele.



Pro Medico •  grudzień  2017 / styczeń 20182
od

 r
ed

ak
cj

i

Biuro czynne jest 
w poniedziałki, wtorki  
i czwartki 
od 8.00 do 16.00, 
w środy od 8.00 do 17.00, 
a w piątki 
od 8.00 do 15.00

 32 60 44 200 – główny numer, 
informacja o numerach wewnętrz-
nych 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 Kształce-
nia Lekarzy

 32 60 44 230 – Składki

 32 60 44 235 – Dział Księgowy

 32 60 44 237 – Główna Księgowa

 32 60 44 240 – Biuro Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej w Katowicach

 32 60 44 251 – Dyrektor Biura ŚIL

 32 60 44 253 – Sekretariat ŚIL

 32 60 44 290/91 – Dział admini-
stracyjno-gospodarczy

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

 32 60 44 260 – Dział Informacyj-
no-prasowy
mediasil@izba-lekarska.org.pl
Rzecznik prasowy:
dip@izba-lekarska.org.pl

 32 60 44 262 – Ogłoszenia i rekla-
my w „Pro Medico"
biuletyn@izba-lekarska.org.pl

 32 60 44 265 – Zespół Radców 
Prawnych

 32 60 44 270 – Sekretariat Komisji: 
Bioetycznej, Konkursowej i Etycznej

 32 60 44 280 – Sekretariat Okrę-
gowego Sądu Lekarskiego w  Kato-
wicach

Śląska Izba
Lekarska

Od redakcji

Komunikat
Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach uprzejmie informuje, że

XXXVIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy
odbędzie się 23-24 marca 2018 r. 

w Domu Lekarza w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49a. 
Początek obrad w godzinach przedpołudniowych.

Próba jasełkowych aktorów w ujęciu Vlastimira Hoffmana (1881-1970), który kon-
tynuował (po Malczewskim)  symboliczno-alegoryczny nurt w polskim malarstwie.

Nasze noworoczne marzenia
Przed wielu, wielu laty, w poprzednim wieku i w innej epoce, zdarzyło mi się wyjechać 
do jednego z krajów Ameryki Północnej, by – bez pozwolenia na pracę – jednakowoż 
ją czasowo podjąć. Możliwości miałam ograniczone. Szczerze – nie odpowiadało mi nic 
z tego, co robili tam, również czasowo, moi rodacy. W końcu ktoś rzucił hasło: a może 
zbieranie pieczarek? To było to! Oczami wyobraźni widziałam spełniające się marzenie: 
ukwiecona, pachnąca łąka, a  na  niej ja, brodząc w  trawie, zbieram białe kapelusze. 
I jeszcze mi za to płacą. Kiedy zawieziono mnie do bossa, pana Zonga (emigranta z Sin-
gapuru), ten zatarł na mój widok pulchne rączki. Od razu też zaprowadził do niskiego, 
długiego budynku bez okien. Tam pokazał, jak spędzę najbliższe noce, od dwudziestej 
do ósmej rano: po wczołganiu się jedną połową ciała do piętrowego, ciemnego i wilgot-
nego „regału”, należy dokonywać zbiorów, uważając, by ta druga, wystająca część, nie 
wypadła na podłogę. Czułam jego wzrok, gdy demonstrowałam swoje umiejętności... 

Dobry research to jedna z podstaw udanego życia – pamiętajmy o tym, robiąc pla-
ny na nowy, 2018 rok. I oby każdy nasz dzień był jak spacer po słonecznej łące. 
I  żeby nasze wszystkie marzenia spełniły się, bez kompromisów i  wyjątków. Tak 
po prostu.

Grażyna Ogrodowska
zastępca redaktora naczelnego „Pro Medico”

g.ogrodowska@izba-lekarska.org.pl

GALERIA  

mailto:biuletyn@izba-lekarska.org.pl
mailto:mediasil@izba-lekarska.org.pl
mailto:dip@izba-lekarska.org.pl
mailto:biuletyn@izba-lekarska.org.pl
mailto:g.ogrodowska@izba-lekarska.org.pl
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Działo się niemało…
 Zaufanie i odpowiedzialność 

w przestrzeni publicznej 

18 października 2017  r. w Domu Lekarza odbyło się szóste spo-
tkanie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego (sta-
nowiące kontynuację czerwcowego posiedzenia o miejscu prawa 
naturalnego w  wykonywaniu zawodów zaufania publicznego). 
W panelu wzięli udział: – prof. Leonard Neuger (historyk litera-
tury i tłumacz, dyrektor Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Sztok-
holmskiego) – prof. dr hab. n. med. Jan Duława (dziekan Wydzia-
łu Nauk o  Zdrowiu SUM w  Katowicach, prezes elekt Polskiego 
Towarzystwa Internistów), dr  hab. Mariusz Wojewoda (Zakład 
Antropologii Filozoficznej i Kognitywistyki UŚ). Moderatorem był 
prof.  dr  hab. Krzysztof Wieczorek (Zakład Logiki i  Metodologii 
Nauk UŚ). Na wniosek przewodniczącego Rady Śląskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa Franciszka Buszki, panel odbywał 
się w ramach VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przed-
siębiorstw, zorganizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą 
w  Katowicach. Wśród gości honorowych spotkania znaleźli się: 
przedstawiciel przewodniczącego Sejmiku Województwa Ślą-
skiego Leszek Boniewski, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej 
Tadeusz Donocik oraz dr Barbara Kopczyńska, prezes Katolic-
kiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.
Roboczą część spotkania prowadziła mec. Kinga Widera z  Izby 
Adwokackiej w Katowicach. Dyskusja panelistów z uczestnikami 
została poświęcona zagadnieniu „odpowiedzialności” i „przyzwo-
itości” w życiu prywatnym, zawodowym, publicznym. Omawiano 
różne aspekty znaczenia obu terminów, na wielu płaszczyznach. 
Padały pytania o autorytety i konteksty ich precyzowania. Nie każ-
de pytanie doczekało się jednoznacznej odpowiedzi, na niektóre 
odpowiedzi było kilka – każdy głos zdawał się dowodzić koniecz-
ności kontynowania tematu podczas przyszłych spotkań Forum.  
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 Pomnik Hippokratesa 
przed Domem Lekarza
25 października 2017  r. prezes ORL Jacek Kozakiewicz, prze-
wodniczący ORL I  kadencji dr  Zygfryd Wawrzynek i  wicepre-
zydent Katowic Mariusz Skiba uroczyście odsłonili pierwszy 
w Polsce pomnik Hippokratesa. Rzeźba usytuowana na skwerze 
została wykonana przez wrocławskiego rzeźbiarza Jarosława 
Nowaka, który wykorzystał do  jej realizacji brąz i  jasny granit. 
W uroczystości, oprócz członków ŚIL i pracowników Izby, uczest-
niczyli  między innymi: zastępca naczelnika Wydziału Kultury 
Urzędu Miasta Katowice Jowita Hercig, radny Rady Miasta Kato-

Na zdjęciu od lewej: prof. L. Neuger, prof. J. Duława, prof. K. Wieczorek, 
dr hab. M. Wojewoda.

I nagroda w kategorii 7-9 lat – Zuzia Dapacz.

Pierwszy w Polsce pomnik Hippokratesa odsłonięty... Od lewej: 
dr Z. Wawrzynek, prezes ORL J. Kozakiewicz, wiceprezydent Miasta Kato-
wice M. Skiba.

wice Józef Zawadzki oraz autor laudacji na cześć Hippokratesa 
– dr Krzysztof Szczechowski. Obok pomnika został zasadzony 
platan, zwany „drzewem Hippokratesa”.  Według legendy, wła-
śnie pod platanem Hippokrates spotykał się ze swoimi uczniami, 
przekazując im wiedzę. Dlatego też drzewo posadzili trzej leka-
rze: prezes ORL Jacek Kozakiewicz, OROZ Tadeusz Urban i prze-
wodniczący OSL Adam Dyrda.
– Mam nadzieję, że podążając śladami naszych Mistrzów i Nauczy-
cieli, w erze nowoczesnego rozwoju technologii, medycyna hippo-
kratejska przetrwa nie tylko w naszych sercach, ale jej najważniej-
sze zasady także w  naszych działaniach. A  ponieważ spotykamy 
się w  czasie protestów lekarzy i  przedstawicieli innych zawodów 
medycznych, domagających się, by  nakłady na  publiczną ochro-
nę zdrowia w Polsce były na dawno oczekiwanym poziomie, sym-
bolicznymi oklaskami możemy wyrazić poparcie dla słusznych 
postulatów – od wielu lat wielokrotnie podnoszonych także przez 
samorząd lekarski – powiedział podczas uroczystości prezes ORL. 
Październikowej uroczystości towarzyszyła pierwsza wystawa 
popularyzująca pracę, misję i  zadania Ośrodka Dokumentacji 
Historycznej ŚIL. 

(KBF) 
„Mój ukochany lekarz” 

Pod takim tytułem Śląska Izba Lekarska, we  współpracy 
z Domem Kultury „Koszutka” i filią „Dąb”, zorganizowała konkurs 
plastyczny dla dzieci. Jego efekty można było oglądać na wysta-
wie prezentowanej w  holu Domu Lekarza, a  rozstrzygnięcie 
towarzyszyło uroczystości odsłonięcia pomnika (więcej na  ten 
temat w internetowym wydaniu „Pro Medico Post scriptum”, paź-
dziernik, nr 243). 
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 Spełniamy marzenia…

 Urodziny Profesora
Zygmunta Górki
Uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych lekarzom spe-
cjalistom było również okazją do  złożenia gratulacji z  okazji 
Jubileuszu 90. rocznicy urodzin, „wyjątkowemu, niezwykłemu 
lekarzowi, który jest dumą i  chlubą medycznej społeczności” – 
prof. Zygmuntowi Górce. Postać gościa specjalnego przybliżył 
jego znakomity uczeń prof. Paweł Lampe. Prezes Jacek Koza-
kiewicz w imieniu śląskiego samorządu podziękował Profesoro-
wi za wielkie zaangażowanie w tworzenie śląskiego samorządu 
lekarskiego i  czas poświęcony na  pracę w  Okręgowej Radzie 
Lekarskiej, jak również reprezentowanie Izby w Naczelnej Radzie 
Lekarskiej i na Krajowym Zjeździe Lekarzy. Do gratulacji przyłą-
czyli się między innymi prof. Jacek Gawrychowski – przewod-
niczący Oddziału Śląskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich, 
prof. Krzysztof Ziaja i dr Jan Kalaciński. 

(KBF)

 Jubileusz 70 lat Instytutu
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Gliwicach

Uroczystość odbyła się 26-27 października w Centrum Edukacji 
i  Biznesu „Nowe Gliwice” i  została objęta honorowym patrona-
tem Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz uświetniona konferen-
cją naukową „Postępy onkologii gliwickiej, polskiej i  światowej” 
i VIII Zjazdem Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicz-
nej. W Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Cu-
rie pracuje obecnie 22 profesorów, 19 doktorów habilitowanych 
i  129 doktorów. Gliwicki Instytut przoduje w  kraju pod wzglę-
dem liczby chorych leczonych promieniami, operacji z  rekon-
strukcjami chirurgicznymi, ilości przeszczepów szpiku kostnego. 
Tu znajduje się Europejskie Centrum Doskonałości Nowotworów 
Endokrynnych, Centrum Badań Translacyjnych, cyklotron produ-
kujący nowoczesne radiofarmaceutyki. 
– Pod względem oferty medycznej, onkologicznej, nie odstajemy 
od najlepszych szpitali na świecie – powiedział dyrektor Centrum 
Onkologii prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski podczas 
konferencji prasowej. 
Wykład jubileuszowy „Korzenie gliwickiej onkologii: ludzie, fakty, 
wspomnienia” wygłosił prof. Mieczysław Chorąży – nestor pol-
skiej onkologii, związany z gliwickim instytutem przez ponad 66 
lat.
Profesor Chorąży opowiadał m.in. o początkach onkologii w Gli-
wicach – powstaniu w 1947 r. Państwowego Instytutu Przeciw-
rakowego (PIP) w Gliwicach i jego twórcy – dr. Stanisławie Byli-
nie. Profesor to jeden z pionierów badań nad mutagenezą śro-
dowiskową oraz epidemiologią molekularną, do dziś uznawany 
za autorytet w tym obszarze. 
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Od  lewej: prof.  K. Składowski, prof.  A. Kawecki, zastępca dyrektora 
ds. klinicznych w COI Warszawa, prof. M. Chorąży.

Jubilat serdecznie dziękował za pamięć. Od lewej: dr J. Kalaciński, 
dr Z. Wawrzynek, prezes ORL, prof. P. Lampe, prof. J. Gawrychowski.

Dr Włodzimierz Majewski: Zasłużony Nauczyciel Lekarzy (od lewej 
dr Z. Wawrzynek i prezes ORL).

 Nowi specjaliści i kierownicy ich 
specjalizacji

25 października br. w Domu Lekarza odbyła się uroczystość wrę-
czenia listów gratulacyjnych lekarzom, którzy w  jesiennej sesji 
egzaminów specjalizacyjnych uzyskali tytuł specjalisty z  wielu 
dziedzin medycznych. W tej sesji było ich 166. Szkolenie specja-
lizacyjne członków naszego samorządu nadzorowało 154  kie-
rowników specjalizacji – wspaniałych nauczycieli zawodu, 
dydaktyków i praktyków. To dzięki nim śląskie placówki ochrony 
zdrowia wzbogaciły się o doskonale przygotowanych do zawo-
du lekarzy specjalistów w dziedzinach lekarskich i lekarsko-den-
tystycznych. Zaproszenie na uroczystość przyjęli m.in.: Jolanta 
Wrońska – kierownik Oddziału ds. Kształcenia Podyplomowego 
Pracowników w Ochronie Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódz-
kiego; dr dr Jerzy Dosiak – przewodniczący Zarządu Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i  wiceprzewodniczący ZG 
PTL; prof. Grzegorz Cieślar – konsultant wojewódzki w dziedzi-
nie balneologii i medycyny fizykalnej, przewodniczący Oddziału 
Śląskiego Towarzystwa Internistów Polskich, Krzysztof Olejnik – 
konsultant wojewódzki w dziedzinie anestezjologii i intensywnej 
terapii, Jadwiga Pyszkowska – konsultant wojewódzki w dzie-
dzinie medycyny paliatywnej, Ireneusz Szymczyk – konsultant 
wojewódzki w dziedzinie medycyny rodzinnej, Ryszard Szozda 
– przewodniczący Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa 
Medycyny Pracy. Listy gratulacyjne lekarzom i  lekarzom denty-
stom wręczali: prezes ORL Jacek Kozakiewicz, wiceprezes ORL 
Rafał Kiełkowski oraz członkowie Prezydium ORL: dr dr Danuta 
Korniak, Jan Cieślicki, Grzegorz Góral i prof. Krystyn Sosada. 
Podczas uroczystości doktorowi Włodzimierzowi Majewskie-
mu wręczono Wyróżnienie Zasłużony Nauczyciel Lekarzy. 
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 „Pro Memoria”
6 listopada 2017 r. już po raz trzynasty odbył się w Domu Lekarza 
koncert „Pro Memoria”, zorganizowany przez Komisję ds. Kultury. 
Relacja na str. 27. 

 Tajemnica lekarska
po zmianie przepisów
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Paweł Strzelec podczas wykładu „Tajemnica lekarska – zakres, skutki 
naruszenia”.

Tematyka konferencji była zajmująca zarówno dla lekarzy, jak i prawników.

Już po  raz trzeci, 17 listopada 2017  r., w  gościnnych progach 
Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu Śląskiego, odbyła 
się tytułowa Konferencja. Jej współorganizatorami byli: Uni-
wersytet Śląski, Śląski Uniwersytet Medyczny, Samorząd Dok-
torantów SUM oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach. 
Podobnie jak przy dwu poprzednich edycjach, w gronie organi-
zatorów znalazła się także Śląska Izba Lekarska. 
Po  raz pierwszy Konferencja poprzedzona była seminarium 
naukowym pt. „Lekarze – Prawnicy, debata młodych naukowców”, 
stanowiąc preludium do  odbywającego się następnego dnia 
wydarzenia głównego. W trakcie debaty poruszono zagadnienia 
związane z tematem przewodnim Konferencji. Wspólnie z Patry-

cją Makarską (z  Kancelarii OROZ) autorka miała możliwość 
zaprezentowania wykładu „Zakażenie WZW typu C w placów-
kach medycznych – kilka uwag na temat dowodzenia”. Wygło-
szone referaty, jak również przeprowadzona dyskusja, stanowi-
ły dobrą zapowiedź dnia następnego.
Poruszone w trakcie Konferencji zagadnienia podzielone zosta-
ły na odpowiednie bloki tematyczne. W pierwszej części przed-
stawiono wystąpienia dotyczące chorób zakaźnych, z uwzględ-
nieniem tych przenoszonych drogą płciową. Omówione zostały 
aspekty kliniczne zakażeń chorobami odzwierzęcymi, w  tym 
popularnej obecnie boreliozy z Lyme. Uwagę poświęcono także 
zasadom diagnostyki i leczenia wirusowego zapalenia wątroby 
typu C oraz gruźlicy. Obalono, przedstawiając naukową argu-
mentację, liczne mity, które wiązane są z ww. chorobami zakaź-
nymi. W  części dotyczącej chorób wenerycznych zwrócono 
szczególną uwagę na  edukację seksualną, adresowaną – jak 
się obecnie okazuje – do coraz młodszego grona dzieci i mło-
dzieży. Podkreślono konieczność stosowania odpowiednich 
zabezpieczeń, tak aby uniknąć możliwości zakażenia się cho-
robą przenoszoną drogą płciową oraz przedstawiono możliwe 
u  dorosłych ryzykowne zachowania seksualne (co  notabene 
wzbudziło niemałe zainteresowanie zgromadzonych na  sali 
uczestników). Wskazano również, kto aktualnie jest potencjal-
nie najbardziej zagrożony wirusem HIV i kto winien się poddać 
terapii antyretrowirusowej. Omawiając aspekty prawne i etycz-
ne chorób zakaźnych przedstawiono zagadnienie z perspekty-
wy konstytucyjnej, zakreślając płaszczyzny konfliktów wartości, 
jakie przy okazji tego tematu mogą się ujawnić. Przedstawiono 
także temat chorób zakaźnych w  ujęciu karnym (omawiając 
wady i zalety obowiązującego ustawodawstwa) oraz cywilnym 
(wskazując kierunki w dochodzeniu roszczeń z tytułu zakażeń 
szpitalnych, poparte bogatym orzecznictwem z tego zakresu).
Część druga Konferencji poświęcona była szczepieniom, oma-
wianym także w aspekcie medycznym i prawnym. Zaprezento-
wano korzyści płynące z wysokiego poziomu wyszczepialności 
społeczeństwa. Zaproponowano także możliwe drogi postępo-
wania wobec osób, które uchylają się od szczepień obowiązko-
wych. Analizowano także problem czy społeczeństwu XXI wie-
ku grożą epidemie, w  jakich obszarach globu mogą się ujaw-
nić oraz w  jaki sposób i  czasie będą się one rozprzestrzeniać. 
Przedstawiono także argumentację opowiadającą się za stoso-
waniem szczepionek przeciwko wirusowi HPV oraz podjęto się 
próby obalenia mitów na temat tego wirusa. Analizując aspekt 
prawny szczepień zwrócono uwagę na  zagadnienie obowiąz-
kowych szczepień u małoletnich, z uwzględnieniem problema-
tyki władzy rodzicielskiej. Oprócz wątku cywilnego, szczepienia 
zostały przedstawione z perspektywy karnej oraz zaprezento-
wano wymiar etyczny szczepień i potrzebę nowego spojrzenia 
na ten wycinek naszego życia.
Po wystąpieniach uznanych i cenionych przedstawicieli nauki, 
odbyła się także interesująca dyskusja, która w  dużej mierze 
skoncentrowała się na obowiązkowych szczepieniach ochron-
nych i konieczności prowadzenia dialogu pomiędzy zwolenni-
kami i przeciwnikami szczepionek.

 III Śląska Konferencja
Medyczno-Prawna
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16 listopada 2017  r. w  Auli im. prof.  Zahorskiego w  Katowicach-
Ligocie odbyła się II edycja konferencji, zorganizowana w  ramach 
porozumienia zawartego pomiędzy SUM, ŚIL, Towarzystwem Ubez-
pieczeń INTER Polska SA oraz samorządem studenckim SUM. 
Wykładowcy: mec. Paweł Strzelec, dr Gabriela Muś, dr Bogusław 
Zapart oraz mgr  Małgorzata Perlak przygotowali wystąpienia 
na tematy: „Tajemnica lekarska – zakres, skutki naruszenia”, „Tajemni-
ca lekarska jako trwała wartość kanonu etyki lekarskiej”, „Konieczność 
zachowywania tajemnicy w zawodach medycznych”, „Granice tajemni-
cy lekarskiej w relacji lekarz – pacjent”. 
W konferencji uczestniczyli, prorektor ds. studiów i studentów SUM 
prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, prorektor ds. kształ-
cenia podyplomowego i  ustawicznego SUM prof.  dr  hab. n. farm. 
Stanisław Boryczka, prezes Zarządu TU INTER Polska S.A. Janusz 
Szulik, dyrektor Oddziału Katowice INTER Polska Małgorzata Ziół-
kowska oraz prezes ORL.  

(inf. własna oraz mat. prasowe SUM)

– Nasze dzieła powstają ze  wspólnej pracy, badań, wysiłków, idei 
nie tylko ludzi z tytułami, ale też laborantek, pielęgniarek, admini-
stracji. Dziękuję bardzo – podsumował Profesor. 
Jego słowa zostały przyjęte brawami uczestników wykładu 
na stojąco. Podziękowania „za udzielaną chorym i potrzebującym 
pomoc oraz opiekę medyczną, traktowane nie tylko jako realizację 
służbowego obowiązku, ale także jako ważne powołanie” złożył 
w imieniu ŚIL prezes ORL Jacek Kozakiewicz. 

KBF 
(na podstawie materiałów prasowych Centrum Onkologii)
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 Najnowszy numer „Czasypisma” 
powstał we współpracy z ŚIL

 „CzasyPismo” to historycz-
ny  periodyk wydawany 
od pięciu lat przez Oddział 
Instytutu Pamięci Narodo-
wej w Katowicach. Partne-
rem najnowszego numeru 
jest Śląska Izba Lekarska, 
która pomogła przy opra-
cowaniu części materia-
łu.  Z  prezesem Jackiem 
Kozakiewiczem – redak-
torzy periodyku przepro-
wadzili wywiad o  strate-
giach upamiętniania histo-
rii medycyny w  regionie. 
Wynikiem tej współpracy 
było też przekazanie histo-
rii opowiedzianych w  cyklu „Dziedzictwo Hippokratesa” przez 
kilku wybitnych, nieżyjących już lekarzy, uhonorowanych Waw-
rzynem Lekarskim. Swoje wspomnienia z przełomowych lat 1956 
i  1980/1981 przedstawili dr  Zygfryd Wawrzynek i  prof.  Woj-
ciech Pluskiewicz, dowodząc, że lekarz może być także aktyw-
nym uczestnikiem wydarzeń społeczno-politycznych. Innym 
przykładem takiego zaangażowania była postawa działacza „Soli-
darności”, Ignacego Pietruszki, lekarza z  centrum rehabilitacji 
„Repty”. W numerze także wspomnienie o doktorze Bronisławie 
Hagerze oraz relacja gliwickiej lekarki  Angeli Kluber  z drama-
tycznego 1945 r. Przypomniano twórcę gliwickiej onkologii Sta-
nisława Bylinę, „amerykańskie” początki piekarskiej „urazówki” 
oraz odważną postawę lekarzy i pielęgniarek podczas pacyfikacji 
kopalni „Wujek”. Ponad 200 stron „CzasyPisma” to jednak nie tylko 
tematyka medyczna, ale też szereg innych esejów i szkiców o XX-
wiecznej historii naszego regionu.  

Oprac. Redakcja
„CzasyPismo/o historii Górnego Śląska” 2017, nr 1 (11), 

wydawca Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Katowicach.

 ŚIL na Kongresie Nauk Sądowych
18 listopada w Warszawie odbył się III Kongres Nauk Sądowych. 
Udział w  nim wzięło ponad 300 osób z  całej Polski – biegłych 
różnych specjalności – w tym lekarzy. ŚIL reprezentowali człon-
kowie Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego 
w  sprawach cywilnych orz pracy i  ubezpieczeń: dr  dr  Ryszard 
Szozda, Jolanta Rynowska-Wiśniewska, Urszula Urbanowicz. 
Dr  Szozda wygłosił referat „Szkolenia biegłych – doświadczenia 
Śląskiej Izby Lekarskiej” – o wielokierunkowych szkoleniach bie-
głych sądowych i  kandydatów na  biegłych sądowych. Do  tej 
pory przeszkolono już kilkuset lekarzy o różnych specjalizacjach 
(szerzej o aktualnych problemach biegłych w wydaniu interne-
towym „Pro Medico Post Scriptum” – wrzesień 2017 r., w zakład-
ce „Pro Medico”). 

Na podstawie art. 15 ust. 6 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 
5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. 
Dz.U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.), §5 ust. 1 i §45 ust. 3 Regu-
laminu wyborów do  organów izb lekarskich, na  stano-
wiska w  organach i  trybu odwoływania członków tych 
organów i  osób zajmujących stanowiska w  tych orga-
nach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego 
załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy 
z dnia 29 stycznia 2010 r. oraz §3 ust. 1 pkt 12 Regulami-
nu okręgowej komisji wyborczej stanowiącego załącznik 
do uchwały Nr 15 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 
stycznia 2010 r., uchwala się, co następuje:

§1
Stwierdza się, że wygasł mandat zastępcy Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach 
w związku ze śmiercią dr Marka Kelma.

§2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Okręgowej Komi-
sji Wyborczej do  ogłoszenia i  opublikowania w  formie 
obwieszczenia w  biuletynie Śląskiej Izby lekarskiej oraz 
na  stronie internetowej ŚIL informacji o  wygaśnięciu 
mandatu zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej w Katowicach.

Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach
z dnia 26 października 2017 r. 

w sprawie: wygaśnięcia mandatu zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej w Katowicach dr. Marka Kelma

Uchwała nr 8/2017

Sekretarz 
Okręgowej Komisji Wyborczej

Marek Gmerczyński

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Stanisław Borysławski

Uwzględniając, że  Organizatorzy Konferencji dokonując wybo-
ru tematu tegorocznej Konferencji zdecydowali się poruszyć tak 
interesujące zagadnienia, pozostaje mieć przekonanie, że kolej-
na edycja będzie równie zajmująca dla szerokiego grona odbior-
ców, tak lekarzy, jak i prawników. 

Katarzyna Różycka
radca prawny, Zespół Radców Prawnych ŚIL

Zwracamy się z prośbą o przekazywanie na potrze-
by Ośrodka Dokumentacji Historycznej ŚIL archi-
waliów po zmarłych zasłużonych lekarzach i  leka-
rzach dentystach dokumentujących ich życie zawodo-
we, osiągnięcia naukowe, wspomnienia lub biografie.

Może w  Państwa zasobach znajdują się dokumenty 
o  walorach historycznych, ważne wycinki prasowe, 
kroniki, fotografie lub nagrania audialne i adiowizual-
ne? Jeśli tak, prosimy o kontakt ze Śląską Izbą Lekarską 
pod numerem telefonu: 32 604 42 61, e-mail: a.wi-
sniowska@izba-lekarska.org.pl

Szanowni Państwo!

mailto:a.wisniowska@izba-lekarska.org.pl
mailto:a.wisniowska@izba-lekarska.org.pl
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Prezydium Okręgowej 
Rady Lekarskiej 

w Katowicach
z dnia 25 października 2017 r.

do zarządzających zakładami 
leczniczymi, ordynatorów 
i kierowników oddziałów

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Katowicach apeluje do zarządzających 
zakładami leczniczymi, ordynatorów i kie-
rowników oddziałów o udzielenie w mia-
rę możliwości wsparcia protestującym 
lekarzom.

Pamiętajmy, że  lekarze protestują w celu 
poprawy systemu ochrony zdrowia, 
w interesie wszystkich zawodów medycz-
nych, a  przede wszystkim pacjentów. 
Głoszone przez nich postulaty są zgodne 
z oczekiwaniami środowiska lekarskiego.

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej

Jacek Kozakiewicz

Uchwała nr 9/2017
Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach 

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie: potwierdzenia wyników wyborów w poszczególnych 
rejonach wyborczych

 ogłoszenia listy wybranych delegatów

Okręgowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. §3 ust. 1 pkt. 13 Regulami-
nu okręgowej komisji wyborczej stanowiącego załącznik do uchwały nr 15 
X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu 
okręgowej komisji wyborczej, §29 ust. 4 i §45 ust. 1 Regulaminu wyborów 
do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania 
członków tych organów i  osób zajmujących stanowiska w  tych organach 
oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 
12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z  dnia 29 stycznia 2010  r., po  dokonaniu 
kontroli dokumentacji wyborów w rejonach wyborczych, postanawia:

§1
1. Potwierdzić wyniki głosowania i wyborów delegatów w poszczególnych 
rejonach wyborczych.
2. Wyniki głosowania i wyborów delegatów, z podziałem na rejony wybor-
cze, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Zobowiązać Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w  Katowi-
cach do  opublikowania w  biuletynie Śląskiej Izby Lekarskiej (Pro Medico) 
oraz na  stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Śląskiej 
Izby Lekarskiej wyników wyborów, o których mowa w §1 uchwały.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Stanisław Borysławski

Sekretarz
Okręgowej Komisji Wyborczej

Marek Gmerczyński

Delegaci wybrani na Okręgowy Zjazd Lekarzy VIII kadencji
 BĘDZIN

1. Maciej Hamankiewicz
2. Jacek Kołacz
3. Mirosława Mandat
4. Jarosław Stefaniak
5. Mariusz Włusek

 BYTOM
(Szpital Wojewódzki nr 4 + prac. ŚUM 
+ prywatne praktyki + niewykonujący 
zawodu + wykonujący zawód poza 
granicami RP)
1. Mirosław Dąbal
2. Iwona Kielan-Postek
3. Jacek Kozakiewicz
4. Sławomir Kożuch
5. Janusz Milejski
6. Jerzy Pieniążek
7. Andrzej Postek
8. Tomasz Potempa
9. Elżbieta Smętek
 

 BYTOM
(Szpital Specjalistyczny nr 2 

+ pracownicy ŚUM)
1. Tomasz Biniszkiewicz
2. Piotr Grzesik
3. Leszek Jagodziński
4. Tadeusz Urban
 

 BYTOM
(Szpital nr 1 + pracownicy ŚUM)
1. Adam Błażelonis
2. Ewa Herba
 

 BYTOM
(lekarze spoza rejonów 2, 3, 4)
1. Janina Chmurak-Lachendro
2. Urszula Lipowiecka-Kubacz
3. Krzysztof Szczechowski
 

 CHORZÓW
1. Małgorzata Błaszczyńska
2. Paweł Jasiński
3. Ireneusz Kohut
4. Barbara Kopczyńska
5. Danuta Korniak
6. Janusz Kozina

7. Żywisław Mendel
8. Gabriela Muś
9. Henryk Potyrcha
10. Beata Reszka
11. Michał Roleder
12. Stefan Stencel
13. Bogna Teodorowicz-Rachuba
 

 CZELADŹ+WOJKOWICE + MIERZĘ-
CICE +SIEWIERZ + BOBROWNIKI, 
BRUDZOWICE, PSARY, SIEMONIA, 
SĄCZÓW, PRZECZYCE + ROGOŹNIK, 
STRZYŻOWICE
1. Paweł Gruenpeter
2. Grzegorz Iwański
3. Mirosława Rogal
 

 K7.009/07 DĄBROWA GÓRNICZA
(Szpital Specjalistyczny) + Sławków
1. Janusz Wołkowski
2. Mariusz Ziomek
 

 DĄBROWA GÓRNICZA
(NZOZ-y + prywatne praktyki 

 Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej

Krystian Frey



Pro Medico •  grudzień  2017 / styczeń 20188
z 

dz
ia

ła
ń 

sa
m

or
zą

du
+ niewykonujący zawodu + wykonują-
cy zawód poza granicami RP)
1. Jacek Gawron
2. Cezary Kuboszek
 

 GLIWICE
(Centrum Onkologii)
1. Krzysztof Olejnik
2. Aleksander Zajusz
 

 GLIWICE
(Gliwickie Centrum Medyczne (dawny 
Szpital Miejski) + NZOZ Szpital Wielo-
specjalistyczny)
1. Adam Golda
2. Grzegorz Grudnik
3. Marek Seredyński
 

 GLIWICE
(Szpital Miejski nr 4 z Przychodnią + 
NZOZ „Vito Med” – Szpital)
1. Jan Miczek
2. Katarzyna Zdonek
 

 GLIWICE
(OLK+NZOZ „Unia Bracka” + prywatne 
prakt. + pozostałe podmioty działalno-
ści leczniczej)
1. Ryszard Bosowski
2. Maria Traczewska
3. Radosław Truś
 

 GLIWICE
(NZOZ-y + niewykonujący zawodu + 
wykonujący zawód poza granicami RP)
1. Stanisław Borysławski
2. Dariusz Dobosz
3. Krystyna Jamróz-Średniawa
4. Wacław Kozioł
5. Justyna Krawczyk
6. Władysław Łoś
7. Zbigniew Stefański
8. Ryszard Szozda

   JASTRZĘBIE ZDRÓJ
(Szpital Wojewódzki nr 2)
1. Dariusz Konieczny
2. Krzysztof Musialik
3. Artur Ploch
4. Marek Wróbel
 

 JAWORZNO (+ TRZEBINIA, OLKUSZ, 
KRAKÓW)
1. Mieczysława Dziurdzikowska-Celej
2. Maciej Finik
3. Julieta Kozłowska-Staniczek
4. Artur Kuligowski
5. Józef Kurek
6. Barbara Opalińska
7. Piotr Piątek
8. Jolanta Rynowska-Wiśniewska
 

 KATOWICE
(Centrum Psychiatrii + Szpital Geriatrycz-
ny + Szpital Murcki)
1. Krzysztof Kotrys
2. Beata Wrocławska
 

 KATOWICE
(UCK na Medyków+pracownicy ŚUM)

1. Adriana Bil
2. Andrzej Cholewka
3. Maria Flak
4. Ewa Grzesiak-Kubica
5. Mirosława Mackiewicz
6. Stanisław Ochudło
7. Tomasz Romańczyk
 

 KATOWICE
(SP Szpital Kliniczny nr 7 Górnośląskie 
Centrum Medyczne)
1. Karina Bartoszek
2. Tomasz Cyzowski
3. Bogusława Czyrnik
4. Bogdan Kolebacz
5. Zaorski Krzysztof
 

 KATOWICE
(SP Szpital Kliniczny nr 6 Górnośląskie 
Centrum Zdrowia Dziecka + pracownicy 
ŚUM)
1. Estera Dobrzyńska
2. Ilona Kopyta
3. Janusz Michalak
4. Grażyna Sobol-Milejska 
 

 KATOWICE
(Szpital MSWiA)
1. Jacek Kocot
2. Zygmunt Szwed
 

 KATOWICE
(Okręgowy Szpital Kolejowy + Olk-Med 
Sp. z o.o.)
1. Mariusz Byrski

 KATOWICE
(Katowickie Centrum Onkologii+Stacja 
Krwiodastwa+Sanepid)
1. Włodzimierz Migacz
2. Anna Nasiek-Palka
3. Zbigniew Wiąk
 

 KATOWICE
(„Boni Fratres Catoviensis” NZOZ Szpi-
tal Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów 
Stróżów)
1. Wojciech Drozd
2. Krzysztof Wilk
 

 KATOWICE
(SPSK im. A. Mielęckiego + pracownicy 
ŚUM na ul. Francuskiej i na ul.Reymon-
ta)
1. Krystyna Kubicka
2. Anna Lis-Święty
3. Jarosław Markowski
4. Iwona Rogala-Poborska
 

 KATOWICE
(UCK na Ceglanej + pracownicy ŚUM)
1. Rafał Leszczyński
2. Wojciech Luboń
3. Wojciech Maruszczyk
 

 KATOWICE
(Szpital św.Elżbiety+Szpital im.Micha-
łowskiego + NFZ+Sąd+Urząd Woje-
wódzki + Areszt Śledczy+KRUS))
1. Franciszek Hadasik

   KATOWICE
(Zespół Wojewódzkich Przychodni 
Specjalistycznych + Pogotowie)
1. Artur Borowicz
2. Jacek Przybyło
 

 KATOWICE
(SP ZLA „Moja Przychodnia” + NZOZ 
„Unia Bracka”)
1. Maciej Wawrzyczek

 KATOWICE
(prywatne praktyki)
1. Małgorzata Dosiak
2. Barbara Gerber
3. Anna Harbut-Gryłka
4. Bronisława Koraszewska-Matuszewska
5. Danuta Koturbasz
6. Ryszard Macyszyn
7. Wojciech Marquardt
8. Wanda Romaniuk
9. Lech Szczechowski
10. Andrzej Szulc

 KATOWICE
(lekarze emeryci)
1. Maria Błaszczyńska
2. Anna Glińska
3. Elżbieta Mierzwa
4. Stefan Pojda
5. Anna Wojciechowska-Wieja
 

 KATOWICE
(Niepubliczne Zakłady Opieki Zdro-
wotnej)
1. Magdalena Bernacka
2. Anna Burakowska
3. Ilona Cebula-Byrska
4. Wojciech Matuszewski
5. Rafał Sołtysek
6. Bogumiła Żołędziowska-Galas

   KNURÓW + PILCHOWICE 
+ CZERWIONKA LESZCZYNY+ GIERAŁ-
TOWICE
1. Marek Hildebrandt
2. Marzena Zakrzewska
 

 MIKOŁÓW + POWIAT MIKOŁOWSKI
1. Józef Andrzejewski
2. Jacek Bera
3. Jacek Czapla
4. Adam Dyrda
5. Ireneusz Fischer
 

 MYSŁOWICE
1. Anna Kies
2. Jerzy Stockfisch
3. Piotr Zastocki

 K7.040/07 PIEKARY ŚLĄSKIE
1. Maciej Dugiełło
2. Andrzej Jasiński
3. Zygmunt Klosa
 

 PSZCZYNA + POWIAT PSZCZYŃSKI
1. Ludmiła Dolczak
2. Stefan Kopocz
3. Tatiana Sojka-Kowalska
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3. Marek Hawranek
4. Tomasz Kowalski
5. Mieczysław Rajs
6. Andrzej Tyczyński
7. Zygfryd Wawrzynek
 

 ZAWIERCIE
(Szpital Powiatowy + niewykonujący 
zawodu i prywatne praktyki z Zawier-
cia i powiatu zawierciańskiego)
1. Beata Gola-Wałek
2. Wojciech Mleczko
 

 ZAWIERCIE
(NZOZ-y z Zawiercia i powiatu zawier-
ciańskiego + ZLA)
1. Teresa Bieńko
2. Zbigniew Rok
 

 ŻORY
1. Zenon Cholewa
2. Damian Kalisz
3. Mariusz Smolik

   BĘDZIN + POWIAT BĘDZIŃSKI – 
DENTYŚCI
1. Urszula Charciarek
 

 BYTOM
(Akademickie Centrum Stomatologii + 
pracownicy ŚUM) – DENTYŚCI
1. Przemysław Rosak
2. Rafał Rój
3. Dariusz Skaba
 

 BYTOM
(NZOZ-y + niewykonujący zawodu 
+ prywatne praktyki + wykonujący 
zawód poza granicami RP) – DENTYŚCI
1. Janina Bić-Szudak
2. Zofia Kośnic
3. Jadwiga Poznańska-Ugarenko
 

 CHORZÓW + ŚWIĘTOCHŁOWICE – 
DENTYŚCI
1. Jerzy Moskal
2. Aleksandra Sommerlik-Biernat
3. Alina Stępnik-Mardzyńska
 

 DĄBROWA GÓRNICZA – DENTYŚCI
1. Piotr Ziętek
 

 GLIWICE + POWIAT GLIWICKI 
(OPRÓCZ KNUROWA I PILCHOWIC) – 
DENTYŚCI
1. Zbigniew Bizoń
2. Elżbieta Górska-Pudlik
3. Bożena Szadkowska-Breguła
 

 JASTRZĘBIE ZDRÓJ + ŻORY + ZE-
BRZYDOWICE+ WODZISŁAW ŚLĄSKI 
+ GODÓW + GORZYCE + LUBOMIA+ 
MARKLOWICE + MSZANA – DENTYŚCI
1. Henryk Frelich
2. Anna Stańczyk-Franiel

 JAWORZNO – DENTYŚCI
1. Leszek Frąckiewicz
2. Agnieszka Pawlik
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   PYSKOWICE, SOŚNICOWICE, TO-
SZEK, RUDZINIEC, WIELOWIEŚ
1. Mariola Malinowska-Cholewka
2. Jerzy Pabis
3. Michał Stępniak
 

 RACIBÓRZ + POWIAT RACIBORSKI
1. Mariusz Bartoszek
 

 RUDA ŚLĄSKA
(Szpital Miejski Bielszowice + niewyko-
nujący zawodu + wykonujący zawód 
poza granicami)
1. Marek Potempa
2. Harald Woźniok
 

 RYBNIK + JEJKOWICE + ŚWIERKLANY
1. Leszek Brodala
2. Diana Denda
3. Grzegorz Góral
4. Stefania Łopacz-Stoczek
5. Bogdan Marek
6. Ryszard Michalik
7. Andrzej Muras
8. Andrzej Pluta
9. Stanisław Wencelis
10. Wanda Wenglarzy-Kowalczyk
11. Alicja Wrzoł
12. Anna Wyganowska-Kapryan
13. Urszula Zimoń
 
 

 RYDUŁTOWY + PSZÓW + LYSKI + 
GASZOWICE
1. Henryk Wojtaszek
2. Piotr Zyzak
 

 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
1. Joanna Bon-Bałazińska
2. Eugeniusz Depta
3. Zbigniew Gajda
4. Małgorzata Knap-Ulbrich
 

 SOSNOWIEC
(Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 
5 + pracownicy ŚUM)
1. Mateusz Kęsek
2. Katarzyna Michalska-Małecka
3. Jan Pruszowski
4. Krystyn Sosada
 

 SOSNOWIEC
(Centrum Pediatrii + niewykonujący 
zawodu + wykonujący zawód poza 
granicami RP)
1. Anna Gruenpeter
2. Ilona Kwiecień-Czerwieniec
3. Jan Siwiec
4. Andrzej Wacław
 

 SOSNOWIEC
(Sosnowiecki Szpital Miejski + Obwód 
Lecznictwa Kolejowego)
1. Andrzej Gałązka
 

 SOSNOWIEC
(NZOZ-y + Pogotowie Ratunkowe + 
Hospicjum + Izba Wytrzeźwień + Areszt 
Śledczy)

1. Jan Kłopotowski
2. Stefan Madej
3. Andrzej Siudyka
 

 TARNOWSKIE GÓRY
(WSP im. Hagera + pracownicy ŚUM + 
niewykonujący zawodu + wykonujący 
zawód poza granicami)
1. Beata Poprawa
2. Jerzy Rdes
3. Adam Tiszler
 

 TARNOWSKIE GÓRY
(REPTY)
1. Dariusz Gustowski

TARNOWSKIE GÓRY
(NZOZ Szpital Św. Kamila+NZOZ-y + 
Zakł. Pulm. + OLK + ZUS + prywatne 
praktyki + gminy
1. Jacek Swoboda
 

 TYCHY
(Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
sp. Megrez + Szpital Miejski + Sanepid)
1. Zbigniew Antosz
2. Krzysztof Nitecki
3. Mieczysław Piechota
4. Andrzej Sielańczyk

   WODZISŁAW ŚLĄSKI
(Zespół Opieki Zdrowotnej + Pogotowie 
+ NZOZ-y z Wodzisławia i gmin)
1. Marcin Kaszubski
2. Maciej Kubicz
3. Jakub Polok
4. Michał Zyska
 

 WODZISŁAW ŚLĄSKI
(Szpital Chorób Płuc + prywatne prak-
tyki + niewykonujący zawodu z Wodzi-
sławia i gmin)
1. Jan Cieślicki
2. Alicja Szczepańska
 

 ZABRZE
(Szpital Kliniczny nr 1 + pracownicy 
ŚUM + Kliniki na ul. Jordana)
1. Katarzyna Bąk-Drabik
2. Mieczysław Dziedzic
3. Agnieszka Jędzura
4. Anna Nowak
5. Anna Pikiewicz-Koch
6. Katarzyna Ziora
 

 ZABRZE
(Śląskie Centrum Chorób Serca + Szpi-
tal Specjalistyczny + pracownicy ŚUM)
1. Monika Bajor
2. Eugeniusz Czecior
3. Damian Kawecki
4. Andrzej Lekston
 

 ZABRZE
(NZOZ Szpital Miejski + prywatne prak-
tyki + niewykonujący zawodu + Klinika 
Chorób Płuc)
1. Krystian Frey
2. Joanna Głowacka-Kareł
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   KATOWICE
(SPSK im. A.Mielęckiego+pracownicy 
ŚUM + Zesp. Woj. Przych. Spec.+ZLA 
„Moja Przychodnia” + OLK) – DENTYŚCI
1. Irena Jachimiak
2. Zbigniew Puszczewicz
 

 KATOWICE
prywatne praktyki + niewykonujący 
zawodu + wykonujący zawód poza 
granicami RP) – DENTYŚCI
1. Alina Gutry
2. Marcin Mazur
3. Ewa Solarska-Słonicz

   MIKOŁÓW + POWIAT MIKOŁOWSKI
– DENTYŚCI
1. Joanna Brawańska-Gołuch
 

 RACIBÓRZ + POWIAT RACIBORSKI – 
DENTYŚCI
1. Norbert Prudel
 

 RYBNIK + POWIAT RYBNICKI + 
RYDUŁTOWY + RADLIN + PSZÓW + 
KNURÓW + PILCHOWICE – DENTYŚCI
1. Barbara Goering-Pierożek
2. Rafał Kiełkowski
3. Ewa Paszek
4. Olgierd Wieczorek

 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE – DENTYŚCI
1. Halina Borgiel-Marek

   SOSNOWIEC
(prywatne praktyki + niewykonujący 
zawodu + wykonujący zawód poza 

granicami RP) – DENTYŚCI
1. Paweł Gucze
2. Józef Krupiński
3. Krzysztof Sroka
 

 TARNOWSKIE GÓRY + PIEKARY ŚLĄ-
SKIE (GMINYI) – DENTYŚCI
1. Maria Hoinkis
2. Jacek Wróbel
 

 ZAWIERCIE + POWIAT ZAWIERCIAŃ-
SKI – DENTYŚCI
1. Wiesława Dulęba
2. Adam Jurczak
 

 NZOZ OPIFER
1. Włodzimierz Majewski
2. Antoni Marczyński
 

„Aby kraj mógł żyć, trzeba, aby żyły prawa”
Adam Mickiewicz
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Zmiany w prawie,
o których lekarz 
wiedzieć powinien

W  ostatnim okresie uchwalono i  ogłoszono następujące akty 
prawne, wprowadzające zmiany w następujących obszarach:

 LEKARSKI EGZAMIN KOŃCOWY I LEKARSKO-DENTYSTYCZ-
NY EGZAMIN KOŃCOWY

W  dniu 9 października 2017  r. opublikowano rozporządze-
nie Ministra Zdrowia z  dnia 2 października 2017  r. w  sprawie 
Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego 
Egzaminu Końcowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1877). Wskazany akt 
prawny zastępuje rozporządzenie z 30 lipca 2012 r. W nowym 
rozporządzeniu dookreślono kwestie porządkowe związane 
z organizacją egzaminów, wprowadzając możliwą współpracę 
pomiędzy CEM a wojewodą co do sal egzaminacyjnych, prawa 
i obowiązki zdających oraz możliwość weryfikacji, czy zdający 
nie posiada urządzenia do  kopiowania bądź przekazywania 
i odbioru informacji. 

Dodatkowo poszerzono przepisy dot. wydawania świadectwa 
zdania LEK i L-DEK, uzyskiwania odpisów i duplikatów oraz moż-
liwości korekty błędów. Rozporządzenie określa także wysokość 
opłaty przy drugim i kolejnym przystępowaniu do egzaminu – 
opłata wynosi 100 zł albo 340 zł – gdy LEK/L-DEK składany jest 
w  języku obcym. Rozporządzenie ustala także obowiązki prze-
wodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego i  wysokości wyna-
grodzeń dla przewodniczącego (500  zł) oraz członków Zespo-
łu Egzaminacyjnego (250  zł). Rozporządzenie weszło w  życie 
z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 WYNAGRODZENIE REZYDENTÓW

30 października 2017 r. opublikowano rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z  dnia 27 października 2017  r. w  sprawie wysokości 
zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i  lekarzy 

dentystów odbywających specjalizacje w  ramach rezydentury 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2017). Rozporządzenie określa nowe stawki 
wynagrodzenia dla lekarzy odbywających szkolenie specjaliza-
cyjne w trybie rezydentury, z podziałem na dwie grupy lekarzy. 

Pierwszą stanowią rezydenci zakwalifikowani do odbywania spe-
cjalizacji w  pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym w  2017 
roku oraz we  wcześniejszych postępowaniach, a  drugą grupę 
– lekarze zakwalifikowani w  drugim postępowaniu kwalifika-
cyjnym w 2017  r. i w kolejnych postępowaniach. Rozporządze-
nie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, 
z mocą od dnia 1 lipca 2017 r.

 POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI  MEDYCZNYMI

24 listopada 2017  r. wejdzie w  życie rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1975). Rozporządzenie określa postępowanie z odpadami 
medycznymi powstałymi w wyniku udzielania świadczeń zdro-
wotnych w miejscu wezwania, postępowanie przy gromadzeniu 
odpadów medycznych w pojemnikach lub workach w miejscach 
ich powstawania oraz przy wstępnym magazynowaniu, jak rów-
nież warunki transportu wewnętrznego odpadów medycznych 
w obiektach, w których udziela się świadczeń zdrowotnych lub 
prowadzi badania i doświadczenia naukowe w zakresie medy-
cyny. 

Dodatkowo rozporządzenie przewiduje, że  w  terminie 18 mie-
sięcy od  dnia wejścia w  życie rozporządzenia dostosowuje 
się do  wymagań wynikających z  powołanego rozporządze-
nia pomieszczenia do  wstępnego magazynowania odpadów 
medycznych, a  także pomieszczenia i  miejsca do  dezynfekcji, 
mycia i  przechowywania środków transportu wewnętrznego 



11Pro Medico •  grudzień  2017 / styczeń 2018

pr
aw

o 
 m

ed
yc

zn
e

odpadów medycznych, które nie spełniają wymagań wynikają-
cych ze szczegółowych przepisów tego rozporządzenia.

 EGZAMINY RÓWNOWAŻNE Z PES

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązywać będzie rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia z  dnia 20 października 2017  r. w  sprawie wykazu 
egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa 
naukowe równoważnych z  Państwowym Egzaminem Specjali-
zacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie 
takich egzaminów (Dz.U. z  2017  r. poz. 2005). Rozporządzenie 
dotyczy następujących specjalizacji: anestezjologii i intensywnej 
terapii, urologii, chirurgii klatki piersiowej, radiologii i diagnosty-
ki obrazowej oraz okulistyki. Ponadto, rozporządzenie zawiera 
dwa przepisy przejściowe. Zgodnie z pierwszym – do postępo-
wań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, dotyczących zwolnienia z  całości 

albo z  części PES lekarza, który złożył z  wynikiem pozytywnym 
całość lub część egzaminu organizowanego przez ww. towarzy-
stwo, stosuje się przepisy dotychczasowe. Druga norma prze-
widuje, że do dnia 31 grudnia 2019 r. lekarz, który przed dniem 
wejścia w  życie niniejszego rozporządzenia złożył z  wynikiem 
pozytywnym całość lub część egzaminu organizowanego przez 
europejskie towarzystwo naukowe uznawanego za równoważny 
z częścią lub z całością PES na podstawie przepisów dotychcza-
sowych, może przedstawić dyrektorowi CEM dokument potwier-
dzający złożenie takiego egzaminu, w celu jego uznania za rów-
noważny z częścią lub z całością PES według przepisów dotych-
czasowych. 

Katarzyna Różycka
radca prawny

Zespół Radców Prawnych ŚIL

150 lat Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego
Obchody jubileuszu Towarzystwa, które 
odegrało olbrzymią rolę w historii polskiej 
medycyny i  dla rozwoju samorządności 
lekarskiej, odbyły się 19-21 października 
2017  r. we  Lwowie (ŚIL objęła patronat 
nad uroczystościami). Uroczystości roz-
poczęły się Mszą św. w  Katedrze Polskiej 
i  w  Kościele Grekokatolickim, następ-
nie złożono kwiaty pod pomnikiem 
pomordowanych Profesorów lwowskich 
na Wzgórzach Wuleckich i na Cmentarzu 
Orląt Lwowskich na Łyczakowie.
Program naukowy wypełniło 25 sesji 
referatowych, poświęconych historii LTL, 

działalności polskich i ukraińskich lekarzy, 
współczesnym osiągnięciom w  medycy-
nie. Na zaproszenie Stowarzyszenia Leka-
rzy Polskich, do Lwowa przyjechały liczne 
delegacje Polonii medycznej z  całego 
świata i przedstawiciele samorządu lekar-
skiego z Polski. 
ŚIL reprezentowali: dr dr Tadeusz Urban, 
Mieczysław Dziedzic, Marek Gomoliński 
oraz dyrektor biura Renata Wrońska. 

dr n. med. Tadeusz Urban (OROZ),
dr n. med. Mieczysław Dziedzic

zdjęcia: archiwum ŚIL
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Dr  dr T. Urban i M. Dziedzic, pośrodku dyr. R. Wrońska.

Dr Marek Gomoliński i prof. dr hab.n.med Wojciech Maksymowicz.
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ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA ZAPRASZA NA 
KURSY I KONFERENCJE

Kursy i konferencje odbędą się w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a. Kursy dostępne dla wszystkich zainteresowanych członków ŚIL. Liczba miejsc 
ograniczona możliwościami technicznymi sali wykładowej – zachęcamy do wstępnego zgłaszania zamiaru uczestnictwa. O udziale decyduje kolejność przybycia na szko-

lenie do Domu Lekarza. Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego zdobycie punktów edukacyjnych. Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 
32 60 44 225 lub drogą elektroniczną: kursy@izba-lekarska.org.pl

 8.12.2017 (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący 
WITAMINA D – STATUS QUO CZY NOWE 
PERSPEKTYWY?
Kierownik naukowy dr hab. n. med. Waldemar 
Misiorowski

 11.12.2017 (poniedziałek) godz. 15.00 
Kurs doskonalący (wymagany formularz 
zgłoszeniowy)
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHO-
WA DZIECI 
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych. 
Koszt uczestnictwa – 50  zł
Kierownik naukowy dr n. med. Ludwik Stołtny
Koordynator warsztatów praktycznych 
dr Janusz Michalak 

 11.12.2017 (poniedziałek) godz. 17.00
Konferencja
GORĄCE TEMATY WSPÓŁCZESNEJ FARMA-
KOTERAPII CHORÓB SERCOWO-NACZY-
NIOWYCH
Kierownik naukowy dr hab. n. med. Jacek 
Kowalczyk

Współpraca: Oddział Katowicki Polskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego

 12.12.2017 (wtorek) godz. 16.00 
Kurs doskonalący (wymagany formularz 
zgłoszeniowy) 
LEKARZ LEKARZOM: WYPALENIE ZAWO-
DOWE – ZŁOŻONY PROBLEM. STRATEGIE 
PRZECIWDZIAŁANIA, POWRÓT DO ZDRO-
WIA I PRACY 
Warsztaty poprowadzi dr Joanna Ortoli 

 13.12.2017 (środa) godz. 17.00
Kurs doskonalący
ZESPÓŁ JELITA DRAŻLIWEGO W ŚWIETLE 
NAJNOWSZYCH REKOMENDACJI
Wykład poprowadzi prof. dr hab. n.  med. 
Krystian Adrych
Współpraca: Oddział Śląski Polskiego Towa-
rzystwa Gastroenterologii

 15.12.2017 (piątek) godz. 15.30
Kurs doskonalący (wymagany formularz 
zgłoszeniowy)
ZARZĄDZANIE CZASEM W PRAKTYCE 

LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY 
Warsztaty poprowadzi dr hab. n. hum. prof. UŚ 
Alicja Gałązka

 16.12.2017 (sobota) godz. 8.30
Konferencja
NEUROFIZJOLOGIA W PRAKTYCE KLINICZ-
NEJ
Kierownik naukowy dr hab. n. med. Beata 
Łabuz-Roszak
Współpraca: Oddział Śląski Polskiego Towa-
rzystwa Neurologicznego oraz Oddział Śląski 
Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Kli-
nicznej

 16.12.2017 (sobota) godz. 10.00
Konferencja
NEUROREHABILITACJA
Kierownik naukowy dr hab. n. med. Beata 
Łabuz-Roszak
Współpraca: Oddział Śląski Polskiego Towa-
rzystwa Neurologicznego oraz Oddział Śląski 
Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Kli-
nicznej

SPOTKAJMY SIĘ PO LATACH

UWAGA: ABSOLWENCI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO W KATOWICACH ŚLĄSKIEJ 

AKADEMII MEDYCZNEJ, Z ROCZNIKA 1988!

W 2018 r. mija 30 lat od ukończenia przez nas studiów 
na Wydziale Lekarskim ŚlAM w Katowicach. 

Z tej okazji w dniach 13-15. kwietnia 2018 r. w Hotelu Jawor  w Jaworzu k/Biel-
ska-Białej organizujemy spotkanie absolwentów! Uroczysta kolacja w  piątek, 
13.04.2018 r, w sobotę 14.04.2018 spotkanie towarzyskie przy grillu. Rezerwacja 
i wpłaty za noclegi bezpośrednio na konto Hotelu Jawor (www.spahoteljawor.pl), 
a za pozostałe wydarzenia na konto Komitetu Organizacyjnego do 31.01. 2018 r. 
Szczegóły dotyczące kosztów i terminów wpłat oraz formularz rejestracyjny znaj-
dują się na naszej stronie internetowej http://www.30lecieslamkatowicelekarski.
pl. Jesteśmy też na Facebooku: @30lecieslamkatowicelekarski. Komitet Organiza-
cyjny (e-mail: 30lecieslamkatowicelekarski@wp.pl)
 

Ala Cegłowska, Krzysiu i Małgosia Fickowie, Jarek Markowski, 
Lidka Tomana-Mielcarek, Asia Zimmer-Nowicka i Michał Nowicki

UWAGA, ABSOLWENCI 1968, 
Śląska Akademia Medyczna!

W związku z 
odnową dyplomu po 50 latach, 

prosimy absolwentów
Wydziału Lekarskiego 

i Oddziału Stomatologii 
o zarejestrowanie się

w dziekanacie 
Wydziału Zabrzańskiego 

u p. Julity Prabuckiej, 
do 30 kwietnia 2018 r. 

Adres Dziekanatu: 41-800 Zabrze. 
Plac Traugutta 2, 
tel.32 370 52 66; 

e-mail: kkpzabrze@sum.edu.pl

Uroczystość odbędzie się 
26 maja 2018 r. w Zabrzu-Rokitnicy.
Po części oficjalnej wspólny obiad 

w cenie 100 zł
płatne w dniu uroczystości.
O programie uroczystości 
powiadomimy każdego 

zarejestrowanego.
 

Stowarzyszenie Wychowanków ŚUM
Prezes Maria Gajecka -Bożek 

Komunikaty

mailto:kursy@izba-lekarska.org.pl
http://www.spahoteljawor.pl/
mailto:30lecieslamkatowicelekarski@wp.pl
mailto:kkpzabrze@sum.edu.pl


13Pro Medico •  grudzień  2017 / styczeń 2018

oc
hr

on
a 

zd
ro

w
ia

ciąg dalszy na str. 14

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich 
Sp. z  o.o. po  zmianie organizacji ochrony 
zdrowia pozostaje jednostką na  I  pozio-
mie tzw. referencyjności, co  gwarantuje 
mu finansowanie w  zakresie oddziałów: 
wewnętrznych, chirurgicznym, ginekolo-
giczno-położniczym, neonatologicznym, 
urazowo-ortopedycznym, oddziału i zakła-
du rehabilitacji oraz izby przyjęć. 
Szpital nasz świadczy usługi medyczne 
dla mieszkańców miasta oraz bliższych 
i dalszych okolic. Przykładamy dużą wagę 
do szkolenia personelu medycznego oraz 
ciągłego doposażania w  sprzęt i  apara-
turę medyczną poszczególnych oddzia-
łów, w  miarę posiadanych możliwości 
finansowych. Kontynuujemy współpracę 
z  uczelniami wyższymi w  zakresie prak-
tyk i  staży studenckich. Szpital stanie się 
także od trwającego roku szkolnego bazą 
praktyk dla uczniów z  nowego kierunku 
medycznego w  Liceum Ogólnokształcą-
cym w  Siemianowicach Śląskich. Wszyst-
kie te działania mają na  celu zaintere-
sowanie przyszłych adeptów zawodów 
medycznych naszą jednostką, by  zapew-
nić jej ciągłość funkcjonowania.
Wszelkie jednak decyzje osób zarządzają-
cych wymagają stabilności i przewidywal-
ności, w bliższej i dalszej przyszłości.
Deklaracje Ministerstwa Zdrowia budzi-
ły nadzieje na: zapłatę za  kompleksową 
opiekę nad pacjentem, rozwój jednostek, 
które dostaną się do sieci, skrócenie drogi 
pacjenta do rehabilitacji, możliwości kon-
troli po leczeniu szpitalnym itp.
Jesteśmy jedynym szpitalem powiatowym 
„sieciowym” w 70 tysięcznym mieście, peł-
nimy codziennie „ostre dyżury” w  dzie-
dzinie chorób wewnętrznych, chirurgii 
ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, 
ginekologii z  położnictwem. Około 30% 
mieszkańców naszego miasta to seniorzy, 
zgłaszalność w  ramach Izby Przyjęć oraz 
NiŚPM jest bardzo duża.
Staramy się rzetelnie wywiązywać z podję-
tych obowiązków, pomimo naszych obaw 
i niepewności. Mieliśmy nadzieje na utwo-
rzenie przyszpitalnych poradni interni-
stycznych, w  których możliwe byłoby 
udzielanie porad kontrolnych po leczeniu 
szpitalnym. Miałoby to szanse zmniejszyć 
ilość powtórnych hospitalizacji, być może 

pewna liczba pacjentów kierowanych 
do Izby Przyjęć mogłaby uniknąć leczenia 
szpitalnego. Mieliśmy również nadzieję, 
że  nacisk kładziony na  kompleksowość 
opieki umożliwi nam utworzenie przy-
szpitalnej poradni ginekologicznej, której 
obecnie nie posiadamy. Mieliśmy również 
nadzieję na  rozszerzenie oferty rehabi-
litacyjnej o  rehabilitację kardiologiczną 

Szpitale powiatowe w sieci 
– nadzieje i niepokoje

„Aby się rozwijać, musimy mieć zapewnioną stabilność i perspektywy działania. 
Niepokoi nas duża doza niepewności i nie do końca przewidywalna przyszłość”- pi-
sze Agnieszka Wołowiec, prezes Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich.

i pulmonologiczną dla pacjentów po lecze-
niu internistycznym ostrych stanów 
w powyższych zakresach. Tak się – na razie 
– nie stało.
Osobie zarządzającej trudno jest podej-
mować decyzje związane z ponoszeniem 
kosztów, przy braku pewności opłacal-

ności takich działań. Działalność sektora 
zajmującego się zdrowiem nie może być 
traktowana porównywalnie do  biznesu, 
ale dopóki system finansowania nie jest 
jasno doprecyzowany, trochę „balansuje-
my na linie”. Finansowanie opieki zdrowot-
nej w naszym kraju nie kwalifikuje się ani 
do  systemu ubezpieczeniowego (mimo, 
że środki na opiekę zdrowotną pochodzą 

ze  składek) ani do  systemu budżetowe-
go (mimo centralnego zarządzania oraz 
deklaracji wsparcia finansowego przez 
Ministra Finansów).
Na  pewno w  najbliższym czasie wyzwa-
niem dla większości jednostek ochrony 
zdrowia będzie przejście na system finan-

Działalność sektora zajmującego się zdrowiem 
nie może być traktowana porównywalnie do biznesu, 
ale dopóki system finansowania nie jest jasno 
doprecyzowany, trochę „balansujemy na linie”.
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Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich.
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 SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA 
W POLSCE

Wg najnowszych dostępnych danych epi-
demiologicznych (Biuletyn z 2014 r, Krajowy 
Rejestr Nowotworów) w  Polsce stawiamy 
diagnozę nowotworu złośliwego u  160 tys. 
pacjentów rocznie. Wokół nas ponad pół 
miliona osób żyje z  rozpoznaniem nowo-
tworu. Co  roku na  nowotwory w  Polsce 
umiera prawie 100 tys. osób. Choroby nowo-
tworowe są aktualnie drugą przyczyną zgo-
nów, ale co szczególnie niepokojące, stano-
wią pierwszą przyczynę tzw. przedwczesnej 
umieralności (przed 65  r. ż.) wśród kobiet 
– aż połowa z nich w średnim wieku umiera 
na raka.

 POLSKA NA TLE EUROPY

Niestety na  tle Europy Polska cały czas 
ma  słabe wskaźniki pięcioletnich przeżyć 
na  nowotwory złośliwe. Jest to  zjawisko 
charakterystyczne dla większości kra-
jów dawnego bloku wschodniego. Mimo 
rosnącej, choć cały czas względnie niskiej 
zachorowalności, w  porównaniu do  euro-
pejskiej średniej, umieralność jest wysoka. 
W  najnowszej dostępnej analizie EUROCA-
RE 5, która objęła 29 państw europejskich, 
średni odsetek przeżyć chorych w  wieku 
> 15 r. ż. w  latach 2000-2007, w czasie pię-

ciu  lat od  diagnozy, wynosił 47,25%. Odse-
tek przeżyć poniżej średniej europejskiej 
zanotowano dla krajów Europy Wschodniej 
i  Zjednoczonego Królestwa. Wynosi on 
odpowiednio 39,32% i  41,77%, a  wskaź-
nik przeżyć dla Polski to  zaledwie 37,2%! 
Trzeba podkreślić, że te dane obrazują stan 
sprzed ok. 10 lat i  można przypuszczać, 
że  bezwzględny dystans 10 punktów  proc. 
do  średniej europejskiej prawdopodobnie 
się zmniejsza, ale na  bardziej aktualne sta-
tystyki trzeba poczekać do czasu publikacji 
wyników analizy EUROCARE 6.

 DLACZEGO PRZEŻYCIA CHORYCH 
NA  RAKA W  POLSCE SĄ  NIŻSZE NIŻ 
W EUROPIE?

Szereg czynników wpływa na  wyniki pię-
cioletniego przeżycia na  choroby nowo-
tworowe. Po  pierwsze jest to  stopień 
zaawansowania w  momencie rozpozna-
nia, po  drugie jakość, tempo diagnostyki 
i leczenia, po trzecie rehabilitacja i edukacja 
chorych po  leczeniu. Co szczególnie niepo-
koi, w Polsce mamy gorsze wyniki u chorych 
na stosunkowo dobrze rokujące nowotwory, 
jak rak jelita grubego, chłoniaki, czerniaki czy 
rak szyjki macicy. W  przypadku tych cho-
rób wczesne wykrycie, prawidłowe i  szyb-
kie przeprowadzenie diagnostyki i  dostęp 
do  wysokiej jakości kompleksowego lecze-

nia ma  decydujące znaczenie. Wczesne 
wykrycie raka jelita grubego i szyjki macicy 
jest możliwe w  przypadku prowadzenia 
na  szeroką skalę populacyjnych badań 
przesiewowych – kolonoskopii i  cytologii. 
Niestety poziom edukacji społeczeństwa 
w  tym zakresie jest cały czas niewystarcza-
jący i  zbyt mały odsetek populacji zgłasza 
się na te badania, mimo że są finansowane 
ze środków publicznych. Edukacja powinna 
być prowadzona już w  ramach zajęć z  bio-
logii i innych przedmiotów w szkołach pod-
stawowych, nawet jeśli dotyczy badań, jakie 
rekomendujemy pow. 50  r. ż. (kolonosko-
pia), bo dzieci mogą namówić rodziców czy 
dziadków, żeby poszły na badania. Edukacja 
dorosłych to temat trudniejszy, ale też możli-
wy do zorganizowania – kampanie społecz-
ne, pracodawcy, organizacje pozarządowe 
czy wreszcie lekarz rodzinny powinny być 
tutaj kanałem edukacyjnym.
W przypadku raka płuca, który jest najwięk-
szym zabójcą, nie tylko mężczyzn, ale ostat-
nio również kobiet, nie dysponujemy na razie 
skutecznym i  tanim badaniem przesiewo-
wym. Tutaj radykalne zmniejszenie umie-
ralności jest możliwe poprzez ograniczenie 
palenia tytoniu, które jest odpowiedzialne 
za  90% zachorowań na  raka płuca i  jedną 
trzecią zachorowań na  wszystkie nowo-
twory. U  mężczyzn w  ostatnich 15  latach 
obserwujemy korzystny trend – spadek 

sowania ryczałtowego, który z  założenia 
nie posiada możliwości rozliczania tzw. 
nadwykonań. W  puli ryczałtowej zna-
lazły się  m.in. świadczenia realizowane 
w  Oddziałach Anestezjologii i  Intensyw-
nej Terapii, których kosztochłonność jest 
bardzo wysoka, a  czas pobytu pacjenta 
w  większości przypadków niemożliwy 
do określenia. Liczymy na to, iż w najbliż-
szej przyszłości zostaną dokonane zmiany 
w sposobie rozliczania powyższych świad-
czeń i  nie będą one podlegały formule 
ryczałtowej. 
Osobnym problemem jest niedobór 
personelu fachowego. Szpital nasz 
ma to szczęście, że zatrudnia wykwalifiko-
waną, od  wielu lat związaną z  jednostką 
kadrę medyczną. Jednak i tutaj czyha wie-

Szpitale powiatowe w sieci...
le zagrożeń. Średnia wieku naszych leka-
rzy i  pielęgniarek jest znacznie powyżej 
średniej i  mimo dużego zaangażowania 
i  oddania zakładowi, musimy liczyć się 
z czekającymi nas niedoborami. 
Bardzo cieszymy się z faktu, że młodzi adep-
ci zawodów medycznych często wybierają 
naszą jednostkę na  staże podyplomowe, 
praktyki, szkolenia specjalizacyjne. Jesteśmy 
otwarci dla młodej kardy medycznej i mamy 
nadzieję, że część z nich zechce związać się 
z  naszym Szpitalem na  dłużej. Aby tak się 
stało, musimy się rozwijać. Aby się rozwijać, 
musimy mieć zapewnioną stabilność i  per-
spektywy działania. Niepokoi nas duża doza 
niepewności i nie do końca przewidywalna 
przyszłość. 
W obecnej sytuacji wydaje się, że należy jed-

nak podjąć ryzyko i postawić na rozwój. Daj-
my szanse rozwoju młodym lekarzom i miej-
my nadzieję, że nam się to wspólnie uda. Tyl-
ko spoglądając daleko i podejmując konkret-
ne działania, możemy liczyć na sukces. Mamy 
nadzieję, iż wspólne kroki, jakie zamierzamy 
podejmować z innymi jednostkami ochrony 
zdrowia, przyczynią się do lepszej i bardziej 
kompleksowej opieki nad pacjentem. 
Mając to na uwadze, zapraszamy 
do współpracy wszystkich młodych adep-
tów zawodów medycznych. 

Agnieszka Wołowiec
Prezes Szpitala Miejskiego 

w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

w artykule wykorzystano 
fot. Wojciecha Mateusiaka
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ia Onkologia w Polsce 
– jak dogonić Europę?

W praktyce lekarz POZ odgrywa bardzo ważną rolę w systemie opieki onkologicznej. 
Jego czujność onkologiczna często przesądza o sukcesie lub porażce leczenia.
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odsetka palaczy i  mniejszą ilość zgonów 
na  raka płuca; niestety trend wśród kobiet 
jest przeciwny. Ten temat wymaga skutecz-
nych i nowatorskich kampanii edukacyjnych 
wśród nastolatków i młodych kobiet i szero-
kiej implementacji sprawdzonych w świecie 
strategii. (…) Założenie, że w Polsce diagno-
zujemy chorobę nowotworową w  stadium 
bardziej zaawansowanym niż w Europie, jest 
prawdopodobnym przypuszczeniem, a  nie 
potwierdzonym faktem, ponieważ nasze 
rejestry (KRN i  NFZ) niestety nie zawierają 
szczegółowych danych o stopniach zaawan-
sowania wg skal TNM w  momencie rozpo-
znania choroby. Porównywanie przeżyć cho-
rych i  identyfikowanie przyczyn wyjaśniają-
cych ewentualne różnice, byłoby znacznie 
bardziej precyzyjne gdyby znać rozkład 
stopni zaawansowania leczonych w  Polsce 
i Europie chorych.

 CZY DOSTĘP DO DIAGNOSTYKI LECZE-
NIA ONKOLOGICZNEGO W  POLSCE JEST 
WYSTARCZAJĄCY?

Wprowadzenie tzw. „pakietu onkologicz-
nego” to  niewątpliwie właściwy kierunek, 
mimo jego licznych niedoskonałości. Naj-
ważniejszym elementem było zniesienie 
limitowania finansowania świadczeń i zobli-
gowanie do zachowania reżimu czasowego 
w  diagnostyce i  leczeniu. Niestety pakiet 
nie rozwiązał wielu problemów, szczególnie 
w zakresie diagnostyki, braku kompleksowej 
i  skoordynowanej opieki onkologicznej 
dla wielu chorych (duży odsetek leczo-
ny poza pakietem), dostępu do  wysokiej 
jakości badań diagnostycznych (np.  PET, 
rezonans magnetyczny) czy metod leczni-
czych. Jest to  pochodną znacznego niedo-
finasowania publicznej opieki zdrowotnej 
we  wszystkich praktycznie zakresach i  bra-
ku zasobów ludzkich – szczególnie leka-
rzy i  pielęgniarek. Dodatkowo szczególnie 
niepokoi rosnący na każdym kroku poziom 
biurokratyzacji leczenia. Na  skutek mnoże-
nia wymogów administracyjnych dotyczą-
cych dokumentacji medycznej na  każdym 
poziomie pielęgniarka i lekarz znaczną część 
swojej aktywności zawodowej poświęca-
ją na  wypełnianie dokumentów. Często 
dokumenty te mogły by  być wypełniane 
automatycznie bądź uzupełniane przez 
personel biurowy, ale zbyt niskie finanso-
wane nie pozwala dyrektorom placówek 
medycznych na zatrudnienie odpowiedniej 
liczby personelu lub zakup komputerów 
i  oprogramowania. Niestety dostęp 
do nowoczesnych technologii (diagnostyka 
PET, radioterapia, nowoczesne i  innowacyj-
ne leki celowane i immunoterapia) pomimo 
ciągłej poprawy jest cały czas odległy od ide-
alnego i  co  gorsza, należy się spodziewać, 
że nowe technologie będą coraz trudniejsze 
do sfinansowania. Brak odwagi elit politycz-
nych (niezależnie od  tego, która formacja 
polityczna obecnie rządzi) i  instynkt samo-
zachowawczy rządzących (lęk przed utratą 

wyborców) nie pozwala na  jasny komuni-
kat, że  państwo nie udźwignie finansowa-
nia wszystkich nowoczesnych technologii 
w onkologii i całej medycynie w najbliższych 
latach. Niestety jest to temat nie poruszany 
w  przestrzeni publicznej, bo  niewygodny 
politycznie, a  tylko otwarta dyskusja mogła 
by  pozwolić na  opracowanie optymalnych 
rozwiązań.

 EDUKACJA LEKARZA POZ W SYSTEMIE 
OPIEKI ONKOLOGICZNEJ

W  praktyce lekarz POZ odgrywa bardzo 
ważną rolę w systemie opieki onkologicznej. 
Jego czujność onkologiczna (wiedza o wcze-
snych objawach nowotworu i  umiejętność 
jego diagnozowania) często przesądza 
o sukcesie lub porażce leczenia onkologicz-
nego. Wprowadzenie pakietu onkologiczne-
go nie spowodowało, jak zakładano, maso-
wego wystawiania kart DiLO na  poziomie 
POZ, co miało zwiększyć odsetek pacjentów, 
u  których wcześnie rozpoznano nowotwór. 
Lekarze narzekali na  niedoskonałość syste-
mów informatycznych i biurokrację. Oprócz 
początkowego etapu diagnostyki lekarz 
POZ powinien mieć szczegółową wiedzę 
na temat powikłań po leczeniu, wczesnego 
rozpoznawania wznowy i  szeroko rozumia-
nej rehabilitacji po leczeniu onkologicznym. 

Pacjenci, którzy przeszli radykalne, skojarzo-
ne leczenie onkologiczne wymagają racjo-
nalnej obserwacji po leczeniu i często kom-
pleksowej rehabilitacji, której nie są w stanie 
udźwignąć ośrodki onkologiczne. Ponad pół 
miliona chorych powinno być pod szczegól-
ną opieką lekarzy POZ. Tym bardziej należy 
dołożyć starań, aby w systemie ustawiczne-
go szkolenia lekarzy POZ aktualna wiedza 
na  temat prewencji, wczesnego rozpozna-
wania, możliwości nowoczesnego lecze-
nia, ścieżki dostępu, a  także umiejętność 
rozmowy z  chorym na  nowotwór i  opieka 
po  zakończonym leczeniu onkologicznym 
(wiedza nt. powikłań leczenia i umiejętność 
wczesnego rozpoznania wznowy) były stale 
obecne.

 BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA LEKARZY 
POZ

Jedną z  form poszerzania wiedzy o  nowo-
tworach wśród lekarzy POZ są  szkolenia. 
Takie rozwiązanie proponuje Ministerstwo 

Zdrowia. W  ramach programu wieloletnie-
go „Narodowy Program Zwalczania Chorób 
Nowotworowych” Uniwersyteckie Cen-
trum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM 
w Katowicach organizuje bezpłatne szkole-
nie z zakresu onkologii dla lekarzy POZ. Jego 
celem jest poszerzenie wiedzy wśród lekarzy 
z  zakresu diagnostyki onkologicznej, zasad 
kierowania na  leczenie i umiejętności opie-
ki nad chorym po  leczeniu onkologicznym, 
co może przyczynić się do zwiększenia liczby 
wcześnie rozpoznanych chorób onkologicz-
nych możliwych do zdiagnozowania wstęp-

nego w POZ.
Szkolenie skierowane jest do  osób zatrud-
nionych w  POZ na  terenie województwa 
śląskiego, łódzkiego i  opolskiego lub woje-
wództwa sąsiedniego, które:
– są  w  trakcie szkolenia specjalizacyjnego 
lub są specjalistami w dziedzinie medycyny 
rodzinnej,
– posiadają specjalizację I stopnia lub są spe-
cjalistami w  dziedzinie chorób wewnętrz-
nych, położnictwa i  ginekologii, pediatrii 
oraz są w trakcie szkolenia specjalizacyjnego 
w wymienionych dziedzinach,
– posiadają ważne prawo wykonywania 
zawodu.
Rekrutacja odbywa się za  pośrednictwem 
Platformy internetowej www.onkologia.uck.
katowice.pl od 1 grudnia 2017 r. Tam również 
znajdują się wszelkie informacje niezbędne 
do wzięcia udziału w szkoleniu. 

Prof. dr. hab. n. med. Sergiusz Nawrocki 
(kierujący Oddziałem Radioterapii 

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 
im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach)

W ramach programu wieloletniego „Narodowy 
Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” 
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 
im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach 
organizuje bezpłatne szkolenie z zakresu 
onkologii dla lekarzy POZ.

Dr hab. n. med. Agnieszka Boratyn-Nowicka, 
Koordynator merytoryczny  projektu.

http://www.onkologia.uck.katowice.pl/
http://www.onkologia.uck.katowice.pl/
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Delegatura, dodajmy, bardzo liczna, bo  ma  ponad 180 człon-
ków, ale jej specyfika polega na tym, że członkowie to głównie 
pracownicy poradni, NZOZ i  POZ. Zebranie w  jednym miejscu 
i w jednym czasie takiej grupy graniczy z cudem.

A  jednak w  ostatniej kadencji przy współpracy z  Kol. Ludmi-
łą Dolczak udało się to  dwukrotnie. Pierwsze spotkanie, dwa 
lata temu, było związane z  Agapą Świąt Bożego Narodzenia. 
Po dobrych opiniach zaplanowaliśmy kolejne, jesienią 2017 r.

Na  początku września 2017  r. w  Karczmie Wiejskiej w  Jankowi-
cach spotkało się blisko 40 osób, które chciały wysłuchać swoich 
reprezentantów w samorządzie. Dr Ludmiła Dolczak – zastępca 
OROZ, przekazała najnowsze informacje o  zmianach w  prawie, 
dotyczących lekarzy. Przypomniała, na  czym polega odpowie-
dzialność zawodowa i jakie sprawy najczęściej trafiają do OROZ. 

Mnie z  kolei przypadł zaszczyt poinformowania o  aktualnych 
działaniach samorządu i planach na przyszłość.
Potem już tylko spotkanie towarzyskie i  śląski poczęstunek, 
o który zadbała właścicielka Karczmy, stwarzając niepowtarzalny 
klimat.

Rozmowy i  dyskusje trwałyby pewnie dłużej, gdyby nie obo-
wiązki dnia następnego. Był jeszcze jeden wymiar tej integracji, 
bo oto spotkali się lekarze, którzy znają się jedynie „ze skierowań, 
konsultacji i pieczątek” i często nie mają na nic czasu.

Przy rozstaniu wszyscy pytali, kiedy odbędzie się następne 
i  to  nas bardzo cieszy! Mam nadzieję, że  uda się nam spotkać 
o wiele wcześniej, niż za kolejne dwa lata. 

Stefan Kopocz, pszczyńska delegatura ŚIL

Szanowna Redakcjo! Stale czytam z dużym zainteresowa-
niem „Pro Medico” – gratulacje!
W  Waszym pięknym mieście Katowicach byłem dotych-
czas dwukrotnie. Pierwszy raz przed kilkunastu laty, 
na krajowej naradzie wojewódzkich inspektorów sanitar-
nych. Pamiętam, jak duże wrażenie zrobił na mnie już wte-
dy słynny „Spodek” oraz świetny koncert katowickiej orkie-
stry symfonicznej. Po  raz drugi – w  2017  r. jako pacjent 
leczony (z pomyślnym rezultatem) na Oddziale Kardiochi-
rurgii Szpitala w Katowicach-Ochojcu. Serdecznie pozdra-
wiam Profesora Marka Andrzeja Deję i  cały Zespół, dzię-
kując za  wysoki profesjonalizm, wspaniałą opiekę i  dużą 
empatię.

Włodzimierz Janiszewski
lekarz chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog 

i epidemiolog
zastępca redaktora naczelnego 

Biuletynu OIL „DOKTOR” w Zielonej Górze

K8.041/17 działa!
To nie początek opowieści sensacyjnej. Pod tym kryptonimem kryje się delegatu-
ra pszczyńska ŚIL.

Stomatolodzy 
delegatury rybnickiej

LISTY

Spotkanie stomatologów w Rybniku odbyło się już po raz szósty, 
8.11.2017 r. – jak zwykle w środę i jak zwykle o 19.00. Na zapro-
szenie dr. Rafała Kiełkowskiego oraz dr Ewy Paszek z Komisji 
Stomatologicznej ORL odpowiedziało ponad 60 osób. Przewod-
niczący Komisji podsumował główne zagadnienia związane 
z pracą w 2017 r. zarówno Komisji Stomatologicznej ORL w Kato-
wicach, jak i  KS NRL, uczestnicy poznali też szczegóły rozmów 
z dyrekcją ŚOW NFZ w zakresie stomatologii, wspólnie omówio-
no wydarzenia w ochronie zdrowia minionego roku. 
Gość spotkania – dr Zofia Krauze-Balwińska przedstawiła kilka 
swoich wierszy. Jak co roku dr Paszek zadbała, by wśród uczest-
ników znaleźli się przedstawiciele stomatologów z miast „ościen-
nych”: Żor, Gliwic czy z Jastrzębia-Zdroju. 
Zorganizowanie udanego spotkania na  kilkadziesiąt osób 
wymaga znacznego poświęcenia swojego czasu, ale, jak mówi 
dr  Paszek: „przecież komuś musi się chcieć, inaczej nic byśmy nie 
zrobili.”

(G.O.)
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Przy rozstaniu wszyscy pytali: kiedy się znowu spotkamy?
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Od  czterech lat odbywa się w  Wiśle spotkanie stomatologów 
z całej Polski, którzy mają okazję wziąć udział w kilkunastu wykła-
dach, ale i wymienić doświadczenia, podyskutować, zintegrować 
się – i last but not least – zrelaksować, nierzadko z całymi rodzina-
mi. To dobra okazja do odświeżenia znajomości czy nawiązania 
nowych przyjaźni, ale nie tylko. 
Dr Rafał Kiełkowski, przewodniczący Komisji Stomatologicznej: 
„Wiele inspirujących merytoryczne debat powstało nieoczekiwanie, 
podczas nieformalnych spotkań i  rozmów – tak jest od  pierwszej 
edycji”. 
Organizator: Komisja Stomatologiczna ORL, zaproponowała każ-
demu uczestnikowi szeroki wybór możliwości spędzenia wspól-
nego czasu. Niebagatelne znaczenie miała też bogata oferta 
wystawiennicza, swoje produkty i  usługi zaprezentowało wiele 
firm ze stomatologicznej branży i innych. Nie wybierano tematy-
ki przewodniej wykładów uznając, że powinny być odpowiedzią 
na  postulaty uczestników wcześniejszych edycji, stąd, co  pod-
kreślała wiceprzewodnicząca Komisji dr Aleksandra Sommerlik 
-Biernat:
– Merytoryczne skupienie programu wokół tych zagadnień, z który-
mi stykamy się na co dzień w trakcie wykonywania zawodu. 
Na  relacje i  rozmowy związane stricte z  tematyką wykładów 
zapraszamy do kolejnych edycji „Pro Medico”, tym razem – foto-
relacja. 

tekst i zdjęcia: (G.O.)

IV Andrzejki Stomatologiczne. Wisła 24-26.11.2017 r. 

Co każdy stomatolog 
wiedzieć powinien?

Na pewno to, że „Andrzejki” są „mądre, merytorycznie wartościowe, inspirujące, 
ale i atrakcyjne” – jak napisał portal Infodent24 i co podkreślali uczestnicy.

Wiceprezes ORL Rafał Kiełkowski, Beata Prudel, dr Norbert Prudel,  
doc. Halina Borgiel-Marek ,dr Aleksandra Sommerlik-Biernat.

Dr n. med. Aneta Doliwa w trakcie wykładu.

Dr n. med. Zbigniew Hamerlak prowadził warsztaty z  kinesiologytapingu.
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„Macie iść w świat i krzewić wiedzę” – te sło-
wa przekazał dr  hab. n. med. prof.  nadz. 
SUM Rafał Stojko kończącym staż pody-
plomowy lekarzom. 30 października 
2017  r., w  Szpitalu Zakonu Bonifratrów 
w Katowicach odbyło się spotkanie poże-
gnalne stażystów. To już tradycja bogucic-
kiego szpitala, że po trzynastu miesiącach 
stażu, który jest pierwszym etapem zawo-
dowej drogi każdego młodego lekarza, 
odbywa się uroczyste pożegnanie. 
W  spotkaniu wzięła udział ponad dwu-
dziestoosobowa grupa młodych lekarzy, 
prezes Zarządu dr n. med. Maria Janusz, 
kierownicy oddziałów oraz koordyna-
torzy stażu, a  także dr  Grzegorz Góral, 
reprezentujący ŚIL. Koordynatorkami 
stażu były: dr  Ewa Pikulska-Chrobak, 
dr Joanna Wróblewska-Bałys oraz dr Ali-
cja Kokorudza (która z  przyczyn zawo-
dowych nie uczestniczyła w  spotkaniu). 
Przed uroczystością w zabytkowej kaplicy 
szpitalnej odbyła się uroczysta msza świę-

ta w intencji lekarzy stażystów i ich rodzin, 
którą odprawił Przeor Konwentu Bonifra-
trów w Katowicach. 
Spotkanie rozpoczęła prezes Maria 
Janusz, która w  ciepłych słowach zwró-
ciła się do  „wypływających na  szerokie 
wody” młodych lekarzy. Zwróciła także 
uwagę, że w codziennej pracy lekarzy nie 
tylko wymiar medyczny ma znaczenie, ale 
równie ważny jest aspekt ekonomiczny, 
ponieważ, by móc udzielić świadczeń jak 
największej liczbie pacjentów, muszą być 
one zoptymalizowane. Dr  Janusz prze-
strzegała: 
– Tnijmy koszty, ale nie oszczędzajmy w spo-
sób idiotyczny!
W  spotkania pożegnalne stażystów wpi-
sane są wykłady kierowników oddziałów. 
W  tym roku zaproszenie przyjął kierow-
nik Oddziału ginekologiczno-położniczego, 
prof.  Rafał Stojko i  wygłosił prelekcję „Jak 
najlepiej usunąć macicę”. Profesor podsu-
mował wykład słowami: 

– Jeżeli macie do  wyboru w  metodach 
operacyjnych tylko młotek, to  będziecie 
„młotkować” wszystko, natomiast jeżeli 
w swoim portfolio będziecie mieli wszystko, 
to  będziecie mogli skroić terapię na  miarę 
każdej pacjentki.
Młodzi lekarze podziękowali mentorowi 
gromkimi brawami. Pamiątkowe dyplomy 
wręczyli stażystom prezes Maria Janusz, 
kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej 
dr  Andrzej Miciński oraz reprezentują-
cy ŚIL dr  Grzegorz Góral. Młodzi lekarze 
przedstawiali, jaką wybrali specjalizację. 
Największym powodzeniem wśród tej 
grupy stażystów cieszyła się interna.

Po  spotkaniu przedstawiciele Szpita-
la Zakonu Bonifratrów oraz ŚIL udali się 
na pobliski cmentarz, gdzie złożyli wieńce 
i znicze na grobach zasłużonych dla Śląska 
lekarzy. 

Anna Michalczuk

70 LAT ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
W KATOWICACH

JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach i Stowarzyszenie Absolwentów 

serdecznie zapraszają pracowników, absolwentów 
i studentów Uniwersytetu na 

jubileuszowy piknik z okazji 70-lecia Uczelni,
który odbędzie się 25 maja 2018 roku 

w godz. 10.00-22.00 
w kampusie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

przy ul. Jordana 19 w Zabrzu-Rokitnicy.

Komisja ds. Emerytów i Rencistów 
i Katowicki Klub Lekarza Seniora 

serdecznie zapraszają lekarzy Seniorów na 
VI spotkanie koleżeńskie, 

które odbędzie się 9 stycznia (wtorek) 2018 r. 
o godz. 15.00 w restauracji „JG STAJER” 

przy ul. Panewnickiej 90 w Katowicach-Ligocie. 

Zapisy przyjmuje dr Weronika Siwiec 
(tel. 601 822 835) od 18 grudnia do 7 stycznia 2018 r. 

wyłącznie w godzinach 18.00-20.00

Zwieńczenie pierwszego etapu zawodowej 
drogi – pożegnanie lekarzy stażystów

Komunikaty
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Z sukcesów lekarzy ŚIL…

 Krzyż Kawalerski Orde-
ru Odrodzenia Polski dla 
prof. Zbigniewa Gąsiora

 Tytuły naukowe profe-
sora nauk medycznych

 Nowi Członkowie
Honorowi Towarzystw 
Naukowych

 Jeden z najczęściej
cytowanych naukowców

13 października 2017  r. w  Pałacu Pre-
zydenckim w  Warszawie odbyła się 
uroczystość wręczenia odznaczeń pań-
stwowych: prof.  dr  hab. n. med. Zbi-
gniew Gąsior – kierownik Katedry i Kli-
niki Kardiologii Wydziału Nauk o Zdro-
wiu Śląskiego Uniwersytetu Medycz-
nego w Katowicach, został odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski za  wybitne zasługi w  dzia-
łalności na  rzecz ochrony zdrowia oraz za  osiągnięcia w  pracy 
naukowo-badawczej. 

Postanowieniem z  15 września br., Prezydent RP Andrzej Duda 
nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych dr. hab. n. med. 
Zenonowi Czubie, kierownikowi Katedry i  Zakładu Mikrobiologii 
i Immunologii Wydz. Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycz-
nym w Zabrzu SUM w Katowicach.

Postanowieniem z  15 września 2017  r. Prezydent RP nadał tytuł 
naukowy profesora nauk medycznych dr. hab. n. med. Jackowi Ziai, 
pracownikowi Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Trans-
plantacyjnej Wydz. Lekarskiego w Katowicach SUM.

Postanowieniem z  23 września 2017  r. Prezydent RP nadał tytuł 
naukowy profesora nauk medycznych dr. hab. n. med. Wacławo-
wi Kuczmikowi, kierownikowi Katedry i  Kliniki Chirurgii Ogólnej, 
Naczyń, Angiologii i Flebologii Wydz. Lekarskiego w Katowicach SUM.

Postanowieniem z 23 września 2017 r. Prezydent RP nadał dr. hab. 
n. med. Tomaszowi Urbankowi tytuł naukowy profesora nauk 
medycznych. Prof.  dr  hab. n. med. Tomasz Urbanek od  początku 
kariery zawodowej związany jest z Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej 
i Naczyń Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM.

Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy dr hab. n. med. Ser-
giusz Nawrocki, kierownik Katedry Onkologii i  Radioterapii Wydz. 
Lekarskiego z  Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w  Zabrzu SUM 
w Katowicach, otrzymał tytuł naukowy profesora nauk medycznych. 
Wręczenie nominacji odbyło się 26 października w Pałacu Prezydenc-
kim w Warszawie. 

Prof. dr hab. n. med. Stefan Baron – kierownik Katedry Dysfunk-
cji Narządu Żucia i  Ortodoncji Wydz. Lekarskiego z  Oddziałem 
Lekarsko-Dentystycznym w  Zabrzu SUM w  Katowicach został 
Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji 

„Clarivate Analytics” opublikował doroczną listę najczęściej cyto-
wanych naukowców w  2017  r. W  rankingu znalazło się ponad 
trzy tysiące uczonych, pracujących w  900 instytucjach. Wśród 
czterech naukowców z  Polski w  dziedzinie nauk medycznych 
znalazł się prof. dr hab. n. med. Michał Tendera, kierownik III Kli-
niki Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. 

(portal internetowy „Medycyna praktyczna” 
oraz https://clarivate.com/)

 Nowy prezes Zarządu 
Głównego PTDL
Dr  hab. n. med. Anna Mertas, 
adiunkt Katedry i  Zakładu Mikrobio-
logii i  Immunologii Wydz. Lekarskiego 
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym 
w  Zabrzu SUM w  Katowicach, została 
wybrana prezesem Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Diagnostyki 
Laboratoryjnej w  kadencji 2017-2021. 
W latach 2007-2017 dr hab. Anna Mer-
tas pełniła funkcję przewodniczącej 
Oddziału PTDL w Katowicach, natomiast w latach 2010-2017 była 
członkiem Zarządu Głównego PTDL.

 (materiały prasowe SUM)

 Jedyny Polak w gronie 
ekspertów 

Prof.  dr  hab. n. med. Edward Wylęgała, kierownik Katedry 
i  Oddziału Klinicznego Okulistyki Wydz. Lekarskiego z  Oddzia-
łem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM znalazł się w gronie 
ekspertów w ramach programu „One Hundred Foreign Experts 
Plan”. Projekt ma na celu zgromadzenie intelektualistów z całe-
go świata w celu rozwoju prowincji chińskiej Hebei, w związku 

Narządu Żucia, w dowód uznania za szczególne zasługi dla roz-
woju tej dziedziny nauki.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek, kierownik Katedry i Klini-
ki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału 
Lekarskiego w Katowicach SUM został wybrany w poczet Człon-
ków Honorowych Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego 
podczas odbywającego się w dniach 12-14 października br. Kon-
gresu PTT. 

(źródło: mat. prasowe SUM)

Prof. Edward  Wylęgała w Chinach 

https://clarivate.com/
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 Sztuczny staw nowej 
generacji

 Sportowiec Roku

 Nowatorska operacja 

 Poetyckie laury dla 
prof. Eugeniusza 
J. Kucharza 

Endoprotezę stawu biodrowego, która zrasta się z kośćmi lepiej niż 
dotychczasowe, wszczepiono 31.10.2017 r. choremu na  chorobę 
zwyrodnieniową stawu biodrowego w Powiatowym Zespole Zakła-
dów Opieki Zdrowotnej w  Czeladzi. „Pacjent będzie mógł zacząć 
chodzić wcześniej, niż w przypadku endoprotez starszych generacji” 
powiedział mediom lekarz kierujący oddziałem urazowo-ortope-
dycznym szpitala w Czeladzi, dr n. med. Marek Bożek. Jest to pierw-
szy taki zabieg w woj. śląskim i jeden z pierwszych w Polsce. 

(PAP/Rynek Zdrowia)

31 października 2017  r. zespół lekarzy z  Klinicznego Oddziału 
Urologicznego WSS nr 5 im. św. Barbary w  Sosnowcu przepro-
wadził pierwszą w  województwie śląskim operację usunięcia 
guza pęcherza moczowego za  pomocą noża wodnego. Dzięki 
pozytywnie rozpatrzonemu wnioskowi, Oddział zyskał pieniądze 
z  Fundacji Timkena na  zakup specjalistycznego sprzętu, sześć-
dziesięciu mikroskopijnych dysz, które jednorazowo wykorzy-
stuje się podczas operacji. Dr  n med. Michał Tkocz, ordynator 
Oddziału urologii w Szpitalu św. Barbary w Sosnowcu podkreślał, 
że „przy nożu wodnym dużo mniejsze jest także ryzyko perfora-
cji oraz urazu termicznego, który jest konsekwencją tradycyjnej 
metody elektroresekcji”. 

(źródło: mat. prasowe Szpitala)

14 października 2017  r. w Warszawie zakończył się VIII Ogólno-
polski Konkurs Poetycko-Prozatorski „Puls Słowa”, zorganizo-
wany w  ramach 46. Warszawskiej Jesieni Poezji. Jury przyznało 
tylko II  nagrodę i  cztery wyróżnienia. Jedno z  nich otrzymał 
prof.  dr  hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz (kierujący Katedrą 
i Kliniką Chorób Wewnętrznych i Reumatologii SUM). Jego wiersz 
stał się tytułem antologii nagrodzonych tekstów, którą wydano 
w Warszawie („Przeklinanie luster”).

Z  kolei podczas 61. Kongresu Światowej Unii Lekarzy Pisarzy 
i Poetów w Plowdiw, prof. Kucharz zaprezentował swoje wiersze 
w języku angielskim. Niewiele osób wie, że jest także tłumaczem 
poezji z  języka kazachskiego i  wydał tom przekładów wierszy 
poety Kunanbajulego. W  kazachskim zima jest rodzaju męskie-
go, więc fragment wiersza o  niej, w  przekładzie prof.  Kucharza 
brzmi: Przychodzi w futrze, w ciemnej śniegowej zamieci, Cały szary 
od śniegu, ze srebrzystą brodą... 

(G.O. i dr Anna Kotulska)

Przewodniczący Kongresu Zlatimir Kolarov (pierwszy od lewej) z uczest-
nikami z  Polski (od  lewej): Eugeniuszem J. Kucharzem, Anną Kotulską 
i Ryszardem Żabą.

Decyzją Komisji ds. Sportu NRL dr Stefan Madej (lekarz specjali-
sta ginekolog – położnik z Sosnowca) otrzymał tytuł Sportowca 
Roku 2016. Dyplom i puchar odebrał we wrześniu 2017 r. podczas 
Igrzysk Lekarskich w Zakopanem. Doktor Madej jest rekordzistą 
Igrzysk Lekarskich w  pięciu kategoriach, wielokrotnym złotym 
medalistą w  lekkoatletyce. W  klasyfikacji weteranów w  dwóch 
konkurencjach zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce wyników 
wszechczasów. W wyjazdach na zawody od wielu lat towarzyszy 
mu najwierniejszy kibic: Małżonka. 

oprac. Grażyna Ogrodowska 

z  organizacją Zimowych Igrzysk Olimpijskich w  2022  r. Profe-
sor zaproponował wprowadzenie innowacyjnych technik ope-
racyjnych w zakresie okulistyki m.in. przeszczepy warstwowe 
rogówki, przeszczepy rąbkowych komórek macierzystych, prace 
badawcze nad genetyką wrodzonych chorób oczu. Jest jedynym 
Polakiem w gronie 10 ekspertów, obok laureata Nagrody Nobla 
George Smoota z USA. 

(materiały prasowe SUM)
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Dr Stefan Madej w towarzystwie Żony odbiera puchar i tytuł  od dr. Jacka 
Tętnowskiego.

http://powiat.bedzin.pl/
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Prof. Damian Kusz podczas operacji. 

Oddział Urazowo-Ortopedyczny w  Górniczym Centrum 
Medycznym, (następnie Górnośląskim Centrum Medycznym) 
w Katowicach-Ochojcu został otwarty 1.09.1977 r., a pierwsze-
go pacjenta przyjęto w  styczniu 1978  r. Ordynatorem i  orga-
nizatorem został dr  n. med. Andrzej Wejsflog, jak podaje 
prof. Damian Kusz: „syn wielkiego polskiego ortopedy i trauma-
tologa, prof.  Gabriela Wejsfloga, ucznia prof.  Adama Grucy. (...) 
W 1986 r. stanowisko to objął dr n. med. Jerzy Totuszyński, absol-
went ŚlAM z 1969 r., który w ciągu wielu lat działalności stworzył 
jednostkę cieszącą się w naszym środowisku bardzo dobrą opinią 
i znakomitymi stosunkami międzyludzkimi.”
W  2000  r. przekształcono Oddział w  strukturę uniwersytec-
ką, a  kierownikiem Katedry i  Kliniki Ortopedii i Traumatologii 
Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM został 
prof. Damian Kusz.
W październiku 2017 r. minęło 35 lat pracy Profesora, które sam 
określa jako „nie tylko czas wytężonej działalności, ale i  wielki 
zaszczyt oraz honor. Posiadać Przełożonych w  SUM, Szpitalu 
i  Izbach Lekarskich, których się szanuje, to  przywilej i  powód 
do dumy.” Na spotkanie z Profesorem zapraszamy do  jednego 
z najbliższych wydań „Pro Medico”. 

Oprac. Grażyna Ogrodowska

Kardiolodzy zajmujący się 
elektroterapią spotkali się 
14-16 listopada 2017 r. w Cho-
rzowie na Śląskiej Jesieni Elek-
trokardiologicznej, organizo-
wanej przez Klinikę Elektrokar-
diologii i Niewydolności Serca 
SUM (posadowionej na bazie 
Oddziału Elektrokardiologii 
GCM SUM im.  prof.  Leszka 
Gieca). Jubileuszowi XXX-lecia 
poświęcono sesję naukową. 

Odznaki Honorowe za  Zasługi dla Województwa Śląskiego, 
przyznane z inicjatywy Senatora RP Leszka Piechoty, otrzymali 
prof. Maria Trusz-Gluza, prof. Włodzimierz Kargul i dr Tadeusz 
Zając. Instytut Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Colle-
gium Medicum w Krakowie przyznał też prof. Marii Trusz-Gluzie, 
i prof. Włodzimierzowi Kargulowi Medale za zasługi dla rozwoju 
elektrokardiologii w ośrodku krakowskim. 
 

(fragmenty obszernego oprac. 
prof. Krzysztofa S. Gołby, 

kierującego Oddziałem Elektrokardiologii GCM 
– więcej na http://ekardio.slask.pl/)

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu 
Ruchu w Katowicach-Ochojcu ma 40 lat
Obszerne informacje o jubileuszu i historii Oddziału przekazał nam prof. dr hab. n. 
med. Damian Kusz, który też zamieścił swoje wspomnienia w artykule opublikowa-
nym na stronie internetowej Szpitala.

Prof. dr hab. n. med. 
Damian Kusz:
Nowatorskie metody diagnostyczne 
i  lecznicze, nierzadko zastosowane 
po raz pierwszy w kraju, często były 
szeroko komentowane w  mediach oraz prezentowane 
na  najważniejszych wydarzeniach naukowych na  świe-
cie. Zawsze w edukacji zawodowej lekarzy i pielęgniarek 
starałem się dawać przykład, że  to  pacjent jest najważ-
niejszy, a  naszą powinnością jest troska o  chorego oraz 
stworzenie mu najlepszych warunków opieki i komfortu 
pobytu w Szpitalu. 

Decyzję o wyborze drogi dydaktyka, naukowca i orto-
pedy-traumatologa uważam za najważniejszą i w pełni 
słuszną. SUM zapewnił mi możliwość realizacji zamierzeń 
i rozwój, ze zdobywaniem kolejnych stopni naukowych 
i tytułu Profesora oraz specjalizacji i zaszczytów, nie tylko 
krajowych, ale i zagranicznych. Wędrowałem wraz z prze-
mieszczającą się Katedrą i Kliniką Ortopedii Wydziału 
Lekarskiego w Zabrzu SUM i moim nauczycielem, Prof. 
Andrzejem Tokarowskim, od Bytomia, przez Czeladź po 
Sosnowiec. W Ochojcu zatrzymałem się już przez okres 
17 lat...

Prof. dr hab. n. med. Damian Kusz
Kierownik Katedry i Kliniki 

Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu SUM

Śląska Jesień Elektrokardiologiczna 2017

XXX-lecie Elektrokardiologii 
w Górnośląskim Centrum Medycznym 
w Katowicach-Ochojcu
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Z zaciekawieniem przeczytałem powyż-
szy artykuł, by  dowiedzieć się, co  jest 
lub może być uważane za  niezgodne 
z  prawem, jeżeli chodzi o  prezentację 
w  formie tzw. reklamy. Artykuł wzbu-
dził we mnie mieszane uczucia.

Reklama. Czy to  słowo ma  wydźwięk 
pozytywny, czy negatywny? Wszystko 
zależy od tego, kto mówi, co i po co mówi 
i,  oczywiście, kto ocenia. Kilka lat temu 
udałem się do redakcji jednego z dzienni-
ków, w którym chciałem umieścić artykuł 
poglądowy. Biorąc pod uwagę moje spo-
strzeżenia co  do  niskiego stanu wiedzy 
(nie tylko pacjentów) na temat diagnosty-
ki i leczenia zwyrodnienia siatkówki zwią-
zanego z wiekiem, zdecydowałem się nie-
odpłatnie napisać taki artykuł. Jako autor 
tekstu umieściłem pod nim swoje per-
sonalia i  oznaczyłem miejsce pracy. Pani 
redaktor jednoznacznie dała mi do zrozu-
mienia, iż będąc lekarzem niepracującym 
w  ośrodku państwowym, muszę zapłacić 
za  umieszczenie tekstu w  gazecie... „Gdy-
by Pan był np.  ordynatorem w  ośrodku 
państwowym, to  co  innego, mógłby Pan 
to  umieścić za  darmo...”.  Tekst nie doty-
czył określonego produktu oraz mojej 
osoby, jednak został potraktowany jako 
forma reklamy. Co  więc nie jest uważane 
za reklamę, a co podaje się do wiadomości 
publicznej? Dlaczego lekarz lub ośrodek 
nie może napisać publicznie – moje osią-
gnięcia, wyniki leczenia są  o  wiele lepsze, 
niż to, co  jest prezentowane w  większości 
podobnych w  profilu leczenia jednostek 
leczniczych? Czy to  jest reklama, czy jedy-
nie informacja, zawierająca bezpośredni 
przekaz, nierzadko świadectwa pacjentów, 
którzy dotąd nie uzyskali korzystnego efek-
tu leczniczego, a w tym ośrodku uzyskali to, 
co podobno było niemożliwe? (...)

Od  razu nasuwa się pytanie: czy to, 
co  jest prezentowane przez ośrodek pry-
watny, zawsze będzie formą reklamy, 
a to, co przez ośrodek państwowy zawsze 
tylko (cenną) informacją dla potencjal-
nych pacjentów? Skąd pacjent ma  się 
dowiedzieć, że w trakcie swojego leczenia 
może mieć coś jeszcze lepszego, jeżeli nikt 
nie może o tym mówić głośno? Dlaczego 
nie ma  takich samych reguł dla promocji 
ośrodków państwowych i  prywatnych? 
Ktoś mógłby powiedzieć: za usługi świad-
czone prywatnie trzeba zapłacić. A  czy 
usługi świadczone w  ramach umowy 
z NFZ są bezpłatne? Lekarz, który informu-
je pacjenta, że lecząc się w ramach usług 
NFZ nic nie musi płacić, mówi nieprawdę. 

Nie przypominam sobie, aby kiedykol-
wiek jakakolwiek procedura wykonana 
w  ramach umowy z  NFZ była niezapła-
cona, oczywiście z  naszych podatków. 
Czy któryś z  czytelników tego artykułu 
zdecydował się kupić cokolwiek, zanim 
nie zapoznałby się z  jakością produk-
tu? To,  co  jest najgorsze w  naszym sys-

Echa publikacji: „Informowanie, ogłaszanie... Co wolno lekarzowi?” „Pro Medico” 
nr 244, listopad 2017 r.

Okiem okulisty z rejonu

temie, to  oczywiście płacenie za  usługi 
medyczne przed ich wykonaniem. W  jaki 
sposób wówczas uzyskać odpowiednią 
jakość usług? Tylko zdrowa konkuren-
cja może poprawić ich jakość. Patrząc 
okiem okulisty prywatnie praktykujące-
go, w  przypadku chirurgicznych metod 
usunięcia zaćmy, możliwości korekcji wad 
powstałych po  jej usunięciu jest bez liku. 
W przypadku zabiegu w ramach NFZ usu-
nięcie zaćmy sprowadza się do  wymiany 
soczewki zmętniałej, na  niezmętniałą. 
W  większości przypadków nie ma  to  nic 
wspólnego z  korekcją wady pacjenta. 
Jednak publiczne pisanie, że możemy dać 

coś lepszego pacjentowi leczonemu pry-
watnie nosi cechy reklamy bo... jest lepsze 
niż to, co „państwowe”? Szkodzi to  więc 
„państwowemu”, bo  pokazuje, jak niska 
niekiedy jest jakość tych usług. A  kiedy 
ktoś pokaże lub chce pokazać nowatorską 
technikę leczenia lub nowatorski produkt? 
Czy to też jest reklamą? Ostatnio w prasie 

medycznej oraz telewizji publicznej bar-
dzo szeroko był „ogłaszany” (nie napiszę, 
że reklamowany) produkt, w którym jasny 
przekaz informował, iż jest to lek na jaskrę. 
Po serii telefonów od pacjentów dotknię-
tych tą  chorobą, którzy jednoznacznie 
zrozumieli treść przekazu – lek na  jaskrę, 
doszło do sprostowania tej informacji: nie 
lek na jaskrę, ale lek wspomagający lecze-
nie jaskry. Taka mała różnica, a  taki duży 
efekt. Oczywiście, znowu nie ma  proble-
mu z  interpretacją, czy to  była reklama. 
W końcu w przekazywaniu informacji brał 
udział jeden z szefów państwowej kliniki. 
Przykłady można by  mnożyć. Interpreta-

Dlaczego lekarz lub ośrodek nie może napisać 
publicznie: moje osiągnięcia, wyniki leczenia, 
są o wiele lepsze, niż to, co jest prezentowane
w większości podobnych w profilu leczenia 
jednostek leczniczych?
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Pierwszy raz zauważył ją  tydzień przed 
Wigilią. Choć późno wychodził ze szpitala, 
przed budynkiem – jakby nawet tu udzie-
liła się przedświąteczna gorączka – kręciło 
się jeszcze wiele osób. Stała w niewielkim 
oddaleniu od wejścia, ale schowana przed 
spojrzeniami za  dużym drzewem, które, 
póki co, przeżyło ogólnokrajowe zapędy 
do wycinki. Szybko o niej zapomniał, ale 
następnego dnia dostrzegł ją znowu. Tym 
razem było już ciemno, prawie noc. Dał-
by głowę, że przyglądała mu się z uwagą. 
Czekała na coś, na kogoś? 

Nie miał czasu się nad tym zastanawiać. 
Tych przypadkowych spotkań było wię-
cej... Zdążył już, jakby mimochodem, 
docenić jej urodę i wdzięk, z  jakim scho-
dziła po  schodach. Zobaczył nawet, 
że ma piękne oczy. Nie wyglądała na cho-
rą, choć była naprawdę chuda. Cóż, nie 
jego w końcu sprawa. Ale kiedy wychodził 
z  kolegą z  chirurgii na  papierosa, „żeby 
się trochę przewietrzyć”, szukał jej wzro-
kiem i  zdarzało się, że  tam była. Patrzyła 
na niego w milczeniu świetlisto-zielonymi 
oczami, a  ponury dzień stawał się jakiś 
ładniejszy.

W  Wigilię od  rana był jeszcze w  szpita-
lu. Jak cała Polska, spieszył się do domu. 

cja słowa reklama jest tak szeroka i ma tak 
rozmazane „wartości brzegowe”, że każdą 
niewygodną informację można usunąć 
poprzez napisanie, że jest to reklama. 
A  uczciwy polski lekarz takich rzeczy nie 
robi.

Podsumowując. Chętnie się dowiem 
od  Autora tekstu, w  jaki sposób można 
przekazać informacje, że to,  co  ktoś robi, 
jest o  wiele lepsze, daje więcej korzyści 
pacjentowi i pomimo iż jest sprawdzone, 
a więc jest prawdą, nie będzie nosiło zna-
ku przestępstwa, a  więc nie będzie nosi-
ło znamion reklamy. Czy zawsze pacjent 
musi być „ofiarą” i przejść szereg niepowo-
dzeń leczniczych, niekiedy powodujących 
trwały uszczerbek na jego zdrowiu, zanim 
trafi do lekarza czy też ośrodka, w którym 
uda się wykonać daną procedurę lepiej, 
a którzy się zareklamowali, bo są po pro-
stu LEPSI?

Adam Cywiński

 WYJAŚNIENIE PRAWNIKA:

Powołany przeze mnie przepis art. 14 
ust. 1 ustawy o  działalności leczniczej 
(określający podstawy podawania infor-
macji oraz wskazujący, że  treść i  forma 
tych informacji nie mogą stanowić rekla-
my) jest powieleniem obowiązującego 

do  30  czerwca 2011  r. przepisu art. 18b 
ustawy o  zakładach opieki zdrowotnej. 
Zgodnie z poprzednio obowiązującą usta-
wą, przepis ten adresowany był wyłącznie 
do  zakładów opieki zdrowotnej, a  obec-
nie – zarówno do podmiotów leczniczych 
(np. szpitali, przychodni), jak i lekarzy oraz 
pielęgniarek prowadzących swoje praktyki 
zawodowe. Ustawodawca, postanawiając 
uwzględnić powołaną regulację w  usta-
wie o działalności leczniczej, uzasadniając 
projekt (druk nr 3489, Sejm VI kadencji) 
wskazał na  następującą kwestię: „Należy 
zwrócić uwagę na  wprowadzane projek-
tem ustawy ograniczenia w  zakresie swo-
body przedsiębiorczości oraz świadczenia 
usług, np. zakaz reklamowania usług przez 
podmiot wykonujący działalność leczniczą, 
(…). Ograniczenia te są  uzasadnione nad-
rzędnymi względami interesu ogólnego. 
Ustawa stanowi, iż podmiot wykonujący 
działalność leczniczą podaje do  publicznej 
wiadomości informacje o  zakresie i  rodza-
jach udzielanych świadczeń zdrowotnych, 
jednakże treść i  forma tych informacji 
nie mogą mieć cech reklamy. Regulacja 
powyższa służy zapewnieniu pacjentom 
obiektywnej i  rzetelnej informacji o  udzie-
lanych świadczeniach zdrowotnych. (…) 
Rozwiązania powyższe funkcjonują aktual-
nie na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.”

Granica pomiędzy prowadzeniem dzia-
łalności edukacyjno-promocyjnej a rekla-
mą w ochronie zdrowia jest niesłychanie 
delikatna. W wielu przypadkach, zarówno 
materiałów prasowych, jak i programów 
audiowizualnych, nie zawsze można 
mówić o rzetelnej informacji. 

Dzielenie informacji w  oparciu o  źródło, 
z którego one pochodzą (lekarz z publicz-
nej bądź prywatnej placówki), nie zawsze 
jest trafne. Jeśli przyjąć założenie Pana 
Doktora (o  ile odczytałam je  prawidło-
wo), że uzasadnionym byłoby dopuszcze-
nie szerszej możliwości przekazywania 
informacji o  prowadzonej działalności, 
wydaje się, że  celowym w  takiej sytuacji 
byłoby zakreślenie i  tak pewnych granic. 
Podawanie specjalistycznych informacji, 
nawet poprzez osiągnięcia danej placów-
ki, musiałoby wiązać się z  obiektywny-
mi wytycznymi, które musiałyby zostać 
zachowane. Wynika to  z  faktu, że  poten-
cjalna większość odbiorców tych informa-
cji (pacjentów) nie ma  fachowej wiedzy, 
która pozwoliłaby w  sposób obiektywny 
i rzetelny zweryfikować podane fakty. 

Katarzyna Różycka
radca prawny

Zespół Radców Prawnych ŚIL

Miłość od pierwszego wejrzenia
Mimo wyczekiwanej magii White Christ-
mas nie było grama śniegu, za  to  padał 
deszcz, powstały z  lodowych chmur 
wysokich, gdy opadające i  ogrzane 
w  pobliżu powierzchni Ziemi kryształy 
przekształcają się w  krople wody, które 
mogą być duże lub małe. Te były duże, 
niestety. Chciał jak najszybciej dostać się 
do samochodu, szukał właśnie kluczyków, 
kiedy do niego wolno podeszła, pierwszy 
raz naprawdę blisko. 

Sam nie wiedział dlaczego, ale otworzył 
drzwi auta i  powiedział: „Chodź ze  mną, 

przecież nie chcesz tu  moknąć”. Zgodziła 
się... „Żona mi  tego nie daruje!” – to  była 
pierwsza myśl, a druga: „Zwariowałem!”.

Na  miłość od  pierwszego wejrzenia nie 
ma  siły i  nawet (ta  sama od  32 lat) żona 
musiała się z tym pogodzić. Kotkę nazwali 
„Smilla”, bo tak ma na imię bohaterka ich 
ulubionej książki „Smilla w  labiryntach 
śniegu”. Śniegu, którego zabrakło w  tam-
ten wigilijny wieczór. 

Grażyna Ogrodowska
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 FENOMEN HIPPOKRATESA

Był niewątpliwie postacią historyczną. 
Świadczą o  tym wzmianki zachowane 
w  pismach jemu współczesnych. Dane 
biograficzne, jakimi dysponujemy, pocho-
dzą jednak ze  znacznie późniejszych cza-
sów, chociaż przyjmuje się, iż są  oparte 
na  wcześniejszych, dzisiaj nam nieznanych 
zapisach. Fenomen Hippokratesa polega 
na sformułowaniu racjonalnej, ogólnej kon-
cepcji zdrowia i choroby, wolnej od zjawisk 
magicznych, która obowiązywała i  była 
przedmiotem nauczania przez blisko dwa 
tysiąclecia. Dzisiaj, kiedy drukowany pod-
ręcznik w  krótkim czasie traci aktualność 
i  jest nieustannie uzupełniany w  mediach 
elektronicznych, trudno wyobrazić sobie 
książkę będącą w  niezmienionej postaci 
podstawą nauczania medycyny przez wie-
le stuleci. Takim podręcznikiem były prace 
z  tzw. „Zbioru hippokratesowego” (Corpus 
hippocraticum), wywodzące się ze  szkoły 
Hippokratesa, ale prawie na  pewno pióra 
innych, niż Hippokrates, nieznanych współ-
cześnie z imienia lekarzy. Hippokrates poja-
wia się często jako „ilustracja współczesnej 
rzeczywistości medycznej”. Wiele szpitali, 
wydawnictw, medali i  dyplomów jest zdo-
bione jego podobizną. Rodzi to pytanie, jak 
naprawdę wyglądał?

 POPIERSIA Z CZASÓW STAROŻYTNYCH

Rzeźby, najczęściej popiersia lub wyobra-
żenia samej głowy, stanowią najbardziej 
wiarygodne źródło do  ustalenia wyglądu 
Hippokratesa, podobnie jak innych wielkich 
postaci starożytności. Rozwój realistycznej 
rzeźby greckiej datuje się od końca trzeciego 
stulecia przed narodzeniem Chrystusa. Wte-
dy powstało wiele wyobrażeń, które stały 

się później, tj. w I wieku przed narodzeniem 
Chrystusa, popularną dekoracją domów lub 
ogrodów. Dodatkowo rozwijający się kult 
Hippokratesa sprzyjał rozpowszechnieniu 
jego wyobrażenia. Rzeźby te były w okresie 
rzymskim powszechnie kopiowane przy 

Jak wyglądał Hippokrates?
Podobizny starożytne cz. 1
Żył 2500 lat temu i był lekarzem, który – jak żaden inny w historii – wywarł głęboki 
wpływ na rozwój medycyny europejskiej i amerykańskiej, a jego prace były podsta-
wą nauczania przez około 2000 lat.

pomocy techniki punktowego przenosze-
nia wymiarów i  kształtów z  oryginału. Tak 
powstałe kopie nie zawsze były idealnie wier-
ne, ale dobrze przenosiły wizerunek wyobra-
żonej osoby. Prawie wszystkie zachowane 
rzeźby greckie zachowały się jako rzymskie 
kopie. Problemem jest ustalenie osoby, któ-

rą rzeźba przedstawia. Nie jest to  trudne 
w  przypadku nielicznych, niestety, rzeźb 
podpisanych. W  przypadkach pozostałych 
niezbędna jest żmudna analiza porównaw-
cza materiału ikonograficznego, jak i  innych 
okoliczności mogących wskazywać na iden-

tyfikację osoby. Uzyskane wyniki są  jednak 
mniej lub bardziej wiarygodnym przypusz-
czeniem. Tak jest również w przypadku rzeźb 
przedstawiających Hippokratesa. Ale o  tym 
napiszę w następnym odcinku... 

Eugeniusz Józef Kucharz

Dzisiaj trudno wyobrazić sobie książkę będącą 
w niezmienionej postaci podstawą nauczania 
medycyny przez wiele stuleci, jak prace z tzw. 
„Zbioru hippokratesowego” (Corpus hippocraticum).

Ogłoszenia
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Po  dziewięciu latach ponownie przyje-
chaliśmy do Chin, tym razem, by zobaczyć 
Parki Narodowe. Przylecieliśmy do  Szan-
ghaju, który w 2016 r. miał już 26 mln ludzi 
i  rozwijał się w  szybkim tempie. Nadal 
kursowała między lotniskiem i  pierwszą 
stacją metra szybka kolej na  podusz-
ce magnetycznej, która z  prędkością 
431  km/h pokonywała trasę 30,5  km 
w 7 min. 20 sek.
Podróżowaliśmy głównie autobusami, 
które wiozły nas w  kierunku zachodnim, 
na Wyżynę Tybetańską, autostradami, któ-
rych było wtedy 123 tys. km w całych Chi-
nach, a przybywało ich 11 tys. km rocznie.

 ZA ZABICIE TEGO NIEDŹWIADKA 
GROZI KARA ŚMIERCI

Duże miasta, jak Chengdu z  14,4 mln 
ludzi, zaskoczyły nas nowoczesnymi 
rozwiązaniami drogowymi, wieżowca-
mi wypełniającymi centrum, milionami 
samochodów i  elektrycznych skuterów. 
W tej stolicy Syczuanu jest fabryka wszyst-
kich urządzeń firmy Apple oraz 30 ha 
Ośrodek Doświadczalnej Hodowli Pand. 
Te niedźwiedzie, które są  pod tak ścisłą 
ochroną, że za zabicie osobnika grozi kara 
śmierci, są  rozmnażane w  80% drogą in 
vitro, a nowo narodzone mają inkubatory 
i kojce.
Ale tym razem nie miasta mieliśmy zwie-
dzać, a Żółte Góry, z ich szczytami chowa-
jącymi się w chmurach i znanymi jako sym-
bole piękna od prawie 3 tys. lat, po których 
chodzi się betonowymi ścieżkami, przy-
klejonymi do  pionowych zboczy i  wspina 
na nie schodami. W całych górach jest bli-
sko 60 tysięcy stopni. Inne miejsca to Park 
Narodowy Doliny 9 Palisad, położony 
we wschodnim Tybecie, którego nazwa Jiu-
zhaigou pochodzi od 9 wiosek położonych 
w  dolinie, kształtu litery Y, długości około 
30 km, która jest ciągiem szmaragdowych 
jezior, strumyków i  wodospadów. Wioski 
są  już nowocześniejsze, bogato zdobione, 
z  rzędami młynków i  flag modlitewnych 
przed domami, z ludźmi, którzy nie hodu-
ją zwierząt i nie uprawiają małych poletek 
ziemi, a w tybetańskich strojach oprowa-
dzają turystów i sprzedają im pamiątki.

 NIE UZNAJĄ INSTYTUCJI 
MAŁŻEŃSTWA

To  właśnie brak ziemi do  zagospoda-
rowania i  podziału między rodzeństwo 

stworzył poliandrię, w której dwóch braci 
pojmowało za żonę jedną kobietę, polian-
drię pokoleniową, gdzie w związek z  jed-
ną kobietą wchodził ojciec i syn, poligynię, 
czyli małżeństwo dwóch sióstr z  jednym 
mężczyzną, poligynię pokoleniową, mat-
ki i córki z jednym mężczyzną i na koniec 
poligynandrię, czyli związek braci i  sióstr 
z  różnych rodzin oraz związki mieszane 
pokoleniowo.

Na  granicy Syczuanu i  Yunanu żyje lud 
Mosuo, zaledwie 35-tysięczny, nieuznają-
cy instytucji małżeństwa, którego głową 
rodziny jest najstarsza kobieta. Mieszkają 
w  domach, gdzie kobiety po  osiągnię-
ciu pełnoletności dostają własny pokój, 
do którego zapraszają dowolnego wybra-
nego mężczyznę do  spędzenia nocy. 
Dzieci wychowywane są  wspólnie, choć 
nie ma instytucji ojca. Mężczyźni na dzień 

Poliandria, poligynia, poligynandria, 
czyli podróż do Chin
O 60 tysiącach stopni w górę, niebiańskim pochówku i Żółtych Górach w notatniku 
lekarza – podróżnika i filmowca z Tarnowskich Gór...

ciąg dalszy na str. 26

Po dziewięciu latach znowu jesteśmy w Chinach...

Duża panda z małą.
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wracają do  swoich domów i  biorą udział 
w  wychowywaniu dzieci swojej siostry 
i instytucja wujka jest ważniejsza niż ojca.

 DLACZEGO TYBETAŃCZYCY 
NIE JEDZĄ RYB?

Surowe warunki Tybetu zmuszają ludzi 
do  niejednokrotnie dziwnych w  naszym 
rozumieniu postępowań. Dotyczy to rów-
nież pogrzebów i pochówków.
Zdarzają się obecnie pochówki ziemne, 
choć wyżej są  cenione pochówki wodne, 
gdzie wrzuca się zwłoki do rzeki. Stąd już 
tradycyjnie Tybetańczycy nie jedzą ryb.
Najwyżej jest ceniony pochówek nie-
biański, do  którego przygotowuje się 
ciało zmarłego, mieszając je  z  ciastem 
jęczmiennym i  wystawiając na  wzgórza 
przeznaczone do pogrzebów, gdzie ptaki 
po  pożarciu zwłok unoszą je  symbolicz-
nie do nieba.
Rozwój gospodarczy pozwolił Chiń-
czykom na  rozwinięcie turystyki, jakiej 
nie widzieliśmy jeszcze przed kilkoma 
laty. Tysiące ludzi podróżuje w  miej-
sca, gdzie czekają kolejki linowe, by  ich 
wywieźć na  szczyty gór lub przybliżyć 

do świątyń, jak na Górze Emei, gdzie tyl-
ko budowniczowie zatrudniają tragarzy 
– tańszych, niż przewóz towarów kolej-
ką – by  wynieść materiały budowlane 
na wysokość około 3000 m n.p.m.
Jednocześnie jednorazowo w  ciągu 
dnia do Parku 9 Palisad może się dostać 
do  50  tys. osób. Niewątpliwie Chiny 
to  kraj kontrastów, gdzie nowoczesne 

miasta sąsiadują z  cudami przyrody tego 
wielkiego państwa. 

Tekst i zdjęcia: Maciek Jarolim

Od  redakcji: reportaż z  Chin (43 min.) zna-
leźć można, wyszukując na youtube: Maciej 
Jarolim, Chiny lub https://www.youtube.
com/watch? v=dYKUT0dj0XA

Tradycyjnie już, w  „Starym Hangarze” 
w  Gliwicach wyłoniono najlepszych 
w  Polsce graczy squasha wśród lekarzy 
– i  jak co  roku nie zabrakło wielu spor-
towych emocji, zaciętej rywalizacji, oczy-
wiście w  duchu fair play, a  przede wszyst-
kim dobrej zabawy, towarzyszącej temu 
sportowo-integracyjnemu, dwudniowemu 
spotkaniu. Organizatorzy: Komisja ds. Spor-
tu Naczelnej Rady Lekarskiej, Śląska Izba 

Poliandria, poligynia, poligynandria...
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VI MISTRZOSTWA POLSKI LEKARZY W SQUASHU – 14-15.10.2017 R., GLIWICE

Emocje i rywalizacja – część 1

Lekarska w  Katowicach oraz dr. n. med. 
Tomasz Romańczyk wraz z grupą trene-
rów i  sędziów tej dyscypliny, reprezento-
wanych przez trenera Artura Smolenia. 
Patronat medialny nad zawodami objęło 
„Pro Medico”.
Medaliści VI Mistrzostw
Kategoria Open:
1. Krzysztof Goral
2. Przemysław Stefanik

3. Mariusz Dereń
Kategoria Panie:
1. Beata Kamińska
2. Agata Paszek-Bluszcz
3. Magdalena Sikora-Bobolewska
Kategoria 45 lat:
1. Jurand Palka
2. Przemysław Stefanik
3. Piotr Musik 

G.O. 

ciąg dalszy ze str. 25

Fo
t. 

G
ra

ży
na

 O
gr

od
ow

sk
a

Fo
t. 

G
ra

ży
na

 O
gr

od
ow

sk
a

Nowo narodzone pandy mają kojce i inkubatory.

 Zwyciężczynie w kategorii Panie . Zwycięzcy w kategorii 45 lat.

https://www.youtube.com/watch?v=dYKUT0dj0XA
https://www.youtube.com/watch?v=dYKUT0dj0XA
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Pro Memoria naszych Koleżanek i  Kolegów lekarzy, Mistrzów 
i Nauczycieli, naszych przyjaciół, obojętnych nam, a nawet nieprzy-
jaciół – wszystkich, dla których dobro chorego było największym 
i  najważniejszym celem i  nakazem, a  którzy odeszli „na  wieczny 
dyżur” w ciągu ostatniego roku.
W trakcie koncertu wyświetlano na ekranie zdjęcia lekarzy z krót-
kim dossier, a w przerwach – dla uczczenia ich pamięci, w progra-
mie artystycznym występowali lekarze: poeci, pianiści i wokaliści.
Spośród poetów: dr Stefan August przeczytał swój wiersz „Msza”, 
dr m. med. Eugeniusz Depta dwa swoje wiersze: „Dzień ostatni” 

i „Niektórzy mówią”, natomiast dr Wojciech Bednarski zaprezento-
wał wiersz, niesłusznie zapomnianej poetki M. Grossek-Koryckiej 
„Obrońca”.
Pianista dr n. med. Norbert Prudel w trzech wejściach wykonał: 
F. Chopina – Etiudę E-dur op. 10 nr 3, J. Brahmsa – Walca As-dur 
op. 39 nr 15, Z. Fibicha – Poemat Des-dur op. 41 nr 4, F. Schuberta 
– Impromptu As-dur op. 142 nr 2 i I. J. Paderewskiego – Menuet 
G-dur op. 142 nr 2, a pianistka dr Bogumiła Żołędziowska-Galas: 
Largo z Impromptu Cis-moll F. Chopina i „Clair de Luna” C. Debus-
sy’ego.
Szczególnie efektownie wypadli wokaliści – dzięki zainstalowaniu 
na Sali Audytorium nowoczesnego systemu nagłośnienia i oświe-
tlenia. Śpiewali z  wykorzystaniem elektronicznego podkładu 
muzycznego lub akompaniamentu fortepianowego Pana Romu-
alda Gizdonia, tak jak dr  Lidia Netczuk, która wykonała dwie 
nastrojowe piosenki: pt. „Jak malował Pan Chagall” i „Mein idische 
Mame” oraz dr Grzegorz M. Góral, który zaśpiewał dwie bardzo 
refleksyjne swoje pieśni: „Przez uchylone drzwi” i „Blues na niepo-
godę”. Do  podkładu muzycznego śpiewały Panie: dr  Bogumiła 
Żołędziowska-Galas, wykonując arię Christine z  III aktu musicalu 
„Upiór w operze” oraz „Mon Dieu” z repertuaru E. Piaf oraz dr Elż-
bieta Janowska-Drong śpiewając: „Ave Maria” – (G. Caccini’ego) 
– W. Wawiłowa i „O! Mio babbino caro” G. Pucciniego.
Wystąpili następnie z  towarzyszeniem Pani Mirelli Malorny- 
Konopki przy fortepianie, nasi profesjonalni śpiewacy: dr Marta 
Gamrat-Wrzoł zaśpiewała arię Rusałki z  I aktu opery „Rusałka” – 
A. Dworzaka oraz „Pieśń o Willi” – F. Leharai dr Jakub Sazanów-
Lubelski wykonując „Ave verum corpus” – W. A. Mozarta i „Vergin tut-
to amor” – F. Durante, a na samo zakończenie koncertu „Ave Maria” 
F. Schuberta. 
Nieprzewidzianym wydarzeniem podczas koncertu było wystąpie-
nie, będącego w  trudnej dyspozycji fizycznej, męża zmarłej w ostat-
nim roku Pani dr med. Haliny Miarczyńskiej-Jończyk, pracującej 
przez wiele lat w ŚIL, który dziękował prezesowi Jackowi Kozakiewi-
czowi i przewodniczącemu Komisji Kultury Grzegorzowi Góralowi 
za systematyczne organizowanie koncertów Pro Memoria, a przez 
to oddaną cześć i hołd „tym lekarzom, którzy zostali w ostatnim roku 
powołani na wieczny dyżur i drugi brzeg życia”, pozostawiając żal 
i  ból najbliższym. Na  koniec wyrecytował po  łacinie długi wiersz 
Horacego CARMEN III 30 – „Wybudowałem pomnik”.
Prezenterem informacji o zmarłych lekarzach oraz wykonawcach 
koncertu i przedstawianych przez nich utworach był niżej podpi-
sany. 

dr n. med. Jan S. Kłopotowski 

Zbieramy 
archiwalia!

W odpowiedzi na potrzeby środowiska lekarskiego związane  
z koniecznością gromadzenia i przechowywania materiałów historycznych, 

dokumentujących dzieje medycyny na Śląsku oraz w Zagłębiu,  
Ośrodek Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej rozpoczął 

gromadzenie takich materiałów jak:

Prosimy, przekaż tę informację Koleżankom i Kolegom!

Jeśli jesteście Państwo w posiadaniu cennych dokumentów o walorach 
historycznych i chcielibyście je przekazać do zasobów Ośrodka Dokumentacji 

Historycznej ŚIL, prosimy o kontakt telefoniczny: 32/604-42-61 
lub mailowy: a.wisniowska@izba-lekarska.org.pl

wycinki 
prasowe

wycinki 
prasowe

kroniki oraz dane  
biograficzne

osób zasłużonych

relacje 
audiowizualne  

i audialne

zdjęciadokumenty  
piśmiennicze

Pro Memoria 2017
6 listopada, jak zwykle w pierwszy poniedziałek po dniu Wszystkich Świętych, odbył 
się organizowany przez Komisję Kultury Koncert PRO MEMORIA.

Prowadzący koncert dr Jan Kłopotowski. Dr Norbert Prudel.

Komunikat

mailto:a.wisniowska@izba-lekarska.org.pl
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Dr  n. med. Bogumiła Szymczyk urodziła 
się 18 kwietnia 1928  r. w Warszawie jako 
najstarsze dziecko Zygmunta i  Czesławy 
Skrzypczak (z domu Tucholskich). Rodzice 
od  najmłodszych lat wpajali córce war-
tości patriotyczne, silnie akcentując tra-
dycję Legionów Piłsudskiego, rozumianą 
jako miłość, oddanie oraz służbę ludziom 
i  Ojczyźnie. Dla Zygmunta Skrzypczaka, 
lekarza dermatologa, służbą była także 
pomoc potrzebującemu człowiekowi, 
jakiego widział w  swoich pacjentach. Nic 
dziwnego, że  dr  Bogumiła kontynuując 
rodzinne tradycje lekarskie, duży nacisk 
kładła właśnie na misyjny charakter wyko-
nywanego przez siebie zawodu. Często 
mawiała, że: „Być lekarzem, to służba.”
W  1933  r. dr  Zygmunt Skrzypczak wraz 
z  rodziną przeprowadzili się do  Rybnika, 
gdzie upłynęło spokojne i  bezpieczne 
dzieciństwo dr Bogumiły Szymczyk, zakoń-
czone tragicznymi wydarzeniami wrze-
śnia 1939. Po nieudanej próbie dołączenia 
przez dr.  Skrzypczaka do  swojej jednostki 
i  gehennie powrotu do  domu z  Kresów 
Wschodnich, rodzina dr  Skrzypczaka, 
powiększona o nowonarodzoną drugą cór-
kę, została przesiedlona do Ząbkowic.
Rok po  zakończeniu niemieckiej okupa-
cji, Bogumiła Szymczyk rozpoczęła stu-
dia medyczne na  Wrocławskiej Akademii 
Medycznej, które ukończyła w roku 1951 r. 
We  Wrocławiu poznała swojego męża, 
starszego o  pięć lat Kazimierza Szymczy-
ka, także studenta Wrocławskiej Akademii 
Medycznej, późniejszego profesora Kliniki 
Laryngologii Śląskiej Akademii Medycz-
nej. Po  ukończeniu studiów, w  1951  r. 
dr  Bogumiła Szymczyk rozpoczęła pracę 
jako dermatolog w  Klinice Dermatologii 
Wrocławskiej Akademii Medycznej, którą 
od roku 1952 do roku 1970 kontynuowała 
w  Klinice Dermatologii Śląskiej Akademii 
Medycznej w Zabrzu.
To  właśnie dzięki staraniom dr  Bogumiły 
Szymczyk w Klinice Dermatologii otwarta 
została Poradnia Leczenia Naczyniaków 
u Dzieci, którą prowadziła do 2011 roku.
Przez 38 lat (1973-2011) kierowała oddzia-
łem Dermatologii w  Szpitalu Miejskim 
w Zabrzu-Biskupicach. W 2011 r. dr Bogu-
miła Szymczyk przeszła na emeryturę. Nie 
oznaczało to  jednak rozstania z  pacjen-
tami. Jeszcze przez dwa lata, do  roku 
2013 pracowała, w  niepełnym wymiarze 
godzin, w Poradni Dermatologicznej.
Gdy w  2013  r. dr  Bogumiła Szymczyk 
przyjmowała w poradni swojego ostatnie-
go pacjenta, wykonywała zawód lekarza 
nieprzerwanie już od 62 lat.

W  trakcie pracy w  Klinice Śląskiej Aka-
demii Medycznej obroniła pracę doktor-
ską. W  dorobku naukowym dr  Bogumiły 
Szymczyk jest 78 prac naukowych, opu-
blikowanych w  prasie medycznej w  Pol-
sce i za granicą.
Dr  Bogumiła Szymczyk duży nacisk kła-
dła na  poziom zawodowych kompetencji 
lekarzy, rozpoczynających pracę zawodo-
wą. Była opiekunem naukowym specjali-
zacji 38 lekarzy dermatologów. W  czasie 
pracy lekarskiej przez trzy lata była także 
konsultantem w  dziedzinie dermatologii 
i wenerologii. Przez dwie kadencje pełniła 
funkcję przewodniczącej Śląskiego Oddzia-
łu Towarzystwa Dermatologicznego. Gdy 
wybuchła wiosna „Solidarności” dr  Bogu-
miła Szymczyk bez wahania włączyła się 
w  ruch niezależnych związków zawodo-
wych, będąc aktywnym działaczem okręgu 
śląskiego NSZZ „Solidarność”.
Pojmując pracę lekarza także jako działal-
ność społeczną, przez dwie kadencje peł-
niła rolę przewodniczącej Komisji Zdrowia 
przy Urzędzie Miasta Zabrze. W tym czasie 
była też delegatem Sejmiku Śląskiego.
Jako lekarz wyznawała idee, że  przede 
wszystkim w opiece nad człowiekiem nale-
ży zapobiegać, a  dopiero potem leczyć. 
Z  tego też powodu założyła, a  następnie 
prowadziła przez okres 17 lat Promocję 
Zdrowia przy Urzędzie Miasta Zabrza. 
Wychodząc z  założenia, że  promocja 
zdrowia obejmuje trzy zasady: „Wiedzieć. 
Chcieć. Móc.” organizowała wykłady dla 
osób zajmujących się chorobami cywiliza-
cyjnymi współczesnego świata. Na  swoje 
spotkania zapraszała osoby ze  środowi-
ska zajmującego się wychowaniem dzie-
ci i  młodzieży: nauczycieli, pracowników 
oświaty i  organizacji młodzieżowych. 
Praca dr Bogumiły Szymczyk została doce-
niona i uhonorowana nagrodą Św. Kamila, 
patrona miasta Zabrze.

Jako wdowa po działaczu AK była aktyw-
nym członkiem zarządu koła AK Okręgu 
Śląskiego. Praca zawodowa i  działania 
społeczne przyniosły dr  Bogumile Szym-
czyk uznanie i szacunek środowiska lekar-
skiego oraz władz miasta Zabrza i  Woje-
wództwa Śląskiego.
Dr  Bogumiła Szymczyk została uhono-
rowana: Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Odznaką Zasłużonego 
Pracownika Służby Zdrowia, Medalem Pol-
skiego Towarzystwa Dermatologicznego, 
Medalem Zasłużonego Dla Miasta Zabrza.
Prywatnie dr  Bogumiła Szymczyk była 
oddaną Żoną i kochającą Matką. Ze swoim 
mężem, prof.  Kazimierzem Szymczykiem, 
dzieliła nie tylko pasje medyczne, ale także 
zamiłowanie do podróży. Wspólne rodzin-
ne wyjazdy owocowały nie tylko zapełnia-
jącymi dom pamiątkami, ale także liczny-
mi, wieloletnimi przyjaźniami z  osobami 
z  całego świata. Dr  Bogumiła Szymczyk 
z  wielkim zaangażowaniem podtrzymy-
wała te przyjaźnie.
Dr Bogumiła Szymczyk była osobą wyma-
gającą wiele od  siebie i  innych. Pełną 
empatii wobec tych, którzy zwracali się 
do niej w potrzebie. Do końca życia pozo-
stała wierna zasadom wpojonym jej przez 
rodziców w dzieciństwie: miłości do Boga, 
Ojczyzny i  bliźniego. Zmarła 19 kwietnia 
2017 r.

Dr n. med. Teresa Szymczyk, córka 
(także lekarz pediatra i alergolog)

Śp. Doktor Bogumiła Szymczyk 

(1928-2017)
Być lekarzem to służba

Dr n. med. Marii Szymańskiej 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Mamy
 

składają Koleżanki i Koledzy 
z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka 

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

Odeszli na „wieczny dyżur”
5 listopada 2017 roku w wieku 71 lat zmarł śp. dr n. med. Jan 

Kaganiec. Absolwent, rocznik 1970, Wojskowej Akademii 
Medycznej w  Łodzi, specjalista I° z  organizacją ochrony zdro-
wia wojsk oraz II° z chorób zakaźnych, przez wiele lat związany 
ze służbą zdrowia w Sosnowcu, zamieszkały w Sosnowcu.

22 sierpnia 2017 r. w wieku 85 lat zmarł śp. lek. dent. Wacław 
Matyszczak. Absolwent, rocznik 1955, Śląskiej Akademii 

Medycznej w Katowicach, specjalista I° ze stomatologii ogólnej, 
wieloletni pracownik NZOZ Spółdzielni Pracy Lekarzy Specjali-
stów w Mysłowicach, zamieszkały w Mysłowicach.

18 listopada w  wieku 94 lat zmarła śp. lek. Barbara Paweł-
czyk-Brzezińska. Absolwentka, rocznik 1952, Akademii 

Medycznej w Poznaniu, specjalista I° z pediatrii oraz II° z higieny, 
przez wiele lat związana ze służbą zdrowia w Będzinie, zamiesz-
kała w Będzinie.

24 października 2017 roku w  wieku 46 lat zmarła śp. lek. 
Magdalena Pawłowska. Absolwentka, rocznik 1996, 

Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, specjalista II° z cho-
rób wewnętrznych, wieloletni pracownik Powiatowego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi, zamieszkała w Będzinie.

7 listopada 2017 roku w wieku 88 lat zmarła śp. prof. dr hab. n. 
med. Danuta Rogala-Zawada. Absolwentka, rocznik 1954, 

Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, specjalista II° z mikro-
biologii, Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Śląskiej Aka-
demii Medycznej

24 maja 2017 roku w wieku 49 lat zmarł śp. lek. dent. Grze-
gorz Śmieszek. Absolwent, rocznik 1993, Śląskiej Akade-

mii Medycznej w Katowicach. Ostatnie miejsce pracy NZOZ Śmie-
szek stomatologia s.c. w Tychach, zamieszkały w Tychach.

W wieku 67 lat zmarł śp. dr n. med. Aleksander Ulfik. Absol-
went, rocznik 1974, Śląskiej Akademii Medycznej w Kato-

wicach, specjalista II° z  położnictwa i  ginekologii, długoletni 
adiunkt Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa SUM w Katowi-
cach-Ligocie, zamieszkały w Katowicach.

Naszej Koleżance Doktor Agnieszce Książek
wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia 

w trudnych chwilach po stracie

Męża

składają Koleżanki i Koledzy Kliniki Pediatrii 
oraz Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej 

w Zabrzu

Hani Wichary 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu 

śmierci
 

Mamy 
 

składają  
Koleżanki i Koledzy z SP SK w Katowicach  

ul. Francuska

Pani
dr n. med. Iwonie Rogali-Poborskiej

szczere kondolencje 
oraz wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
 

Mamy
śp. prof. dr hab. n. med.

 Danuty Rogali-Zawady
 

składa 
Jacek Kozakiewicz

wraz z Okręgową Radą Lekarską

Wyrazy głębokiego współczucia 
dla Pani

dr n. med. Iwony Rogali-Poborskiej
z powodu śmierci

Mamy
śp. prof. dr hab. n. med. 
Danuty Rogali-Zawady

składa
Przewodnicząca Halina Borgiel-Marek

wraz z członkami 
Komisji Kształcenia Podyplomowego

Sprostowanie
W  październikowym numerze „Pro Medico” (247/2017/Komisja 
Historyczna ŚIL opublikowała wspomnienie o Prof. Leszku Ilewiczu 
pt. „Wspaniały lekarz, wybitny naukowiec”, które zawierało obszer-
ne cytaty z biogramu Profesora, zamieszczonego w bazie Centrum 
Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska SUM. 
Autorem biogramu jest Alfred Puzio. Serdecznie przepraszamy 
za nieprzekazanie w druku informacji o źródle cytatów oraz o ich 
Autorze.

Komisja Historyczna, Redakcja „Pro Medico”
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Kardiolog szuka pracy w poradni kardiologicznej w Katowicach
i okolicach; tel. 506 804 284

Specjalista okulista podejmie pracę w poradni na ½ etatu w okolicach 
Dąbrowy Górniczej i Siewierza. Tel. 537 321 896 po 19.00

Lekarz Medycyny Pracy, Neurolog (konsultant), uprawniony do badań 
kierowców podejmie dodatkowe zatrudnienie w Poradni w Zabrzu 

lub jej okolicach. Kontakt: 575 581 555 e-mail: kuba-top@wp.pl

Lekarz stomatolog z Io specjalizacji szuka pracy w okolicach Bytomia; 
tel. 697 098 713

Lekarz stomatolog z wieloletnim doświadczeniem (i bazą pacjentów) 
poszukuje zatrudnienia (własny sprzęt do przeniesienia) lub propozycji 

współpracy. Katowice i okolice. Tel. 728 510 021

szukam pracy

mailto:kuba-top@wp.pl
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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 DOROTA RZEPNIEWSKA

DYŻUR POD TELEFONEM PEŁNI OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00-18.00
SPOTKANIA OSOBISTE ODBYWAJĄ SIĘ W SIEDZIBIE ŚIL – DOMU LEKARZA W KATOWICACH

przy ul. Grażyńskiego 49a w pokoju 501;
e-mail: d.rzepniewska@izba-lekarska.org.pl,pelnomocnik@izba-lekarska.org.pl

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

Jednocześnie istnieje możliwość 
KONTAKTU TELEFONICZNEGO Z BIUREM PEŁNOMOCNIKA

w godzinach pracy Śląskiej Izby Lekarskiej pod numerem 32 604 42 27 z p. Małgorzatą Sobolewską.

Precyzyjne informacje na temat kompetencji Pełnomocnika na stronie internetowej ŚIL w zakładce: Pełnomocnik 
ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów

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

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

PODEJMIJ DECYZJĘ ZANIM INNI ZADECYDUJĄ ZA CIEBIE...

Komunikat pełnomocnika 

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