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8lip ca od bę dzie się ple nar ne po sie dze nie Ra dy Ochro ny Pra cy przy Sej mie RP, na któ -
rym zo sta nie przed sta wio ne spra woz da nie Głów ne go In spek to ra tu Pra cy pt. „Prze strze -

ga nie prze pi sów o cza sie pra cy w pla ców kach ochro ny zdro wia”. Kon tro le in spek cji pra cy
wy ka za ły m.in.: za kła dy opie ki zdro wot nej nie pra wi dło wo wy pła ca ją le ka rzom wy na gro dze -
nia za pra cę w go dzi nach nad licz bo wych, za ni ża jąc kwo tę ta kie go świad cze nia. Ob ser wu -
je my za trud nia nie le ka rzy po wy żej mak sy mal nych norm cza su pra cy, na ru sza nie pra wa do od -
po czyn ku, wy ko ny wa nie pra cy do dat ko wej, wy na gra dza nej wy łącz nie nor mal nym wy na gro -
dze niem za pra cę bez sto sow nych do dat ków. Tym za gad nie niom po świę ci li śmy zor ga ni zo -
wa ną przez na szą izbę w dniu 7 czerw ca br. kon fe ren cję „Czas pra cy le ka rza - róż ne for my
za trud nie nia”. 

Zcza sem pra cy łą czy się też pro blem tzw. klau zu li lo jal no ścio wej. Gdy na ryn ku ob ser -
wu je my de fi cyt świad czeń me dycz nych fi nan so wa nych przez NFZ i wie lo mie sięcz ne ko -

lej ki (zwłasz cza do spe cja li stów), za błęd ne roz wią za nie na le ży uznać unie moż li wia nie le -
ka rzo wi łą cze nia za trud nie nia w ZOZ, któ ry ma umo wę z płat ni kiem, ze świad cze niem usług
me dycz nych, np. w pry wat nej prak ty ce w ra mach kon trak tu. Szcze gól nie bo le śnie od czu ją
to pa cjen ci ko rzy sta ją cy z po mo cy de fi cy to wych spe cja li stów. Po nad to fakt, że le ka rze pra -
cu ją w kil ku miej scach, wy ni ka nie tyl ko z nie do bo rów w fi nan so wa niu świad czeń, ale rów -
nież ze wciąż ni skie go po zio mu wy na gro dzeń w pod sta wo wym miej scu pra cy i nie do sza co -
wa nia war to ści pro ce dur. Je że li bę dą po dej mo wa ne re stryk cje wo bec le ka rzy za trud nio nych
u wię cej niż jed ne go pra co daw cy, ogra ni czo ny zo sta nie do stęp do świad czeń spe cja li stycz -
nych, po gor szy się po nad to sy tu acja fi nan so wa sa mych spe cja li stów. Po nad to klau zu le o za -
ka zie kon ku ren cji są wpraw dzie sto so wa ne w in nych bran żach, jed nak że ma ją one okre ślo -
ne skut ki dla pra co daw cy, któ ry mu si wy pła cać pra cow ni kom, zwłasz cza wy so ko wy kwa li fi -
ko wa nym, wyż sze po bo ry.

Zbli ża ją się wy bo ry par la men tar ne 2011. Wśród kan dy da tów na po słów i se na to rów RP
bę dą tak że na sze Ko le żan ki i Ko le dzy le ka rze. Czy wy bra ni bę dą w na leż nym stop niu

wspie rać na szą sa mo rzą do wą tro skę o za pew nie nie wła ści we go po zio mu świad czeń zdro -
wot nych i na leż nych wa run ków wy ko ny wa nia za wo du? Chce my umoż li wić kan dy da tom za -
pre zen to wa nie w biu le ty nie oraz na stro nie in ter ne to wej swo ich do ko nań i osią gnięć. Chce -
my też po znać ich kon kret ne po glą dy na naj waż niej sze, na szym zda niem pro ble my. 

Jak już wia do mo, Ślą ska Izba Le kar ska za war ła po ro zu mie nie o współ pra cy z Okrę go wą
Izbą Ad wo kac ką w Ka to wi cach. Pu bli ku je my – na stro nie in ter ne to wej i w bie żą cym nu -

me rze „Pro Me di co” – wy kaz kan ce la rii praw nych, wraz z te le fo na mi kon tak to wy mi. Tam każ -
dy le karz bę dzie mógł, w ra zie ko niecz no ści, uzy skać pil ną po moc oraz wspar cie praw ne.
To istot ny krok wspie ra ją cy in dy wi du al ną ochro nę praw ną le ka rzy. Uwa żam tak że, że in te -
gra cja sa mo rzą dów  za wo do wych  jest nie zbęd na dla umac nia nia  sa mo rząd no ści  w struk -
tu rach de mo kra tycz ne go pań stwa.

Wwy wia dzie za miesz czo nym na dal szych stro nach pi sma, Pro fe sor Fran ci szek Ko kot mó -
wi o swo ich Mi strzach, o tym, jak po wsta je praw dzi wy au to ry tet. Jest dla nas nie zmien -

nie od lat wzo rem za wo do wym i etycz nym, dla te go z wiel kim wzru sze niem go ści li śmy Pa -
na Pro fe so ra pod czas po sie dze nia Okrę go wej Ra dy Le kar skiej. Dzię ku ję za przy ję cie za pro -
sze nia, tak że wie lu zna ko mi tym Go ściom, któ rzy pod kre śla li zna cze nie na sze go wy róż nie -
nia „Waw rzyn Le kar ski”. Przy po mnę, że w tym ro ku wrę czy li śmy go tak że Pro fe so ro wi Wła -
dy sła wo wi Na si łow skie mu. Te wy da rze nia przy po mnia ły do bit nie zna cze nie re la cji Mistrz –
Uczeń w na szym le kar skim po wo ła niu.

z mojego 
punktu 
widzenia…
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Pod ję to współ pra cę, w ra mach któ rej wy ty po wa ne przez Okrę go wą Ra dę Ad wo kac ką

w Ka to wi cach kan ce la rie ad wo kac kie świad czyć bę dą sta łą po moc praw ną dla le ka rzy i le -

ka rzy den ty stów, człon ków Ślą skiej Izby Le kar skiej, po le ga ją cą na: udzie la niu po rad i kon -

sul ta cji praw nych przed są do wych, zwią za nych z dzia łal no ścią za wo do wą le ka rzy z za kre -

su pra wa me dycz ne go, cy wil ne go, kar ne go, go spo dar cze go, ad mi ni stra cyj ne go oraz pra -

wa pra cy. 

Sta no wi sko Ko mi sji ds. Ety ki Le kar skiej 
Okrę go wej Ra dy Le kar skiej Ślą skiej Izby Le kar skiej z dnia 14 ma ja 2010 r. 

w spra wie ujaw nia nia się i po dej mo wa nia ak cji ra tun ko wej przez le ka rza na urlo pie 

Mo ral ny obo wią zek udzie le nia po mo cy le kar skiej ist nie je wszę dzie tam, gdzie za cho -
dzi na gła po trze ba jej udzie le nia. Do udzie le nia po mo cy po win no dojść za rów no na bez -
po śred nie we zwa nie le ka rza, jak i z wła snej je go ini cja ty wy, np. gdy le karz jest świad kiem
wy pad ku lub „ulicz ne go za cho ro wa nia”, mi mo te go, że nie jest zna ny oto cze niu i nie mo -
że być bez po śred nio in da go wa ny. W wy żej opi sa nych sy tu acjach każ da po trze ba na głej
po mo cy le kar skiej po win na być za spo ko jo na, a na wet każ de przy pusz cze nie o po trze -
bie udzie le nia na głej po mo cy po win no być spraw dzo ne. 

Za nie cha nie ta kie go po stę po wa nia jest sprzecz ne z za sa da mi ety ki le kar skiej. 
Re gu la cję po stę po wa nia w za kre sie udzie la nia po mo cy le kar skiej w na głej po trze bie

sta no wią art. 69 Ko dek su Ety ki Le kar skiej oraz art. 30 usta wy o za wo dzie le ka rza 
i le ka rza den ty sty. 

Po przez na ru sze nie art. 30 w/w usta wy za nie cha nie udzie le nia po mo cy w na głej po -
trze bie sta je się tak że kwe stią od po wie dzial no ści. O za ist nie niu ko in cy den cji z na ru sze -
niem ogól no ludz kie go obo wiąz ku nie sie nia po mo cy – re gu lo wa ne go art. 162 kk po win -
ny de cy do wać od po wied nie in stan cje. 

Rów no cze śnie na le ży wziąć pod uwa gę fakt, że za rów no art. 69 Ko dek su Ety ki Le -
kar skiej, art. 30 usta wy o za wo dzie le ka rza i le ka rza den ty sty, jak i art. 162 kk prze wi -
du ją sy tu acje zwol nie nia z oma wia ne go obo wiąz ku. Dla te go w oce nie każ de go ana li zo -
wa ne go zda rze nia nie zbęd ne jest usta le nie czy kon kret ny le karz miał wie dzę o za ist nie -
niu na głej po trze by udzie le nia po mo cy.

Jan S. Kło po tow ski 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji 

Uprzejmie przy po mi na my, że w sie dzi bie Ślą skiej Izby Le kar skiej bez płat nych po rad
praw nych dla le ka rzy udzie la ze spół rad ców praw nych.

Czyn ne: co dzien nie od 1100 do 1600, pię tro IV – po kój w koń cu ko ry ta rza 
tel.(32) 203 65 47/48 wew.: 329; e -ma il: praw nik@izba -le kar ska.org.pl

Po ro zu mie nie 
Ślą skiej Izby Le kar skiej z Okrę go wą Izbą Ad wo -
kac ką w Ka to wi cach
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Po ro zu mie nie w przed mio cie świad cze nia po mo cy praw nej 
dla le ka rzy i le ka rzy den ty stów 

za war te po mię dzy:
Ślą ską Izbą Le kar ską w Ka to wi cach z sie dzi bą przy ul. Gra żyń skie go 49a,
re pre zen to wa ną przez:
Jac ka Ko za kie wi cza – Pre ze sa Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach
a
Okrę go wą Izbą Ad wo kac ką z sie dzi bą w Ka to wi cach przy ul. Gli wic kiej 17
re pre zen to wa ną przez: 
Ro ma na Ku sza – Dzie ka na Ra dy Ad wo kac kiej

W na wią za niu do po ro zu mie nia za war te go w dniu 23 czerw ca 2010 r. stro ny po sta na -
wia ją:

§1
Pod jąć współ pra cę, w ra mach któ rej wy ty po wa ne przez Okrę go wą Ra dę Ad wo kac ką w Ka -
to wi cach kan ce la rie ad wo kac kie świad czyć bę dą sta łą po moc praw ną dla le ka rzy i le ka rzy
den ty stów, człon ków Ślą skiej Izby Le kar skiej, po le ga ją cą na: udzie la niu po rad i kon sul ta cji
praw nych przed są do wych, zwią za nych z dzia łal no ścią za wo do wą le ka rzy z za kre su pra wa
me dycz ne go, cy wil ne go, kar ne go, go spo dar cze go, ad mi ni stra cyj ne go oraz pra wa pra cy.

§2
Li sta kan ce la rii ad wo kac kich prze ka za na przez Dzie ka na Okrę go wej Izby Ad wo kac kiej,
świad czą cych w/w po moc praw ną dla le ka rzy i le ka rzy den ty stów wraz z po da niem da -
nych ad re so wych i nu me rów te le fo nów kon tak to wych sta no wi za łącz nik do ni niej sze go
po ro zu mie nia. Li sta kan ce la rii ad wo kac kich świad czą cych po moc praw ną dla le ka rzy zo -
sta nie umiesz czo na na stro nie in ter ne to wej ŚIL oraz w biu le ty nie Pro Me di co wy da wa -
nym przez ŚIL. 

§3
1. Po moc praw na, o któ rej mo wa w §1 od by wać się bę dzie na na stę pu ją cych za sa dach:
1) każ dy le karz i le karz den ty sta czło nek ŚIL ma pra wo do po rad praw nych wym. w par. 1

ust. 1 
2) każ dy czło nek ŚIL ma pra wo ko rzy stać z po mo cy praw nej wy bra nej przez sie bie kan -

ce la rii ad wo kac kiej z li sty wska za nej wy żej nie za leż nie od miej sca za miesz ka nia
3) w ra zie uza sad nio nej po trze by, w szcze gól no ści w spra wach kar nych ad wo kat mo że

udzie lić po ra dy w miej scu wska za nym przez le ka rza 
2. Usta le nia po wyż sze do ty czą ty po wych sy tu acji fak tycz nych, co do któ rych moż li we jest

udzie le nie po ra dy praw nej bez ko niecz no ści po głę bio nej ana li zy praw nej bądź ana li -
zy do ku men tów lub do dat ko wych spo tkań bądź uzgod nień te le fo nicz nych. 

§4
Udzie le nie jed nej kon sul ta cji i po ra dy praw nej w kwar ta le ka len da rzo wym dla da ne go lekarza
i le ka rza den ty sty bę dzie bez płat ne.

§5
Po za koń cze niu kwar ta łu ka len da rzo we go, każ da z kan ce la rii ad wo kac kich ob ję tych po -
ro zu mie niem zo bo wią za na jest prze ka zać stro nom po ro zu mie nia pi sem ny wy kaz za wie -
ra ją cy licz bę le ka rzy i le ka rzy den ty stów, któ rzy ko rzy sta li z po mo cy praw nej z wy szcze -
gól nie niem ro dza ju udzie lo nej po mo cy praw nej, z po dzia łem na: kon sul ta cje te le fo nicz -
ne, kon sul ta cje w sie dzi bie kan ce la rii, po moc praw ną świad czo ną w miej scu wska za nym
przez le ka rza. Zbior cze ze sta wie nie win no za wie rać tak że licz bę po rad praw nych udzie -
la nych w nie dzie le i świę ta oraz w po rze noc nej mię dzy go dzi ną 2000 a 600. Ze sta wie nie
win no rów nież wy szcze gól niać licz bę po rad i kon sul ta cji z za kre su pra wa kar ne go.

§6
Po ro zu mie nie za wie ra się na czas nie ogra ni czo ny, przy czym po okre sie sze ściu mie się -
cy od dnia je go za war cia zo sta nie do ko na na przez stro ny po ro zu mie nia je go oce na pod ką -
tem ce lo wo ści ewen tu al ne go wpro wa dze nia po pra wek lub uzu peł nień.

Kancelarie adwokackie:
Adw. Jerzy  PINIOR 
ul. Młyńska 3, 44-200 Rybnik 
tel. 32 423-55-75, kom. 601-407-438

Adw. Rafał STĘCHŁY 
ul. Gliwicka  24/2, 44-200 Rybnik  
tel.32 423-73-76, kom. 501-169-199

Adw. Zofia GROCHOWICZ
ul. Staszica 6, 44-330 Jastrzębie Zdrój 
tel. 32 476-34-40, kom. 604-519-216

Adw. Henryk STABLA 
ul. 1-go Maja 16, 44-330 Jastrzębie Zdrój
tel. 32 476-38-25, kom. 606-382-708

Adw. Tadeusz HASSA
ul. Warszawska 8, 41-200  Sosnowiec 
tel. 32 785-16-35, kom. 606-718-521

Adw. Krystian SZYMANEK 
ul. Warszawska 8, 41-200 Sosnowiec 
tel.32 266-09-79, kom. 600-226-615

Adw. Marcin NOWAK
ul. Jagiellońska 1, 41-500 Chorzów 
tel. 32  241-36-36, kom. 600-223-463

Adw. Ewa BRODZIŃSKA-NOWAK
ul. Jagiellońska 1, 41-500 Chorzów 
tel. 32 241-36-36, kom. 600-330-122

Adw. Grażyna TOMANEK
ul. Św. Urbana  2/3, 41-800 Zabrze
tel. 32 271-27-90, kom. 501-585-627

Adw. Stefan SKRZYPCZAK
ul. Kościuszki 2, 40-049 Katowice 
tel. 251-26-90, 251-27-57

Adw. Marek DZIĘCIOŁ
ul. Okrzei 17, 43-100 Mikołów 
tel. 32 226-22-26, kom. 608-296-982 

Adw. Witold   BOLESŁAWSKI 
ul. Okrzei 17, 43-190 Mikołów 
tel. 32 226-22-26, kom. 604-097-076 

Adw. Paweł CIEMNIEWSKI
ul.3-go Maja 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza 
tel. 32 764-03-92, kom.501-429-230

Adw. Jerzy FELIKS 
Felix& Korga Sp.P. 
40-282  Katowice, ul. Paderewskiego  32A,
tel. 32 209-17-73, kom. 608-368-488 , 
mail: biuro@feliks-korga.pl 

Adw. Katarzyna LEGIEŃ 
40-082 Katowice 
ul. Paderewskiego  32  tel.kom. 660-770-
288, mail: katarzyna.legien@adwokatura.pl
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Pro ble my ety ki le kar skiej by ły pod sta wą pre zen ta cji pt.: „So li dar ność Le kar ska – prze -
ży tek czy waż ne zo bo wią za nie?” przed sta wio nej przez pre ze sa ORL Jac ka Ko za kie wi cza,
na pod sta wie po rów na nia ak tu al ne go wy da nia KEL z od po wied ni mi za pi sa mi Ko dek su z 1936
ro ku. Te mat wzbu dził ży we za in te re so wa nie słu cha czy, któ rzy w dys ku sji zwra ca li uwa gę
m. in. na la ko nicz ność współ cze snych ure gu lo wań w po rów na niu do za sad opi sa nych przed
75 la ty. 

Uzna no za ce lo we przy go to wa nie przez Na -
czel ną Izbę Le kar ską re prin tu te go wy daw nic -
twa, po nie waż je go roz po wszech nie nie mo gło -
by stać się pod sta wą do dys ku sji w ko mi sjach
ds. ety ki nad wpro wa dze niem zmian w KEL, tak
by le piej przy sta wał do wa run ków ryn ko wej rze -
czy wi sto ści. Pod kre śla no zna cze nie ta kich mo -
dy fiak cji zwłasz cza w okre sie per ma nent nych
pro ble mów fi nan so wych w ochro nie zdro wia,
sta wia ją cych le ka rzy wo bec trud nych dy le ma -
tów. Roz mo wa ze szła rów nież na co raz czę ściej
wi docz ny pro blem bra ku lo jal no ści le ka rzy
wo bec sie bie np. po dej mo wa nia pra cy w miej -
sce ko le gów, któ rzy zwol ni li eta ty w wy ni ku pro -
te stu, czy nie etycz ne go po stę po wa nia nie któ -
rych le ka rzy peł nią cych funk cje dy rek to rów lub
urzęd ni ków w or ga nach wła dzy pań stwo wej. 

Ko men ta rze pre ze sów ORL po po sie dze niu trzech Pre zy diów:

Igor Chę ciń ski – pre zes ORL we Wro cła wiu:
Dys ku sja i wy mia na po glą dów są war to ścią bez względ ną. Je stem za przy ję ciem ta kiej for -
my współ pra cy mię dzy na szy mi izba mi, uła twi nam to pra cę i z pew no ścią przy czy ni się
do wzro stu efek tyw no ści na szych dzia łań.

Nie da le ko au to stra dy A4, łą czą cej sto -
li ce wo je wództw ma ło pol skie go, ślą skie go
i dol no ślą skie go le ży ma low ni cza miej sco -
wość Ka mień Ślą ski, miej sce na ro dzin św. Jac -
ka Od ro wą ża. W dru gi week end ma ja zje -
cha li się tu na wspól ne ob ra dy przed sta wi -
cie le pre zy diów trzech okrę go wych rad le -
kar skich z Kra ko wa, Wro cła wia i Ka to wic. Go -
spo da rzem i głów nym or ga ni za to rem spo -
tka nia by ła Ślą ska Izba Le kar ska. 

7 ma ja przy wspól nym sto le dys ku to wa -
no o pro ble mach z ja ki mi na co dzień sty -
ka ją się sa mo rzą dy le kar skie. Bez po śred nie,
ro bo cze spo tka nie by ło oka zją do po szu ki -
wa nia no wych po my słów na pod ję cie cie ka -
wych ini cja tyw. Licz ne gro no uczest ni ków sta -
ło się fo rum wy mia ny do świad czeń, spo strze -
żeń i roz wią zań za sto so wa nych i spraw dzo -
nych już przez nie któ re OIL. 

Tak by ło cho ciaż by w przy pad ku Dol no -
ślą skiej Izby Le kar skiej, któ rej do świad cze -
nia w za kre sie or ga ni za cji usta wicz ne go
kształ ce nia dla le ka rzy, w kon tek ście współ -
pra cy z Sak soń ską Izbą Le kar ską przed sta -
wił wi ce pre zes ds. or ga ni za cyj nych i kształ -
ce nia An drzej Woj nar. DIL pla nu je uru cho -
mić plat for mę e -ler nin go wą w ra mach współ -
pra cy re gio nów przy gra nicz nych dla le ka rzy
róż nych spe cjal no ści w opar ciu o pie nią dze
po zy ska ne z pro gra mów unij nych. Wi ce pre -
zes ds. fi nan so wo bu dże to wych DIL Pa weł
Wró blew ski, sku pił się na to miast na przed -
sta wie niu pro ble mu skła dek człon kow skich,
ja ko pod sta wo we go źró dła fi nan so wa nia
dzia łal no ści izb. 

Se kre tarz ORL w Kra ko wie Ja cek Tęt now -
ski in te re su ją co zre fe ro wał te mat hi po te ki od -
wró co nej, ja ko spo so bu na pod wyż sze nia
upo sa żeń le ka rzy eme ry tów, co zo gni sko wa -
ło roz mo wy na spo so bach po szcze gól nych
izb za pew nie nia le ka rzom se nio rom opie ki
ze stro ny sa mo rzą du. W trak cie dys ku sji od -
nie sio no się rów nież do bę dą ce go w po sia -
da niu ŚIL Do mu Le ka rza Se nio ra i pro ble -
mów zwią za nych ze zna le zie niem od po wied -
niej licz by chęt nych, któ rzy chcie li by w nim
za miesz kać. Pa dła su ge stia, aby rów nież
Wro cław ska i Kra kow ska Izba – nie po sia da -
ją ce ta kich pla có wek – mo gły za pro po no wać
miej sca w DLS swo im człon kom.

● WSPÓŁPRACA TRZECH IZB

Z działań Prezydium ORL

Wymiana pamiątkowych pucharów. Od lewej prezesi: Igor Chęciński, Jacek Kozakiewicz, Andrzej Matyja
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Ja cek Ko za kie wicz – pre zes ORL w Ka to wi cach:
Na dzi siej szym spo tka niu re pre zen to wa li śmy w su mie 45 tys. le ka rzy i le ka rzy den ty stów
z po łu dnia na sze go kra ju. Ra zem mo że my spra wić, by nasz głos stał się bar dziej sły szal -
ny na fo rum le kar skie go sa mo rzą du.

An drzej Ma ty ja – pre zes ORL w Kra ko wie: 
 Je stem za tym, aby wspól ne spo tka nia od by -
wa ły się re gu lar nie, kil ka ra zy do ro ku. Wie -
le się tu na uczy łem. War to roz ma wiać w szer -
szym gro nie o pro ble mach, któ re do ty czą nas
wszyst kich.

Do Koleżanek i Kolegów kandydatów na parlamentarzystów

Zwra ca my się z uprzej mą proś bą do wszyst kich le ka rzy, za mie rza ją cych kan dy do wać w naj bliż szych 
wy bo rach par la men tar nych o skon tak to wa nie się z re dak cją „Pro Me di co”. Chcie li by śmy przy bli żyć czy tel ni kom
pi sma Ślą skiej Izby Le kar skiej Pań stwa do ko na nia, pla ny, za mie rze nia, przede wszyst kim zwią za ne z po li ty ką 
ochro ny zdro wia. Opu bli ku je my je tak że na na szej stro nie in ter ne to wej.

Pro si my o kon takt ma ilo wy: biu le tyn@izba -le kar ska.org.pl lub te le fo nicz ny 32 203 65 47/48 w. 310 
Źywisław Mendel

Redaktor naczelny „Pro Medico”

● MARSZAŁEK O SYTUACJI ŚLĄSKICH SZPITALI

Pre zy dium ORL 27 kwiet nia br. po raz dru gi go ści ło na swo im po sie dze niu wi ce mar -
szał ka wo je wódz twa ślą skie go, dok to ra Ma riu sza Klesz czew skie go.

Roz mo wa do ty czy ła m.in. pla nów sa mo rzą du wo je wódz twa w związ ku z prze wi dy wa -
nym wej ściem w ży cie usta -
wy o dzia łal no ści lecz ni -
czej ma ją cej za stą pić usta -
wę o zoz -ach oraz sy tu acji
fi nan so wej jed no stek ochro -
ny zdro wia, dla któ rych Za -
rząd Wo je wódz twa Ślą skie -
go jest or ga nem za ło ży -
ciel skim. Mar sza łek za pew -
niał, że obec nie nie ma
żad nych skon kre ty zo wa nych
pla nów do ty czą cych ewen -
tu al nych prze kształ ceń szpi -
ta li w spół ki pra wa han dlo -
we go i do cza su za koń cze -

nia pro ce su le gi sla cyj ne go ta kie dzia ła nia nie bę dą po dej mo wa ne na te re nie na sze go wo -
je wódz twa. 

Rów no cze śnie po in for mo wał, że na bie żą co do ko ny wa na jest szcze gó ło wa ana li za kon -
dy cji fi nan so wej „mar szał kow skich” za kła dów opie ki zdro wot nej. Struk tu ra ich za dłu że nia
ule ga zmia nie; zo bo wią za nia dłu go ter mi no we zmniej sza ją się – szpi ta le je suk ce syw nie spła -
ca ją, nie ozna cza to jed nak po pra wy ich wy ni ku fi nan so we go, bo jed no cze śnie wzra sta su -
ma za dłu żeń krót ko ter mi no wych i wy ma gal nych. 

Szcze gól nie wie le uwa gi po świę co no trud nej sy tu acji Wo je wódz kie go Szpi ta la Spe cja -
li stycz ne go nr 1 w Ty chach. Na po przed nim spo tka niu, któ re od by ło się w lu tym br. mar -
sza łek Klesz czew ski za po wie dział prze pro wa dze nie czyn no ści kon tro l nych i do ko na nie oce -
ny dzia łań po dej mo wa nych na prze ło mie ro ku. Obec nie po in for mo wał, że kon tro le mia ły już
miej sce, ale z uwa gi na wie lość wąt ków, któ re wy ma ga ją zba da nia jesz cze nie zo sta ły opra -

co wa ne osta tecz ne wnio ski po kon trol ne.
Mar sza łek za po wie dział rów nież, że w naj -
bliż szym cza sie zo sta nie udzie lo na od po -
wiedź na pi smo pre ze sa ORL Jac ka Ko za kie -
wi cza, w któ rym sa mo rząd le kar ski przed sta -
wia swo je za strze że nia od no śnie pro wa dzo -
ne go w ostat nich mie sią cach kon kur su
na udzie la nie świad czeń zdro wot nych w tym
szpi ta lu. 

Po nie waż w dal szym cią gu trud no o po -
ro zu mie nie mię dzy stro na mi spo ru w ty skim
szpi ta lu, a wła ści wy dia log jest nie zbęd ny,
pre zes Ko za kie wicz za pro po no wał by w naj -
bliż szym cza sie wspól nie usiąść do sto łu ze
wszyst ki mi za in te re so wa ny mi i w ten spo sób
spró bo wać wy pra co wać kon sen sus, któ ry po -
zwo li za że gnać kon flikt. 

Wstęp nie usta lo no, że na stęp ne spo tka -
nie mar szał ka z Pre zy dium ORL od bę dzie się
jesz cze w pierw szym pół ro czu 2011 ro ku.

Po za człon ka mi Pre zy dium w kwiet nio -
wym po sie dze niu udział wzię li rów nież dr dr
Mie czy sław Dzie dzic – prze wod ni czą cy
Ko mi sji Le gi sla cyj nej ORL, Ta de usz
Urban – Okrę go wy Rzecz nik Od po wie dzial -
no ści Za wo do wej i Ma ciej Ni wiń ski – prze -
wod ni czą cy Za rzą du Ślą skie go OZZL, czło -
nek Ko mi sji ds. Prze kształ ceń, Pra cy i Pła -
cy oraz Kon tak tów ze Związ ka mi Za wo do -
wy mi ORL. 

An na Za do ra -Świ de rek
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Od lewej: marszałek Mariusz Kleszczewski, prezes ORL 
Jacek Kozakiewicz
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z po zo ru sło wa. Tak by ło w mo im przy pad ku. Cza sem te go nie ro zu mia łem, by łem na po -
cząt ku nie za do wo lo ny… 

G.O.: Ta kie sło wa wy po wie dział na przy kład na uczy ciel w szko le po wszech nej…
F.K.: „Po wi nie neś się da lej uczyć” – po wie dział. Na zy wał się Ec kert, nie da wał spo ko ju mo -
jej mat ce, że by po sła ła mnie do gim na zjum. Po cho dzę z bar dzo bied nej ro dzi ny, nie stać
nas by ło na cze sne. W ca łym gim na zjum by ły tyl ko dwa sty pen dia, po pierw szym se me strze
do sta łem jed no z nich, dwa dzie ścia ma rek. Do dziś nie wiem, dla cze go?

G.O.: Zdol no ści, Pa nie Pro fe so rze. Tak du że, że po szedł Pan na stu dia.
F.K.: Zno wu zde cy do wa ły o tym czy jeś sło wa. Dy rek tor gim na zjum po wie dział: „Słu chaj Fra -
nek, ty pój dziesz na me dy cy nę”. Ze mnie ma być dok tór? My śla łem o po li tech ni ce. Ale to
był mą dry czło wiek, wie dział le piej. Mia łem ko rzyst ne w tym cza sie po cho dze nie, bo ro -
bot ni czo – chłop skie, ale za to by ło nie wie le punk tów. By ło ośmiu kan dy da tów na jed no
miej sce, ale się do sta łem, na Ślą ską Aka de mię Me dycz ną. To był 1948 rok. Jed nak nie wie -
le bra ko wa ło, że bym stu diów nie skoń czył. Nie za pi sa łem się do te go ich ZAMP (Zwią zek
Aka de mic kiej Mło dzie ży Pol skiej, był czę ścią ZMP, przyp. red.), więc nie do sta łem sty pen -
dium, by łem przez nich blo ko wa ny. Chcia łem już zre zy gno wać, bo nie mia łem za co żyć.
Wpa dłem w de pre sję, nie wi dzia łem żad nej przy szło ści. Czę sto cho dzi łem bar dzo głod -
ny, a ro dzi na nie mo gła mi po ma gać. 

G.O.: I po mógł przy pa dek?
F.K.: Na eg za mi nie z che mii pro fe sor Pre ben dow ski za py tał mnie na koń cu o po ten cjal ne
moż li wo ści wy ko rzy sta nia ace ty le nu. „Mo że pier ścień ben zy no wy by śmy uzy ska li” – mó -
wię. Skąd wiem? „Tak so bie kom bi nu ję”. Na to pro fe sor: „Czy chcie li by ście u mnie pra co -
wać?”. I tak zo sta łem la bo ran tem, skoń czy ły się mo je kło po ty. Na uczył mnie syn te zy kwa -
su kro ko we go. Pół to ra ro ku pro du ko wa łem mu ten kwas. Prze tłu ma czy łem też książ kę „Che -
mia nie orga nicz na”. W koń cu pro duk cja te go kwa su znu dzi ła mi się, prze sze dłem do

Na roz mo wę z Pro fe so rem Fran cisz kiem 
Ko ko tem przy go to wu ję się do dat ko wo
„z ner ki”. Mam w pa mię ci je den z wy wia -
dów, w któ rym ostrze gał „Kto nie ro zu mie,
jak fa scy nu ją cy jest to na rząd, te mu Pan Bóg
nie po trzeb nie dał mózg. Wy star czył by mu
rdzeń krę go wy”.

Gra ży na Ogro dow ska: Czy jest Pan prze sąd -
ny? Bo roz ma wia my w pią tek, trzynastego.
Kie dyś opo wie dział Pan, że ka rie rę prze po -
wie dzia ły Pa nu kar ty.
Pro fe sor Fran ci szek Ko kot: Rze czy wi ście tak
by ło, mia łem mo że dziewięć lat, pa słem kro -
wę na łą ce. Ukra in ka Ta tia na, pa mię tam jak
dzi siaj, po ta so wa ła ta lię, ka za ła mi od kryć
czte ry kar ty  – wy cią gną łem czte ry kró le
wszyst kich ko lo rów. Po wie dzia ła, że cze ka
mnie wiel ka przy szłość. Ale nie wie rzę
w kar ty, ani w prze są dy. Choć aku rat w piąt -
ki, trzynastego, za wsze mi się wszyst ko uda -
je (śmiech) Wie rzę ra czej w pew ną in tu icję
le ka rza, opar tą na pa mię ci za ko do wa nych
zda rzeń, któ re się po wie la ją.

G.O.: A kwe stia przy pad ku w ży ciu? Te ma -
tem Pa na re fe ra tów jest za gad nie nie czy ka -
rie ra to dzie ło przy pad ku, czy ce lo we dą że -
nie do wiel kiej przy -
go dy. Mó wi Pan też
o lu dziach, któ rzy
wy war li wpływ
na bieg wy da rzeń.
Co chce Pan przez
to prze ka zać słu cha -
czom?
F.K.: Że na szym ży -
ciem „coś” kie ru je,
czę sto nie uświa da -
mia my so bie, ku
cze mu pro wa dzi ja -
kieś spo tka nie czy
wy da rze nie, ta wie -
dza przy cho dzi do -
pie ro z cza sem. Lu -
dzie, któ rych los sta -
wia na na szej dro dze
mo gą zmie niać na -
sze ży cie, na wet
przez nie waż ne

● ROZMOWA Z PROF. DR HAB. DR H.C. MULTI FRANCISZKIEM KOKOTEM

Autorytet buduje się na dobrym przykładzie
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pę che rzy ka żół cio we go. Pa trzę na EKG
i mó wię: we dług mnie to jest za wał dol nej
ścia ny ser ca. Jak się oka za ło, mia łem ra cję.
Od te go cza su mo ja sy tu acja się zmie ni ła,
za czę li mnie za uwa żać, do ce niać. Szef ge -
new skiej kli ni ki za wsze już py tał: a co Pan
o tym są dzi? Ta kie chwi le są w ży ciu de cy -
du ją ce.

Bo li mnie wszech obec ny
brak sza cun ku dla dru giej

oso by. Nie wol no upo ka rzać
lu dzi. A wie lu kie row ni ków

trak tu je swo ich pod wład nych
jak nie wol ni ków.

G.O.: Pa nie Pro fe so rze, zna la złam nie -
daw no w In ter ne cie ta ki wpis: ja kaś pa ni szu -
ka ła po mo cy dla cho re go ku zy na, z prze wle -
kłą nie wy dol no ścią ne rek. In ter we nio wa ła aż
w Niem czech i Szwaj ca rii wła śnie. I za py ta li
ją: a kto go kon sul tu je? Wy ja śnia, że Pro fe -
sor Ko kot. A oni na to: my już ni cze go lep -
sze go nie zro bi my, bo sa mi je ste śmy je go
ucznia mi, ku zyn pa ni jest w naj lep szych rę -
kach.
F.K.: Mi ło mi to sły szeć. Tak jest cią gle. Mam
fak sy z kar ta mi cho rób, te le fo ny, proś by
o kon sul ta cje z ca łej Eu ro py.

Za kła du Far ma ko lo gii. Tam u pro fe so ra Je ske na pi sa łem swo ją pierw szą pra cę na uko wą „Wła -
ści wo ści hi po ten cyj ne je mio ły”.

G.O.: To był je den z pierw szych Pa na Mi strzów?
F.K.: Pro fe sor Je ske po zwa lał pra cow ni ko wi ro bić to, co go na praw dę in te re su je. Nie prze -
szka dzał w re ali za cji kon cep cji  – to jest bar dzo waż ne. Za pa mię ta łem to.

G.O.: Ner ka mi też za in te re so wał się Pan tro chę na sku tek przy pad ku?
F.K.: Na II ro ku, pod czas wy kła du z fi zjo lo gii ne rek do wie dzia łem się, że w cią gu do by przez
kłę busz ki ner ko we prze pły wa sto pięć dzie siąt, sto osiem dzie siąt li trów pły nu, czte ry ra zy
wię cej, niż jest w or ga ni zmie czło wie ka. W cią gu jed nej mi nu ty przez ner ki prze pły wa po -
nad litr krwi. Z te go, co prze są cza się przez ner ki, tyl ko 1 proc. jest wy da la ne. Resz ta wra -
ca do krwio bie gu. Za sta na wia ło mnie, jak to się dzie je, że to tak świet nie dzia ła.

G.O.: Co ce nił Pan u swo ich na uczy cie li?
F.K.: Dok to rat pi sa łem u pro fe so ra Ha no z Kra ko wa. Tra fi łem na nie zwy kłe go czło wie ka. Trak -
to wał mnie jak sy na. Oglą da jąc wy ni ki ba dań, za py tał „Ko le go, mo że je ste ście zmę cze ni,
głod ni”? Czę sto wał her ba tą, cia stecz ka mi, bu łecz ką. Ogrom na życz li wość i pro fe sjo na lizm –
tak Go za pa mię ta łem.

G.O.: Naj bar dziej in te re so wa ła wów czas Pa na far ma ko lo gia. Za bie gi i bez po śred ni kon takt
z pa cjen tem nie po cią ga ły wte dy bar dziej? 
F.K.: Ni gdy nie chcia łem być tyl ko „czy stym teo re ty kiem”, na ukow cem za mknię tym w la bo -
ra to rium. Ca ły czas mia łem na uwa dze wy ko rzy sta nie tej wie dzy w kon tak cie z pa cjen tem,
mia ła słu żyć le cze niu cho rych. W 1957 ro ku zo sta łem „kan dy da tem na uk me dycz nych” tak
to wów czas na zy wa no. Bar dzo trud no by ło wte dy uzy skać dok to rat. Cze ka ły nas eg za mi -
ny w War sza wie, wspól ne dla kil ku dzie się ciu aspi ran tów z ca łej Pol ski. Naj bar dziej za pa -
mię ta łem ten u pro fe so ra Sup niew skie go. Był to „Olimp far ma ko lo gii”. I eg za min z fi lo zo -
fii mark si stow skiej u pro fe so ra Ko ła kow skie go. Pi śmien nic two do te go eg za mi nu wa ży ło 12
ki lo gra mów. Mu sia łem prze czy tać Mark sa i En gel sa – co to by ły za po ję -
cia! Ko ła kow ski m.in. za py tał mnie o róż ni cę mię dzy mo ral no ścią ka pi ta -
li stycz ną i so cja li stycz ną. Cy ga ni łem, ile mo głem. Na koń cu Ko ła kow ski po -
wie dział: „Mie li ście być trzynastym z ko lei, któ ry nie zdał, ale je śli Was
„ob le je my”, ule gnie my prze są dom, cze go by śmy nie chcie li „. I zda łem
te ich mark si zmy. 

G.O.: I zno wu ta 13… W dwa la ta póź niej wy je chał Pan do Ge ne wy, na sty -
pen dium. Tam mógł po znać oso bi ście róż ni ce mię dzy so cja li zmem i ka -
pi ta li zmem. To był szok, ta Szwaj ca ria po prza śnej, go muł kow skiej Pol -
sce?
F.K.: Jak wy jeż dża łem, obie ca łem żo nie, że bę dę co dzien nie jadł ki lo gram
po ma rań czy i ba na nów. I ja dłem. Ale tyl ko przez ty dzień, bo mi się znu -
dzi ło. Fa scy na cja do bra mi ma te rial ny mi mo że trwać krót ko. Pierw sze dwa
ty go dnie by ły bar dzo trud ne. By łem tam pierw szym sty pen dy stą z Pol ski.
Tra fi łem do re jo nu fran cu sko ję zycz ne go, a bar dzo do brze zna łem an giel -
ski, fran cu ski sła biej, by łem sa mo ukiem, ni gdy nie mia łem żad nych lek cji,
więc okrop nie się tam czu łem. Choć mia łem 29 lat, po je cha łem już ja ko
doj rza ły le karz, po dok to ra cie, spe cja li za cji z in ter ny. Po mo gła mi … po -
ko jów ka i przy pa dek. Wi dzia ła, jak sie dzę sa mot ny i za ła ma ny, po ra dzi -
ła, że bym za wszel ką ce nę pod szko lił fran cu ski, oglą dał te le wi zję, słu chał
ra dia: „jak bę dziesz mó wił płyn nie w ich ję zy ku, bę dą cię bar dziej sza no -
wać”- po wie dzia ła. Więc za czą łem sam in ten syw nie się uczyć te go fran -
cu skie go, szyb ko wi dać by ło efek ty. Aż kie dyś je ste śmy na wi zy cie or dy -
na tor skiej (a by ło nas tam ze dwu dzie stu le ka rzy) ja sto ję gdzieś z ty łu,
ma my pa cjen ta, sil ne bó le w nad brzu szu, z roz po zna niem za pa le nia fo

t.:
 G

ra
ży

na
 O

gr
od

ow
sk

a

CZERWIEC   2011 PRO MEDICO 7



WYWIAD

8 PRO MEDICO CZERWIEC 2011

ści przy pad ków ja też się od nich cze goś uczy łem. Re ali zo wa li śmy wspól ne po my sły. Lu dzie
na po zio mie ko rzy sta ją z po ten cja łu swo ich współ pra cow ni ków Nie ro zu miem za wo do wej
za wi ści. Nie ste ty, wie lu nie to le ru je lu dzi, któ rzy się wy bi ja ją. 

G.O.: I co wte dy na le ży zro bić?
F.K.: Jest ta kie po wie dze nie: „Z głu pim nie wy grasz”.

G.O.: Pod czas ju bi le uszu Pa na 80-le cia, pro fe sor Jan Du ła wa okre ślił ce chy, któ re de cy -
du ją, że ktoś jest Mi strzem, jak Pan. Ta ki Szef z au to ry te tem: „Ma cha rak ter. Po ma ga zro -
zu mieć sie bie i in nych. Cha rak te ry zu je się nie sko rum po wa ną mą dro ścią i wol no ścią kry tycz -
ną”. Któ ra z tych cech jest dla Pa na naj waż niej sza? 
F.K.: Do dał bym do te go: sza no wać in nych, wte dy zdo bę dzie się sza cu nek dla sie bie. O tym
sta ra łem się za wsze pa mię tać.

G.O.: Pa nie Pro fe so rze, co się naj bar dziej przez te la ta zmie ni ło w me dy cy nie?
F.K.: Po głę bił się dy stans mię dzy le ka rzem, a pa cjen tem. Pro ce du ry me dycz ne są dziś tak
roz wi nię te, że ogra ni czo ny jest kon takt le ka rza z cho rym. I to jest man ka ment. Prze cież
ten za wód na tym po le ga, że wią że my się z cho rym. Le karz dziś mu si być biu ro kra tą. Kie -
dyś te go nie by ło.

Dzwo ni te le fon. Po ja wi ły się kom pli ka cje u pa cjen ta. Pro fe sor jest wy raź nie zmar twio ny. Nie chcąc
prze dłu żać wy wia du, nie za da ję dal szych py tań, w tym ostat nie go: cze go uczy nas ży cie Pro fe so ra
Ko ko ta? Od po wiedź zo sta wiam Czy tel ni kom.

Gra ży na Ogro dow ska

G.O.: To jest ja kaś pu en ta, dla tych trud nych
po cząt ków w Ge ne wie. Ale wróć my do
re la cji Mistrz  – Uczeń. Ta kim Mi strzem jest
dla Pa na … 
F.K.: Pro fe sor Kor nel Gi biń ski. Za raz się
na Nim po zna łem. Za pro po no wał mi pra -
cę w swo jej Kli ni ce Cho rób We wnętrz nych,
w By to miu, na Ba to re go. Do stał apa rat
do ozna cza nia stę że nia elek tro li tów w or ga -
ni zmie. To był je den z pierw szych w Pol sce
ta kich apa ra tów. Był fu tu ry stą – wi dział me -
dy cy nę na 10, 20 lat do przo du. Jest naj -
lep szym przy kła dem te go, jak po wsta je au -
to ry tet. Nie zbu do wa ny na krzy ku, ale
na do brym przy kła dzie. Był za wsze „na po -
ste run ku” o 730, nikt nie śmiał się Mu się
spóź nić, choć ni gdy nie ro bił awan tur. Ni -
gdy też nie wy ma gał od współ pra cow ni ków
te go, cze go nie wy ma gał od sie bie. Tak ro -
bi do bry kie row nik. Kie dy pi sa łem u Nie go
pra cę ha bi li ta cyj ną, po usta le niu te ma tu (me -
cha nizm dzia ła nia rtę cio wych środ ków mo -
czo pęd nych) po wie dział: jak za mie siąc
bę dzie Pan wie dział na ten te mat mniej, niż
ja, nie mo że się Pan te go pod jąć. On mnie
na kie ro wał, mo ty wo wał. 

G.O.: To jest ta kie wy jąt ko we?
F.K.: Nie ste ty, tak. Przy kro mi, kie dy sły szę,
że nie któ rzy kie row ni cy kli nik o 1000 ra no są
jesz cze nie obec ni, a o 1100 już ich nie ma.
Lu dzie bar dzo szyb ko po zna ją się na praw -
dzi wym au to ry te cie. Bo li mnie też wszech -
obec ny brak sza cun ku dla dru giej oso by. Nie
wol no upo ka rzać lu dzi. A wie lu na kie row -
ni czych sta no wi skach czę sto trak tu je pod -
wład nych jak swo ich nie wol ni ków. 

G.O.: Co mo że być przy czy ną?
F.K.: Świat się zmie nił, na stą pił upa dek au -
to ry te tów. Nie ma my już au to ry te tów - w ko -
ście le, w są dach, pro ku ra tu rze, na uce, me -
dy cy nie.

G.O.: Mo że to też oba wa przed kon ku ren cją?
F.K.: Ni gdy nie ba łem się kon ku ren cji. Za wsze
fo ro wa łem lu dzi mą drych, że świa do mo ścią,
że pra cu ją prze cież też na mnie. Tak ro bił też
pro fe sor Gi biń ski. To On wy słał mnie na staż
do Szwaj ca rii, że bym się roz wi jał. Ha bi li to -
wa łem 28 dok to rów, wśród któ rych obec -
nie 16 jest już pro fe so ra mi, pro mo wa -
łem 77 dok to ran tów, by łem kie row ni kiem spe -
cja li za cji 51 ne fro lo gów, 80 in ter ni stów… Ich
suk ces był też mo im suk ce sem. W więk szo -

„Dzię ku je my, Pa nie Pro fe so rze”

Pro fe sor dr hab. dr h. c. mul ti Fran ci szek Ko kot zo stał uho no ro wa ny „Waw rzy nem 
Le kar skim”, naj wyż szym wy róż nie niem śro do wi ska le kar skie go. 
Na gro dę ode brał oso bi ście, z rąk pre ze sa ORL dr n med. Jac ka Ko za kie wi cza, pod czas
kon fe ren cji Pol skie go To wa rzy stwa In ter ni stycz ne go w War sza wie. Za szczy cił (wraz z pro -
fe so rem dr hab. Wła dy sła wem Na si łow skim, rów nież lau re atem „Waw rzy nu Le kar skie go”)
uro czy ste po sie dze nie Okrę go wej Ra dy Le kar skiej, 20 kwiet nia 2011 r. wy gło sił oko licz -
no ścio wy re fe rat o swo ich Mi strzach i Na uczy cie lach. Gra tu la cje i po dzię ko wa nia za wy -
bit ny do ro bek oraz po sta wę ży cio wą i etycz ną skła da li Pa nu Pro fe so ro wi m.in. przed sta -
wi cie le władz Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go: JM rek tor Ewa Ma łec ka -Ten de ra, pro -
rek tor ds. na uki prof. dr hab. Jan Du ła wa, pro rek tor ds. kształ ce nia po dy plo mo we go prof.
dr hab. Kry sty na Ol czyk, przed sta wi cie le to wa rzystw na uko wych, sa mo rzą du le kar skie go,
dzie kan Okrę go wej Ra dy Ad wo kac kiej w Ka to wi cach Roman Kusz. Prof. dr hab. An drzej
Wię cek, kie row nik Kli ni ki Ne fro lo gii, En do kry no lo gii i Cho rób Prze mia ny Ma te rii SUM za -
koń czył swo je wy stą pie nie sło wa mi: „za dzie le nie się z na mi swo ją mą dro ścią, wie dzą, do -
świad cze niem – dzię ku ję, Pa nie Pro fe so rze!” Prof. dr hab. Ma rian Ze mba la, dy rek tor Ślą -
skie go Cen trum Cho rób Ser ca po wie dział m.in. „mó wi my po pro stu „Wiel ki Ko kot”, „mu -
sisz prze czy tać pra cę Ko ko ta” – ta wiel kość nas sta le, na dal zo bo wią zu je”.
Wy ra zy sza cun ku i uzna nia na de słał m.in. rek tor Uni wer sy te tu Ślą skie go prof. zw. dr hab.
Wie sław Ba nyś, pi sząc:
„Na le ży Pan Pro fe sor do eli tar ne go gro na zna ko mi tych po sta ci pol skie go świa ta aka de -
mic kie go, okre śla nych pięk nym mia nem „lu dzi Uni wer sy te tu”. Nasz po dziw bu dzi Pań -
ska nie zwy kła pra co wi tość po łą czo na z rze tel no ścią i uczci wo ścią w do cie ka niu praw dy.
Chy li my czo ła przed wspa nia łą oso bo wo ścią oraz do tych cza so wy mi do ko na nia mi i osią -
gnię cia mi Pa na Pro fe so ra, ja ko wspa nia łe go uczo ne go i na uczy cie la aka de mic kie go, nie -
kwe stio no wa ne go au to ry te tu – wzo ru Mi strza dla młod szych Ko le gów”. 

Oprac. Gra ży na Ogro dow ska 

(No ty bio gra ficz ne Lau re atów za mie ści li śmy w ma jo wym nu me rze „Pro Me di co”.)
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RATOWNICTWO MEDYCZNE

me dycz ne go i wy mia na do świad czeń. Rów -
nież w tym ro ku od bę dzie się kon kurs
„Mistrz Ra tow nic twa”, któ re go lau re aci zo -
sta ną na gro dze ni w trak cie uro czy stej Ga li
pod czas trwa nia Sym po zjum. 

Bar dzo ser decz nie za chę ca my do wzię -
cia udzia łu w III Ogól no pol skim In ter dy scy -
pli nar nym Se mi na rium Na uko wym Ra tow nic -
twa Me dycz ne go oraz do bie żą ce go śle dze -
nia stro ny in ter ne to wej Sym po zjum:
www.sim -szko le nia.pl

mgr Ja ro sław Ma do wicz 

Prze wod ni czą cy Ko mi te tu 

Or ga ni za cyj ne go 

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

Prze wod ni czą cy Ko mi te tu Na uko we go 

Sza now ni Pań stwo,

Ko lej ny raz ma my za szczyt za pro sić śro do wi sko me dycz ne na or ga ni zo wa ne przez Ślą -
ski In sty tut Me dycz ny  III Ogól no pol skie In ter dy scy pli nar ne Se mi na rium Na uko we Ra tow -
nic twa Me dycz ne go. Wpro wa dza ne zmia ny w sys te mie Pań stwo we Ra tow nic two Me dycz -
ne, dy na micz ny roz wój me dy cy ny ra tun ko wej oraz ko niecz ność cią głe go pod no sze nia kwa -
li fi ka cji ka dry me dycz nej, za chę ci ły nas do przy ję cia no wej for mu ły te go Se mi na rium. 

Oprócz czę ści de dy ko wa nej za wo do wi ra tow ni ka me dycz ne go po sta no wi li śmy roz sze -
rzyć część na uko wą o se mi na ria dla le ka rzy, któ rzy spe cja li zu ją się w me dy cy nie ra tun ko -
wej oraz dys cy pli nach po krew nych. 

W tym ro ku, rów nież w związ ku z wpro wa dzo ny mi zmia na mi w or ga ni za cji opie ki noc -
nej w Pol sce, spe cjal na część Sym po zjum bę dzie po świę co na te mu za gad nie niu. Pa tro nat
nad tą czę ścią Sym po zjum ob jął Pan prof. dr hab. n. med. Wi told Lu kas – kra jo wy kon sul -
tant w dzie dzi nie me dy cy ny ro dzin nej. Wie rzy my, że no wa for mu ła te go Se mi na rium zo -
sta nie przy ję ta przez śro do wi sko me dycz ne z en tu zja zmem, a za pro po no wa ny pro gram na -
uko wo – szko le nio wy po zwo li po głę bić wie dzę i udo sko na lić umie jęt no ści. Jak co ro ku Sym -
po zjum bę dą to wa rzy szy ły kur sy do sko na lą ce. 

Za chę ca my rów nież do zgła sza nia prac na uko wych oraz ich pre zen ta cji. Waż nym ele -
men tem, któ ry to wa rzy szy nie roz łącz nie na sze mu Sym po zjum jest in te gra cja śro do wi ska

SZPITALE

SP ZOZ Szpi tal Wie lo spe cja li stycz ny w Ja worz nie zo stał
w maju br. Zło tym Li de rem Ogól no pol skie go Sys te mu Ochro -
ny Zdro wia 2010 w ka te go rii „Sku tecz ne Za rzą dza nie” oraz
lau re atem I edy cji Pro gra mu „Sta wia my na Ja kość” or ga ni zo -
wa ne go przez Re gio nal ną Izbę Go spo dar czą.

Otrzy ma ne wy róż nie nia są po twier dze niem zbio ro we go wy -
sił ku pra cow ni ków szpi ta la, któ ry zo rien to wa ny jest na cią głe
do sko na le nie za rzą dza nia ja ko ścią we wszyst kich aspek tach i sfe -
rach dzia łal no ści pla ców ki. Na gro dy te są dla na sze go szpi -
ta la za rów no naj więk szym wy róż nie niem, jak i przede wszyst -
kim zo bo wią za niem do dal szej sys te ma tycz nej pra cy do sko -
na le nia te go, co uda je nam się osią gnąć – pod kre śla dr n. med.
Jó zef Ku rek, dy rek tor szpi ta la.

Szpital z prestiżem

Dyr. Jerzy Kurek odbiera nagrodę OSOZ Skuteczne Zarządzanie

Ser decz nie in for mu je my, iż na stą pi ła zmia na ter mi nu piel grzym ki do Rzy mu. 
ŚLĄ SKA PIEL GRZYM KA DO WŁOCH ŚRO DO WISK ME DYCZ NYCH i CHO RYCH od bę dzie się w dniach 9-21. V. 2012 r.

Szcze gó ło we in for ma cje moż na uzy skać u or ga ni za to rów, człon ków Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go Piel grzym ki:
Jo lan ta Wo je wo da, tel. (32) 203 65 47/48 w. 314, ma il: j.wo je wo da@izba -le kar ska.org.pl

Da wid Wa cław czyk, tel. 502 557 238, ma il: da wid@rac.pl 
Ma rek Rap nic ki, tel. 502 294 420, ma li: mrap nic ki@op.pl
Da mian No wak, tel. 509 561 595, ma il: dam no@tlen.pl

Piotr Kli ma, tel. 501 088 491, ma il: kli ma farm@wp.pl www.piotr kli ma.pl
Za pra sza my wszyst kich za in te re so wa nych na ko lej ne spo tka nia in for ma cyj ne

21. VI.(wt.) Ka to wi ce. KAM SOFT, ul. 1 Ma ja 133 o godz. 1700

23. VI.(sb.) Ra ci bórz. ŚUTW, ul. ks. Lon dzi na 36 o godz. 1700

3. VII.(ndz.) Ja sna Gó ra. Świa to wy Kon gres Kre so wian. Sa la pa pie ska, w godz. 1230-1400

6. VII.(śr.) Ja sna Gó ra. Piel grzym ka Apo stol stwa Cho rych, w godz. 1230-1400 

Więcej informacji na stronie www.izba-lekarska.org.pl

KOMUNIKAT



i nie wiel kie tech nicz ne po miesz cze nia piw nicz ne oraz dział ka o po wierzch ni 500 mkw. Dział -
ka cał ko wi cie ogro dzo na i za go spo da ro wa na, z urzą dzo ny mi ar chi tek tu rą zie le ni oraz miej -
sca mi par kin go wy mi, z wjaz dem za my ka nym au to ma tycz ną bra mą, czy ni ca łość nie ru cho -
mo ści wy ma rzo nym za kąt kiem ży cia ro dzin ne go. 

Gru pa biz ne so wa, ofe ru ją ca przed mio to wą in we sty cję, zbu do wa na zo sta ła w opar ciu
o Spół kę wio dą cą DCF Nie ru cho mo ści Sp. z o.o. i pro wa dzi wszech stron ną i roz le głą dzia -
łal ność go spo dar czą na ryn ku nie ru cho mo ści miesz ka nio wych i ko mer cyj nych. Jed nym z kie -
run ków dzia ła nia Gru py jest re ali za cja nie wiel kich pro jek tów bu dow nic twa miesz ka nio we -
go, cha rak te ry zu ją cych się wy jąt ko wo ścią pod każ dym wzglę dem, kie ro wa nych do osób po -
szu ku ją cych roz wią zań nie kon wen cjo nal nych, zre ali zo wa nych nie ja ko z my ślą wła śnie o nich.
Przy wy bo rze miej sca usy tu owa nia ta kich nie ru cho mo ści oraz kon kret ne go kształ tu ar chi -
tek to nicz ne go i roz wią zań bu dow la nych, Gru pa kie ru je się za sa dą „ten dom/ to miesz ka -
nie – bu du ję dla sie bie”. Za sa da ta wy ma ga za rów no znacz ne go wy sił ku i wy so kie go pro -
fe sjo na li zmu ze spo łu osób re ali zu ją cych oraz nad zo ru ją cych kon kret ny pro jekt nie ru cho -
mo ścio wy, jak rów nież za sto so wa nia tech no lo gii i ma te ria łów wy so kiej ja ko ści. W efek cie
Gru pa ofe ru je pro dukt z naj wyż szej pół ki, rzad ko do stęp ny na ryn ku nie ru cho mo ścio wym,
wy jąt ko wy pod każ dym wzglę dem. Jest to po pro stu do sko na ła oka zja dla ko goś, kto po -
szu ku je ta kiej nie ru cho mo ści i jest go to wy za nią za pła cić, bo jest war ta swo jej ce ny.

„Vil la Mo der na” jest jed ną z naj cie kaw szych ka me ral nych pro po zy cji miesz ka nio wych,
nie tyl ko dla po łu dnio wych dziel nic Ka to wic, ale dla ca łe go mia sta. Mo że ona być tak że in -
spi ra cją do po dej mo wa nia te go ty pu ini cja tyw bu dow nic twa post mo der ni stycz ne go, któ re
do da wa ło by bla sku ar chi -
tek tu rze Ka to wic. 

Oso by za in te re so -
wa ne moż li wo ścią 
za miesz ka nia w „Vil li
Mo der nie” ma ją jesz cze
moż li wość na by cia
apar ta men tu.

Chcie li by śmy za pre zen to wać Pań stwu
nie zwy kle cie ka wą nie ru cho mość, po ło żo -
ną w po łu dnio wej czę ści Ka to wic przy ul. Pu -
stej 6 (dziel ni ca Ocho jec -Pio tro wi ce), ofe -
ro wa ną przez gru pę biz ne so wą DCF Nie ru -
cho mo ści. Jest to trój kon dy gna cyj ny, pod piw -
ni czo ny bu dy nek, re ali zo wa ny po przez
kom plek so wą prze bu do wę i roz bu do wę
obiek tu miesz kal ne go po cho dzą ce go z 1933
ro ku, w kon wen cji na wią zu ją cej do tak cha -
rak te ry stycz ne go ka to wic kie go mo der ni -
zmu – stąd nie przy pad ko wa na zwa bu dyn -
ku „Vil la Mo der na”. 

„Vil la Mo der na” usy tu owa na jest w jed -
nej z naja trak cyj niej szych dziel nic Ka to wic,
oto czo nej kom plek sem le śnym z re zer wa tem
przy ro dy, da ją cym wie le moż li wo ści ak tyw -
ne go wy po czyn ku. Szcze gól ną atrak cją przy -
rod ni czą jest po bli ska do li na rze ki Śle piot ki
(5 mi nut pie szo), prze pły wa ją cej przez
Ocho jec, bę dą ca jed nym z naj cie kaw szych
miejsc spa ce ro wych dla miesz kań ców. Grun -
tow nie zre wi ta li zo wa na przy wy ko rzy sta niu
eu ro pej skich środ ków po mo co wych, sta no -
wi uro czy za ką tek tej czę ści mia sta. Rów nie
atrak cyj ny jest szyb ki do stęp do ście żek ro -
we ro wych w po bli skim kom plek sie la su mu -
cho wiec kie go, umoż li wia ją cy do jazd wśród
zie le ni drzew do Do li ny Trzech Sta wów. 

Nie ru cho mość zlo ka li zo wa na jest przy ci -
chej i krót kiej uli cy, za bu do wa nej po obu stro -
nach kil ku na sto ma bu dyn ka mi, grun tow nie
wy re mon to wa nej w mi nio nym ro ku. Na jej
po zy tyw ną oce nę wpły wa ją rów nież do bre
wa run ki ko mu ni ka cyj ne, po zwa la ją ce na szyb -
kie do tar cie każ dym ro dza jem środ ka ko mu -
ni ka cyj ne go do cen trum mia sta, jak rów nież
na szyb ki wy jazd po za Ka to wi ce w do wol -
nym kie run ku. 

„Vil la Mo der na” ja wi się ja ko szcze gól nie
atrak cyj na do za miesz ka nia dla osób ze śro -
do wi ska me dycz ne go, zwią za nych z po bli skim
Gór no ślą skim Cen trum Me dycz nym. Wy -
star czy mak sy mal nie 15 mi nut spa ce ru, aby
do trzeć tam zie lo ny mi uli ca mi Ochoj ca. Bli -
ski do stęp do przed szko li, szkół, skle pów,
przed sta wi cielstw ban ków i in nych nie zbęd nych
dla wy god ne go ży cia ele men tów in fra struk tu -
ry, czy ni tę nie ru cho mość bar dzo atrak cyj nym
miej scem do za miesz ka nia i wy po czyn ku. 

Ofe ro wa na nie ru cho mość jest ty po wą
wil lą miej ską, skła da ją cą się z 3 apar ta men -
tów – po jed nym na każ dej kon dy gna cji.
Pod wzglę dem użyt ko wym każ dy apar ta ment
jest cał ko wi cie wy od ręb nio ną nie ru cho mo -
ścią. Wspól ne są je dy nie klat ka scho do wa

„VILLA MODERNA” – TEKST SPONSOROWANY
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Za pra sza my do kon tak tu z In we sto rem:
Gru pa DCF Nie ru cho mo ści 
Biu ro Sprze da ży
Ul. Ko ściusz ki 90, 40-519 Ka to wi ce
Tel. (32) 25 15 423
Kom. 691 517 100
e -ma il: kon takt@dcf nie ru cho mo sci.pl
www.dcf nie ru cho mo sci.pl
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Nasza zmora – protetyka stomatologiczna

Z TEKI RZECZNIKA

głe go. Nie za do wo le nie pa cjen ta lub nie speł -
nie nie je go ocze ki wań nie mo że być pod sta -
wą do po cią gnię cia sto ma to lo ga do od po -
wie dzial no ści za prze wi nie nie za wo do we.
Wy ko na nie pro te zy jest kla sycz nym przy kła -
dem tzw. od po wie dzial no ści kon trak to wej po -
mię dzy pa cjen tem, le ka rzem i płat ni kiem.
Zde cy do wa na więk szość wy ni ka ją cych z te -
go ty tu łu rosz czeń do ty czy umoż li wie nia sfi -
nan so wa nia przez NFZ ko lej nej pra cy pro -
te tycz nej. 

Czyż nie bar dziej za sad nym by ło by prze -
ję cie przez płat ni ka (NFZ) kon tro li nad ja ko -
ścią kwe stio no wa nych prac pro te tycz nych po -
przez za trud nie nie w dzia le kon tro li bie głe -
go z za kre su pro te ty ki sto ma to lo gicz nej? (Tym
bar dziej, że w pew nym okre sie funk cjo no -
wa nia płat ni ka ta ki bie gły spe cja li sta wy da -
wał opi nie na te mat prac pro te tycz nych wy -
ko ny wa nych w ra mach re fun da cji). 

Opi nia te go bie głe go po zwa la ła by Fun -
du szo wi pod jąć de cy zję o za sad no ści re kla -
ma cji wy ko na nej pra cy sto ma to lo gicz nej, po -
nie waż tyl ko ja ko re kla ma cję te go ty pu
skar gi po win ny być trak to wa ne. 

Sąd Le kar ski ni gdy nie po wi nien stać się
są dem kon su menc kim.

Ład ne stwier dze nie na za koń cze nie ar -
ty ku łu, ale nie moż na w nim po mi nąć jesz -
cze jed nej, bar dzo bo le snej kwe stii. Ty czy
ona cy to wa nych po wy żej opi nii in nych sto -
ma to lo gów spe cja li stów na te mat prac wy -
ko na nych przez swo ich ko le gów. Szcze gól -
nie, je że li do ty czy to przy pad ków, kie dy to
ci wy bit ni spe cja li ści po dej mu ją się wy ko na -
nia no wych prac pro te tycz nych, a wy po wia -
da jąc ne ga tyw ne opi nie wska zu ją pa cjen tom
dro gę do sfi nan so wa nia wła snej pra cy. Ta kie
wła śnie przy pad ki po win ny le żeć w sfe rze za -
in te re so wa nia rzecz ni ka od po wie dzial no ści
za wo do wej, ja ko na ru sza ją ce za sa dy Ko dek -
su Ety ki Le kar skiej. 

 Ta de usz Urban

„Ni niej szym wno szę skar gę na le ka rza sto ma to lo ga ….. (tu każ dy mo że wpi sać swo -
je na zwi sko), pro wa dzą ce go ga bi net sto ma to lo gicz ny …... (tu każ dy mo że wpi sać ad res
swo je go ga bi ne tu)”.

Przy pa dek 1: Pa cjent ka „zle ci ła” pa ni sto ma to log wy ko na nie pro te zy zę bo wej. Po trzech
la tach do szła do wnio sku, że pro te za zo sta ła wy ko na na nie pra wi dło wo, wsku -
tek cze go sta le po wsta ją od le ży ny na dzią słach i pod nie bie niu. 

Przy pa dek 2: Pro te zy nie na da ją się do spo ży wa nia po kar mu, nie da jąc moż li wo ści roz drob -
nie nia twar de go je dze nia oraz utrzy ma nia po kar mu w ja mie ust nej, na to miast
sta re funk cjo nu ją do sko na le.

Przy pa dek 3: Pro te zy nie trzy ma ją się pod nie bie nia i w trak cie mó wie nia wy pa da ją, unie -
moż li wia jąc wy raź ną dyk cję.

Przy pa dek 4: Wy so kość pro te zy i „za in sta lo wa nych” w niej zę bów unie moż li wia za mknię -
cie ust.

Przy pa dek 5: Pa ni dok tor prze drzeź nia ła mnie w trak cie ko lej nych przy mia rek no wych pro -
tez, co by ło dla mnie ewi dent nym prze ja wem bra ku ety ki z jej stro ny (tak pa -
cjent ka ode bra ła he ro icz ne pró by in struk ta żu pa cjen ta przez sto ma to lo ga, co
do za sad ko rzy sta nia z no wych pro tez).

(ciąg dal szy skar gi pa cjen ta)…
„… Jest to opi nia nie tyl ko mo ja, lecz po twier dzo na rów -

nież przez in nych le ka rzy spe cja li stów (tu czę sto pa da ją nie -
ste ty na zwi ska sto ma to lo gów, czę sto bar dzo uty tu ło wa -
nych). Sto ma to log uchy la się od od po wie dzial no ści za wa dli -
we wy ko na nie pro tez. W związ ku z po wyż szym zwra cam się
z wnio skiem o uka ra nie le ka rza i pod ję cie dzia łań umoż li wia -
ją cych do ko na nie wy mia ny wa dli wej pro te zy na no wą (zwrot
punk tów do NFZ lub zwrot pie nię dzy, bądź też opła ce nie no -
wej, znacz nie lep szej pro te zy wy ko na nej w in nym ga bi ne cie)”.

Ta ki mi wła śnie skar ga mi za sy py wa ne jest biu ro Okrę go -
we go Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści Za wo do wej. Więk szość z nich prze kie ro wa na jest przez
Ślą ski Od dział Wo je wódz ki NFZ w Ka to wi cach, po nie waż w zde cy do wa nej prze wa dze do -
ty czy to prac pro te tycz nych wy ko na nych w ra mach kon trak tu z tą in sty tu cją. Rzecz nik od -
po wie dzial no ści za wo do wej po mi mo, że jest spe cja li stą z za kre su sto ma to lo gii, a nie jed -
no krot nie pro te ty ki, nie mo że w trak cie pro wa dzo ne go po stę po wa nia prze pro wa dzać ba -
da nia pa cjen ta skła da ją ce go skar gę. 

Nie za do wo le nie pa cjen ta lub nie speł nie nie je go ocze ki wań
nie mo że być pod sta wą do po cią gnię cia sto ma to lo ga do od -

po wie dzial no ści za prze winienie zawodowe

W ce lu prze pro wa dze nia ba da nia lub oce ny pra cy pro te tycz nej, szcze gól nie pod ką tem
jej funk cjo nal no ści mo że prze pro wa dzić ba da nie je dy nie bie gły. W związ ku z po wyż szym,
w każ dej z tych spraw rzecz nik zmu szo ny jest na koszt sa mo rzą du le kar skie go po wo łać bie -

dr Tadeusz Urban

Darmowy, bezprzewodowy dostęp do internetu.

Uprzejmie informujemy, że w Domu Lekarza ŚIL można korzystać z darmowego, bezprzewodowego dostępu
do internetu. Hasło dostępne jest na recepcji.

KOMUNIKAT
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● O LEKARZU BIEGŁYM SĄDOWYM

Głos w dyskusji

POLEMIKI

Ar ty kuł ten jest z jed nej stro ny po le mi -
ką z ar ty ku łem dr n. med. Ta de usza Urba -
na (4/2011 „Pro Me di co”), a z dru giej stro -
ny po ru sza pro blem „te zy do wo do wej” ja -
ko te go, na czym ba zu je opi nia bie głe go.

TY TU ŁEM WSTĘ PU

Ge ne ral nie bie głych są do wych moż na po -
dzie lić na dwie gru py. Pierw sza to bie gli wpi -
sa ni na swo ją li stę przez pre ze sów są dów
okrę go wych, a dru ga to bie gli „ad hoc”, po -
wo ły wa ni w kon kret nej spra wie. Bie gli wy ko -
nu ją swo ją dzia łal ność na zle ce nie są du oraz
pro ku ra tu ry i Po li cji – i tyl ko wte dy ma ją pra -
wo uży wać ty tu łu „bie głe go są do we go”, po -
słu gu jąc się sto sow ną pie czę cią. Są dy le kar -
skie oraz są dy in nych kor po ra cji za wo do wych
czę sto ko rzy sta ją z usług bie głych. Nie ste -
ty do tej po ry nie uda ło mi się uzy skać wią -
żą cej od po wie dzi czy le karz bie gły są do wy
opi niu ją cy dla po trzeb np. są du le kar skie go
mo że uży wać pie czę ci „bie gły są do wy” czy
też jest tyl ko tak zwa nym „bie głym ad hoc”.

TE ZA DO WO DO WA

Sąd, pro ku ra tu ra lub Po li cja chcąc uzy -
skać opi nię spe cja li stycz ną po wo łu je bie głe -
go w da nej spra wie. Kie ru je wte dy do ta kie -
go eks per ta za py ta nie, zwa ne te zą do wo do -
wą. W za leż no ści od ro dza ju spra wy tzn. kar -
nej, cy wil nej bądź ubez pie cze nio wej, cel py -
ta nia by wa róż ny. W przy pad ku spra wy
kar nej sąd dą ży do usta le nia tzw. praw dy ab -
so lut nej. W przy pad ku spra wy cy wil nej bie -
gły opi niu je na pod sta wie do wo dów zgro -
ma dzo nych w spra wie i nie po wi nien w da -
nym przy pad ku pro wa dzić jak by „śledz twa”,
do ma ga jąc się in nych niż zgro ma dzo ne
w spra wie do wo dy. W przy pad ku spra wy
ubez pie cze nio wej teo re tycz nie ma my do czy -
nie nia z czymś po śred nim mię dzy sy tu acją
pierw szą i dru gą. Ta kie py ta nie są du (pro -
ku ra tu ry lub Po li cji) na zy wa się te zą do wo -
do wą. Treść ta kiej te zy za le ży od sy tu acji to
zna czy od te go, cze go ocze ku je od bie głe -
go sąd (pro ku ra tu ra lub Po li cja) i w za sa dzie
bie gły po wi nien od po wia dać na za da ne mu
py ta nia. Bar dzo czę sto jed nak zda rza się, że
py ta ją cy sta wia py ta nie o bar dzo du żym stop -
niu ogól no ści i wte dy nie ja ko bie gły ska za -

ny jest na coś w ro dza ju wła snej „in wen cji twór czej”. Ta kie sy tu acje zda rza ją się nie ste ty
sto sun ko wo czę sto, a wy da na wte dy opi nia nie jest fak tycz nie tym, cze go ocze ku je or gan
zle ca ją cy za się ga ją cy opi nii. Au tor wie lo krot nie spo ty kał sie z ta ki mi pro ble ma mi, ale ich
szcze gó ło we omó wie nie (z przy kła da mi) prze kra cza ra my ni niej sze go ar ty ku łu. 

PRA WI DŁO WA OPI NIA BIE GŁE GO

W „Pro Me di co” nr 4 br. Okrę go wy Rzecz nik Od po wie dzial no ści Za wo do wej opi sał przy -
pa dek do ty czą cy opi nii bie głych wy da nej w spra wie. Pro blem opi sał sto sun ko wo do kład nie,
na to miast nie wska zał – a jest to bar dzo istot ne – co pro ku ra tu ra za pi sa ła w te zie do wo -
do wej.

W związ ku z tym prak tycz nie trud no jest stwier dzać, czy opi nia ta (opi sa na w ar ty ku -
le OROZ) od po wia da ła na py ta nia po sta wio ne w te zie do wo do wej, czy też wy kra cza ła po -
za ich treść. OROZ stwier dza na stęp nie, że „opi nie są bar dzo ka te go rycz ne, ale nie bio -
rą pod uwa gę sze re gu czyn ni ków istot nych w spra wie. W spo rzą dza nych opi niach do mi -
nu je teo ria ode rwa na od rze czy wi sto ści.”

Nie ste ty z tre ści te go twier dze nia nie wy ni ka, czy do ty czy ono cy to wa nej opi nii w spra -
wie, czy też jest ge ne ral nym pod su mo wa niem prze my śleń Okrę go we go Rzecz ni ka Od po -
wie dzial no ści Za wo do wej. Je że li do ty czy te go pierw sze go, to z tre ści przy wo ła ne go ar ty -
ku łu mo im zda niem nie wy ni ka ta ki wnio sek. Na to miast je że li do ty czy pro ble mu „ge ne ral -
nie”, to z pew nym za że no wa niem stwier dzam, że w zda niu tym jest du żo ra cji i sam mógł -
bym po da wać przy kła dy po twier dza ją ce w/w te zę.

Czy wie dza teo re tycz na, czę sto po par ta naj wyż szy mi 
ty tu ła mi na uko wy mi i do świad cze nie za wo do we są wy star -

cza ją ce dla spo rzą dze nia pra wi dło wej opi nii? 

Py ta nie to za war te zo sta ło we wska za nym wy żej ar ty ku le, ale sta no wi jed no cze śnie pro -
blem, któ ry opi su ję po ni żej.

Funk cja bie głe go są do we go jest funk cją spe cy ficz ną. Oso ba ta ka (my śli my tu w tym kon -
kret nym przy pad ku o le ka rzu) nie mo że kie ro wać się w opi nio wa niu współ czu ciem i in ny mi,
na wet naj szla chet niej szy mi po bud ka mi. Isto tą bo wiem opi nii jest udzie le nie od po wie dzi w opar -
ciu o stan fak tycz ny w na wią za niu do prze pi sów pra wa. Bie gły mu si być więc z jed nej stro ny
eks per tem w swo jej dzie dzi nie, a z dru giej stro ny mu si po sia dać zna jo mość prze pi sów praw -
nych, w aspek cie któ rych wy da je orze cze nia. W pol skim pra wo daw stwie nie ma w chwi li obec -
nej moż li wo ści uza leż nie nia do ko na nia wpi su na li stę bie głych od po twier dzo nej for mal nie zna -
jo mo ści pra wa, czy to pod po sta cią ukoń cze nia szko le nia, zda nia eg za mi nu i tym po dob ne.
Nie wąt pli wie bie gli po win ni być szko le ni – wpro wa dzo no na wet obo wiąz ko we ich szko le nia
okre so we, zle ca jąc to za da nie pre ze som są dów okrę go wych – ale w za sa dzie brak udzia łu
w ta kim szko le niu nie po wo du je ja kich kol wiek kon se kwen cji dla bie głe go, a i pro gra my tych
szko leń wie lo krot nie nie za chę ca ją do udzia łu w nich, co przy zna ją sa mi pro wa dzą cy. 

FA CHO WE PRZY GO TO WA NIE DO OPI NIO WA NIA? 
W za sa dzie obec ne prze pi sy nie de fi niu ją te go po ję cia w na wią za niu do zna jo mo ści pod -

sta wo wych ak tów praw nych nie zbęd nych w opi nio wa niu. Wy ni ka bo wiem z nich, że bie gły
po wi nien po sia dać wia do mo ści spe cjal ne w swo jej dzie dzi nie, ale fak tycz nie nie ma mo wy
na te mat zna jo mo ści pra wa. Lu kę w tej dzie dzi nie usi łu ją za peł nić róż ne pod mio ty. Na le -
żą do nich np. ko mi sje czy ze spo ły pro ble mo we okrę go wych izb le kar skich (sto sow ny ze -
spół zo stał po wo ła ny w Ślą skiej Izbie Le kar skiej) czy to wa rzy stwa spe cja li stycz ne (Pol skie
To wa rzy stwo Orzecz nic twa Le kar skie go, Pol skie To wa rzy stwo Me dy cy ny Są do wej i Kry mi -
no lo gii), czy też sa mo dziel ni pra cow ni cy na uki „pa sjo nu ją cy się” pro ble mem i ma ją cy 
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● OCENA ZJAWISKA I ZASADY WSPARCIA SPOŁECZNEGO

Psychologiczne i socjologiczne aspekty pracy chirurga
W na szych ba da niach an kie to wych wzię ło udział 44 chi rur gów, w tym jed na ko bie ta.

Zo sta li za pro sze ni do ba dań przy oka zji ze brań Od dzia łu Ślą skie go Pol skie go To wa rzy stwa
Chi rur gów.

OSO BO WOŚĆ CHI RUR GA

For mo wa nie chi rur ga po le ga na cią głym kształ ce niu za wo do wym i kształ to wa niu oso -
bo wo ści. W ży ciu doj rza łe go chi rur ga te dwa ob sza ry czyn no ści kon tro lu je psy chi ka (ro -
zum). Oso bo wość wpły wa na ja kość pra cy, ale i sa ma pra ca chi rur ga wpły wa na oso bo wość
i in ne ob sza ry ży cia. Ter min „oso bo wość chi rur ga” zdo by wa już pew ną po pu lar ność, a ten
fakt na le ża ło by po nie kąd wią zać z pew ną do mi na cją tej dzie dzi ny me dy cy ny spo śród in nych.
Ter min „oso bo wość chi rur ga” po cząt ko wo był kon struk tem umow nym, ale z bie giem cza -
su i w wy ni ku róż nych ba dań psy cho lo gicz nych, ta kie wy od ręb nie nie zna la zło ra cje by tu z po -
wo du istot nych sta ty stycz nie róż nic w na tę że niu wy bra nych cech oso bo wo ści w po rów na -
niu z in ny mi spe cjal no ścia mi me dycz ny mi. Wy da je się tak że, że to spo łe czeń stwo też ma

ta kie ocze ki -
wa nia wła śnie
od chi rur gów,
wy no sząc ich
na pie de stał.
No cóż,
przy pil nej po -
trze bie chi rurg
mo że stać się
„w pew nym
sen sie” ane -
ste zjo lo giem,
in ter ni stą czy
na wet psy chia -
trą, na to miast
trud no spo -

dzie wać się sy tu acji od wrot nych. To ostat -
nie stwier dze nie prze czy więc, ja ko by chi -
rur gia to by ło li tyl ko rze mio sło. Sa mi chi -
rur dzy zda ją się mó wić, że przede wszyst -
kim ope ru je gło wa, a póź niej rę ce. Moż na
by da lej two rzyć hi po te zy, że chi rurg bę dzie
wię cej wy gry wał w po ke ra, szyb ciej, ale i bez -
piecz niej jeź dził sa mo cho dem. Z dru giej
stro ny moż na by też wy mie nić ne ga tyw ne za -
ło że nia, że chi rurg czę ściej bę dzie się uza -
leż niał od al ko ho lu, pa lił pa pie ro sy czy
kon flik to wał się z ro dzi ną w po rów na niu z in -
ny mi spe cja li sta mi me dy cy ny.

DWA OB LI CZA CHI RUR GII

Dla pro fe so ra Jó ze fa Bo gu sza chi rur gia
ma dwa ob li cza, jak by dwie stro ny me da lu.
Bo gusz pi sze, że chi rurg ja wić się mo że, ja -
ko czło wiek szczę śli wy i we so ły z po wo du
bez po śred nie go wpły wu na ży cie czło wie -
ka, z dru giej stro ny mi mo du że go do -
świad cze nia bu dzą się w nim licz ne wąt pli -
wo ści po trud nym za bie gu z po wi kła nia mi
czy mógł po kie ro wać za bie giem ina czej,
prze cho dzi wów czas przez ja kiś sto pień de -
pre sji. Chi rurg mu si mieć du żą si łę i od por -
ność, po nie waż cię żar psy chicz ny, ja ki dźwi -
ga, jest wiel ki. Tak że Bo gusz w 1984 ro ku
pi sał, że żad na in na ze spe cja li za cji me dycz -
nej nie jest tak na sta wio na na za rzu ty, 

wła sne do świad cze nia w dzie dzi nie opi nio wa nia i po sia da ją cy moż li wo ści or ga ni za cji „spo -
tkań” (np. prof. Je rzy Mar cin kow ski z Po zna nia). Oczy wi ście po da łem tu tyl ko przy kła dy,
bo wiem zda je so bie spra wę, że ta kich or ga ni za cji lub „pa sjo na tów” jest wię cej. 

POD SU MO WA NIE

Zga dzam się, że każ dy le karz, któ ry pra gnie zo stać bie głym są do wym wi nien po sia -
dać od po wied nie wia do mo ści nie tyl ko eks perc kie w swo jej dzie dzi nie, ale tak że w dzie dzi -
nie pra wa, na pod sta wie któ re go opi niu je. 

Obo wią zu ją ce prze pi sy nie uza leż nia ją ob ję cia obo wiąz ku bie głe go przez oso bę, po -
sia da ją cą zna jo mość wska zy wa nych po wy żej prze pi sów pra wa.  Da le ki je stem od wska zy -
wa nia ko niecz no ści cer ty fi ka cji lub we ry fi ka cji bie głych ja ko ta kich, ale na le ży zgo dzić się,
że bie głe mu zna jo mość pra wa jest ko niecz na.  Dys ku sja, na wet sze ro ka jest praw do po dob -
nie ko niecz na, ale w tej spra wie i tak głos pod sta wo wy bę dzie na le żał do Mi ni ster stwa Spra -
wie dli wo ści. Je dy ną rze czą – mo im zda niem – któ rą mo że i za pew ne po win no czy nić śro -
do wi sko le kar skie, jest or ga ni za cja kształ ce nia usta wicz ne go le ka rzy bę dą cych bie gły mi, 

do ty czą ce go m.in. pro ble ma ty ki me dycz no -
-praw nej. Na obec nym eta pie my, ja ko śro -
do wi sko le kar skie, nie je ste śmy w sta nie zro -
bić ni cze go wię cej.

UWA GI KOŃ CO WE

Pro szę o po trak to wa nie ni niej sze go ar ty -
ku łu nie ja ko kry ty ki, ale ja ko „gło su w dys ku -
sji”, do któ rej w ostat nim zda niu swo je go ar -
ty ku łu w nr 4 „Pro Me di co” za chę cił OROZ.

Dr n. med. Ry szard Szoz da

Prze wod ni czą cy Ze spo łu orze ka nia

i opi nio wa nia są do wo-le kar skie go ORL,

bie gły są do wy od 1988 ro ku
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pra cy nieza bie go wej.  W ostat nim py ta niu od -
no szą cym się do pro po zy cji spo ty ka nia się
chi rur gów w ce lu oma wia nia swo ich trud no -
ści, tak że emo cjo nal nych w swo jej pra cy, zde -
cy do wa na więk szość opo wie dzia ła się
na „tak”- aż 78% wska zań, na „nie” 14%
wska zań, przy czym z te go czte ry na pięć
osób by ło po ni żej 40 ro ku ży cia, a więc
w okre sie wy stę po wa nia częst szych pro ble -
mów w kształ to wa niu się dro gi za wo do wej.

SYS TEM WSPAR CIA

W po wyż szym py ta niu pro po no wa no chi -
rur gom pe wien sys tem wspar cia w ich trud -
nej dro dze za wo do wej i ży cio wej. Spo tka -
nia po mię dzy gru pą wspar cia w kon kret nych
pro ble mach me dycz nych per so ne lu (np.
uza leż nie nia) a gru pa mi spo tka nio wy mi na -
sta wio ny mi na roz wój oso bo wy. Gru py
wspar cia wpro wa dzo no po raz pierw szy dla
osób uza leż nio nych od al ko ho lu (AA) a gru -
py spo tka nio we słyn ny, już nie ży ją cy, psy cho -
log Carl Ro gers.

Sys tem wspar cia w dro dze za wo do wej
i ży cio wej chi rur gów zo stał przed sta wio ny
w ra mach ze bra nia Od dzia łu Ślą skie go To -
wa rzy stwa Chi rur gów Pol skich i stoi do dys -
po zy cji po trze bu ją cych w ra mach wza jem -
ne go po sza no wa nia, zro zu mie nia, em pa tii
i roz wo ju.

Dr hab. n. med. Piotr Gor czy ca

Ka te dra i Od dział Kli nicz ny Psy chia trii

Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go 

w Tar now skich Gó rach 

Prof. dr hab. n. med. Je rzy Arendt

Ka te dra i Od dział Kli nicz ny Chi rur gii

Ogól nej i Ga stro en te ro lo gicz nej Ślą skie go

Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Ka to wi cach 

po mó wie nia i skar gi. Bo gusz pi sze, że wy so ka po sta wa etycz na,
naj więk sza skru pu lat ność i do kład ność w pra cy, ludz ki sto su nek
do cho re go po zwa la ją le ka rzo wi za cho wać świa do mość te go, że
uczy nił wszyst ko, co do nie go na le ża ło. Chi rurg na po zio mie nie
ucie ka od swo jej od po wie dzial no ści, lecz od wrot nie, wy cho dzi jej
na prze ciw. Naj wyż sza for ma od po wie dzial no ści, to od po wie dzial -
ność swo je go su mie nia.

Pro fe sor Krzysz tof Bie lec ki pi sze o za gro że niach uza leż nie -
nia mi, de pre sją w związ ku z pra cą chi rur ga. Je że li cho dzi o uza -
leż nie nia, to ostat nio mó wi się tak że o uza leż nie niach od czyn -
no ści, np. za ku py, fo ra in ter ne to we, spraw dza nie pocz ty. Te uza -
leż nie nia izo lu ją czło wie ka od lu dzi i kon tak tów z ni mi. 

STRES NIE OD ŁĄCZ NYM ELE MEN TEM PRA CY

W Pol sce oso bo wo ścią chi rur ga w swo ich ba da niach za ję ła się
dr M. Mu szal ska. Au tor ka ze bra ła stre sy to wa rzy szą ce pra cy chi rur ga: brak sta bil no ści i pew -
no ści prze bie gu ka rie ry, brak au to no mii, re la cje z prze ło żo ny mi i współ pra cow ni ka mi (kon -
flik ty, ry wa li za cja, ka sto wość, brak wspar cia), ob cią że nia wy ni ka ją ce z kon tak ta mi z dy rek -
cją i ad mi ni stra cją szpi ta li w do bie re spek to wa nia kon trak tów z NFZ w do bie trans for ma -
cji go spo dar czej kra ju. Uwzględ nia jąc kry te rium wie ku, to wła śnie sto sun ko wo mło dzi le -
ka rze po ni żej 30-40 lat, są bar dziej po dat ni na do świad cze nie ne ga tyw nych kon se kwen cji
stre su za wo do we go: za bu rzeń zdro wia psy chicz ne go i wy pa le nia za wo do we go. 

100% re spon den tów nie ża ło wa ło wy bo ru spe cjal no ści 
chi rur gicz nej, nie ca łe 60% re spon den tów pod kre śla ło

obec ność na swo jej dro dze „Mi strza”, ok. 13% ba da nych 
pod kre śla ło chwi lę zwąt pie nia, tak że co do wy bra ne go

miej sca spe cja li za cji. Chi rur gom do skwie ra ła du ża 
zmien ność w pra cy, zwięk sza ją ca się licz ba wy ma gań 

i ry wa li za cja – ok. 46% wska zań re spon den tów.

WY NI KI BA DAŃ AN KIE TO WYCH

W na szych ba da niach an kie to wych wzię ło udział 44 chi rur gów, w tym jed na ko bie ta.
Chi rur dzy zo sta li za pro sze ni do ba dań przy oka zji ze bra nia Od dzia łu Ślą skie go Pol skie go
To wa rzy stwa Chi rur gów. Na dwóch ko lej nych ze bra niach Od dzia łu by ły po ru sza ne za gad -
nie nia do ty czą ce pra cy chi rur ga od stro ny psy cho lo gicz nej i so cjo lo gicz nej. 

Śred nia wie ku ba da nej gru py wy no si ła ok. 47 lat. Dwie oso by z ba da nej gru py mia ły
wśród ro dzi ców chi rur ga. 45,95 % re spon den tów pra co wa ło do dat ko wo w za ję ciach nie
chi rur gicz nych. 

Z ba dań wy ni ka, że 100% re spon den tów nie ża ło wa ło wy bo ru spe cjal no ści chi rur gicz -
nej, przy czym w tych wy po wie dziach zna la zło się ok. 30,95% mó wią cych o chwi lach zwąt -
pie nia. Nie ca łe 60% re spon den tów pod kre śla ło obec ność na swo jej dro dze „Mi strza”. Ok. 13%
ba da nych pod kre śla ło chwi lę zwąt pie nia, tak że, co do wy bra ne go miej sca spe cja li za cji. Chi -
rur gom do skwie ra ła du ża zmien ność w pra cy, zwięk sza ją ca się licz ba wy ma gań i ry wa li za -
cja – ok. 46% wska zań re spon den tów. Na to miast wy si łek fi zycz ny, psy chicz ny zwią za ny z po -
zo sta wa niem dłuż szym w pra cy jest chy ba wro giem bar dziej zna nym i okieł zna nym, mniej
ener go chłon nym czy stre so gen nym. Do ty ka jąc kwe stii wspar cia ro dzi ny zde cy do wa na więk -
szość wska za ła na je go ist nie nie. W py ta niu do ty czą cym wpły wu pra cy chi rur ga na spój ność
ro dzi ny re spon den ci ra czej po dzie li li się mniej wię cej po rów no w swo ich wy bo rach, choć
prze wa ża ją opi nie o od dźwię ku po zy tyw nym. W kwe stii po czu cia omni po ten cji w pra cy chi -
rur ga (tzw. Syn drom Bo ga) to 22% re spon den tów wska za ło ta ką za leż ność, na to miast zde -
cy do wa na więk szość -62% re spon den tów okre śla ło to zja wi sko, ja ko je dy nie stan przej ścio -
wy. 60% re spon den tów nie wi dzia ła więk sze go pro ble mu w po dej mo wa niu przez chi rur ga
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● PIEKARSCY ORTOPEDZI POKAZALI BIOLOGICZNE METODY LECZENIA

po ten cja łu
na praw cze -
go or ga ni -
zmu. Na le -
ży do nich,
sto so wa ny
w Wo je -
wódz kim
Szpi ta lu
Chi rur gii
Ura zo -
w e j
w Pie -
ka rach
Ślą skich prze szczep na mno żo -
nych w ban ku tka nek ko mó rek, two rzą cych
chrząst kę, po bra nych wcze śniej od pa cjen -
ta, ze zdro we go sta wu. Przy uży ciu ar tro -
sko pii po bie ra się ma ły ka wa łek chrząst ki,
z któ re go w la bo ra to rium po zy sku je się chon -
dro cy ty. W dal szym eta pie, po na mno że niu
chon dro cy tów do kil ku mi lio nów, wpro wa -
dza się je na od po wied nią ma try cę i przy -
kle ja do ubyt ku. In na me to da wy ko rzy stu je
ko mór ki me ze chy mal ne szpi ku – po bra ne ze
zdro we go sta wu – któ re są na stęp nie po da -
wa ne do ubyt ku, po pra wia jąc go je nie.
W tym przy pad ku pod czas ar tro sko pii po -
bie ra ny jest szpik z ta le rza bio dro we go i spe -
cjal nym se pa ra to rem wy dzie la ne są z nie go
tzw. ko mór ki ma cie rzy ste, z któ rych mo gą
po wstać wszyst kie ro dza je tka nek. Wsz cze -
pia się je na stęp nie w miej scu ubyt ku.
Po kil ku ty go dniach po zo sta wie nia pod przy -
kry ciem mem bra ny ko la ge no wej, po wsta je
z nich no wy frag ment chrząst ki sta wo wej.
Wy bór me to dy za le ży od wiel ko ści ubyt ku.
Jed nak że żad na z nich nie po zwa la jesz cze
na od two rze nie ca łe go znisz czo ne go sta wu
i moż na je sto so wać je dy nie u lu dzi mło dych,
u któ rych więk sze są moż li wo ści re ge ne ra -
cji tkan ki. 

– Te go ro dza ju tech ni ki po zwa la ją
uchro nić wie le osób mło dych przed nie peł -
no spraw no ścią lub ko niecz no ścią wsz cze pie -
nia sztucz ne go sta wu, czy li en do pro te -
zy – po wie dział prof. Wi du chow ski.

Po wszech ność i zna cze nie we współ cze -
snym spo łe czeń stwie pro ble mu ura zów
chrząst ki skło nił le ka rzy ze Szpi ta la 

Prze szcze py z na mno żo nych ko mó rek chrząst ki sta wo wej pa cjen ta, im plan ty z ko la ge -
nu, któ re wbu do wu ją się w staw ko la no wy cho re go – to naj now sze me to dy le cze nia uszko -
dzeń chrząst ki sta wo wej, któ re po ma ga ją w wal ce z tą jed ną z naj częst szych cho rób współ -
cze snej cy wi li za cji. Współ cze sne me to dy bio lo gicz ne go le cze nia uszko dzeń chrząst ki sta -
wo wej by ły te ma tem dwu dnio wej kon fe ren cji, któ ra od by ła się 24-25 mar ca w Ka to wi cach,
zor ga ni zo wa nej przez le ka rzy z Wo je wódz kie go Szpi ta la Chi rur gii Ura zo wej w Pie ka rach
Ślą skich, uzna wa ne go za czo ło wą w Pol sce pla ców kę o tym pro fi lu.

Uszko dze nie chrząst ki sta wo wej, to bo le sne i ogra ni cza ją ce spraw ność scho rze nie, któ -
re do ty ka co raz więk szej licz by osób. Spo łe czeń stwo się bo wiem sta rze je, ma pro ble my z oty -
ło ścią. Rów no cze śnie wzra sta ak tyw ność fi zycz na lu dzi w róż nym prze dzia le wie ko wym. Nie
tyl ko mło dzi co raz czę ściej i in ten syw niej upra wia ją sport, co pro wa dzi do nad mier nej eks -
plo ata cji sta wów. Wszyst ko to mo że do pro wa dzić do uszko dze nia chrząst ki i jej przed wcze -
sne go zu ży cia.

– Cho rych przy by wa. Co ro ku ta kich uszko dzeń sta wu ko la no we go do zna je nie ty sią -
ce, a mi lio ny osób, z cze go wie le wy ma ga in ter wen cji chi rur gicz nej – na kre ślił ska lę pro -
ble mu prof. Je rzy Wi du chow ski, or ga ni za tor kon fe ren cji.

Na po wszech ność pro ble mu zwra ca rów nież uwa gę prof. Pa weł Mał dyk, pre zes Pol skie -
go To wa rzy stwa Or to pe dycz ne go i Trau ma to lo gicz ne go.

– Cho ro ba zwy rod nie nio wa sta wów, jest obec nie naj częst szą cho ro bą współ cze snej cy -
wi li za cji i spro wa dza się wła ści wie do te go, że chrząst ka prze sta je być od po wied niej ja ko -
ści, co wpły wa na stan sta wów. Pro blem ura zów chrząst ki jest bar dzo waż ny szcze gól nie
dla osób upra wia ją cych sport – pod kre śla prof. Mał dyk. Jed no cze śnie zwra ca uwa gę na fakt,
że każ dy uraz chrząst ki, je śli nie zo sta nie od po wied nio wy le czo ny, mo że szyb ko do pro wa -
dzić do nie od wra cal nych zmian zwy rod nie nio wych, co koń czy się w pew nym stop niu ka -
lec twem.

– Uszko dze nie mu si być jak naj szyb ciej i w od po wied ni spo sób za opa trzo ne. Tym wła -
śnie zaj mu je się no wo cze sna or to pe dia i me dy cy na spor to wa – pod su mo wu je prof. Mał dyk. 

– Kon se kwen cją ura zów jest roz wój zmian zwy rod nie nio wych, któ ry mu si my za trzy mać.
Nie le czo ne uszko dze nie chrząst ki, szcze gól nie u mło dych lu dzi, pro wa dzi w bar dzo szyb -
kim tem pie do przed wcze snych zmian zwy rod nie nio wych w ko la nie, a przed wcze sne zmia -
ny zwy rod nie nio we chrząst ki to za bu rze nie funk cji sta wu, upo śle dze nie cho dze nia, po ru -
sza nia się, co mo że do pro wa dzić do ko niecz no ści wsz cze pie nia en do pro te zy ko la na – do -
da je prof. Wi du chow ski.

W lżej szych przy pad kach w le cze niu uszko dzeń chrząst ki i zwy rod nie nia wy star czy le cze -
nie za cho waw cze: fi -
zjo te ra pia, le ki dzia ła -
ją ce prze ciw bó lo wo
i re ge ne ru ją ce
chrząst kę. Jed nak że
w przy pad ku głę bo -
kich, du żych uszko -
dzeń ko niecz na jest
in ter wen cja chi rur -
gicz na. 

Do naj now szych
osią gnięć na le żą tzw.
me to dy bio lo gicz ne,
po zwa la ją ce na wy ko -
rzy sta nie wła sne go
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Jak uleczyć uszkodzenia chrząstki stawowej?
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nicz nych zaj mu ją -
cych się pro ble ma ty -
ką ro gów ko wą. Du -
że za in te re so wa nie
wzbu dzi ły kur sy ob -
le ga ne zwłasz cza
przez mło dych
adep tów oku li sty -
ki.   Od czwart ko we -
go po ran ka od by -
wa ły się ko lej no trzy
kur sy:  „Prze szcze -
py ro gów ki”, „Dia -
gno sty ka ro gów ki” oraz
„Ge ne tycz ne aspek ty
scho rzeń ro gów ki”, pro wa dzo ne przez prof. Edwar da Wy lę ga łę, dr Do ro tę Tar naw ską, dra
Da riu sza Do bro wol skie go, dr Lu cy nę Moć ko, dr An nę No wiń ską oraz za pro szo nych eks -
per tów z in nych ośrod ków: prof. Ma cie ja Kraw czyń skie go i dra Paw ła Le wan dow skie go. Kur -
sy cie szy ły się ogrom nym za in te re so wa niem – już dwa mie sią ce wcze śniej wszyst kie miej -
sca by ły za ję te. Pod czas kur sów moż na by ło za po znać się nie tyl ko ze współ cze sny mi niu -
an sa mi dia gno sty ki w oku li sty ce, ale i zdo być pod sta wy chi rur gicz ne go le cze nia scho rzeń
ro gów ki. 

Głów na część kon fe ren cji zgro ma dzi ła wie lu wy bit nych na ukow ców z kra ju i za gra ni cy
(14 wy kła dow ców) – spe cja li stów zaj mu ją cych się nie tyl ko pro ble ma ty ką ro gów ko wą. Mie -
li śmy za szczyt wy słu chać „go rą cych” wy kła dów dwóch se sji za ty tu ło wa nych: „Go rą ce 

W Wi śle spo tka ło się 1200 oku li stów
z ca łe go kra ju i za gra ni cy, aby dys ku to wać
o le cze niu scho rzeń ro gów ki.

By ło to spo tka nie, któ re znaj du je sta łe
miej sce w ka len da rzu więk szo ści oku li stów
w Pol sce. Już rok te mu 700 uczest ni ków i kil -
ku dzie się ciu wy staw ców uczest ni czy ło w ob -
ra dach II Kon fe ren cji. Tym ra zem III Mię dzy -
na ro do wa Kon fe ren cja: Po stę py w dia gno -
sty ce i te ra pii scho rzeń ro gów ki, przy cią gnę -
ła ko lej nych za in te re so wa nych bo gac twem
pro gra mu i po ru sza nych te ma tów. Or ga ni -
za to rem kon fe ren cji był prof. Edwar da Wy -
lę ga ła wraz ze spo łem le ka rzy Od dzia łu
Oku li stycz ne go Okrę go we go Szpi ta la Ko le -
jo we go w Ka to wi cach. Pa tro nat Kon fe ren cji
przy ję li wo je wo da Zyg munt Łu kasz czyk
i mar sza łek wo je wódz twa ślą skie go Adam
Ma tu sie wicz.

Kon fe ren cja by ła wy jąt ko wa pod wie lo -
ma wzglę da mi. Z ra cji mno go ści po ru sza -
nych te ma tów spo tka nie trwa ło trzy dni. Pol -
scy oku li ści mie li oka zję wy słu chać kil ku na -
stu wy kła dów wy bit nych spe cja li stów za gra -

Chi rur gii Ura zo wej w Pie ka rach Ślą skich,
do po dzie le nia się swo imi do świad cze nia mi
z ko le ga mi z kra ju i za gra ni cy. Uczest ni cy
kon fe ren cji mie li oka zję do wy mia ny do świad -
czeń, po zna nia naj now szych osią gnięć or -
to pe dii w dzie dzi nie bio lo gicz nych me tod le -
cze nia uszko dzeń chrząst ki sta wo wej. Do Ka -
to wic przy by ły mię dzy na ro do we au to ry te ty,
jak prof. Mat tias Ste in wachs ze Szwaj ca rii,
dr Eli za ve ta Kon z In sty tu tu Riz zo li we Wło -
szech, prof. Mi slav Je lic z Chor wa cji. W mię -
dzy na ro do wym gro nie uczest ni ków te go
wy da rze nia zna leź li się tak że le ka rze
z Włoch, Szwaj ca rii, Wiel kiej Bry ta nii oraz
przed sta wi cie le za gra nicz nych firm. 

 Kon fe ren cja zor ga ni zo wa -
na przez le ka rzy ze Szpi ta la

Ura zo we go w Pie ka rach 
Ślą skich w cią gu dwóch

dni zgro ma dzi ła oko ło 250-
300 osób w tym oko ło 30 go -

ści z Eu ro py Wschod niej. 

W cza sie kon fe ren cji, obok cy klu wy kła dów, prze pro wa dzo ne zo sta ły tak że za bie gi „na ży -
wo” re ge ne ra cji chrząst ki sta wu ko la no we go. 

– Dla le ka rzy szcze gól nie in te re su ją cy jest prak tycz ny aspekt naj now szych me tod, czy li
to, jak się wy ko nu je ni mi za bie gi – mó wi prof. Wi du chow ski. 

Za bie gi zo sta ły prze pro wa dzo ne w szpi ta lu w Pie ka rach, z bez po śred nią trans mi sją do ka -
to wic kie go ho te lu, gdzie od by wa ła się kon fe ren cja, za po mo cą łącz in ter ne to wych. Ta kie
roz wią za nie po zwo li ło or to pe dom pod czas trans mi sji ob ra zu w cza sie rze czy wi stym na za -
da wa nie ope ra to rom py tań z sa li po za szpi ta lem. Bio lo gicz ne me to dy le cze nia ura zów chrząst -
ki nie są ta nie. Koszt ta kie go za bie gu to ok. 20 tys. zło tych.

– Na si pa cjen ci ma ją szan sę na sko rzy sta nie z naj now szych me tod le cze nia te go ty pu
ura zów. W na szym ośrod ku sku pi li śmy się na chi rur gii ko la na, od lat po zna je my co raz now -
sze me to dy ope ra cyj ne. W tym miej scu mu szę pod kre ślić udział ban ku tka nek w Ka to wi -
cach, któ ry umoż li wił nam za sto so wa nie ta kich tech nik oraz Na ro do we go Fun du szu Zdro -
wia, któ ry po zwo lił na uży cie pro ce dur, zwią za nych z na mna ża niem ko mó rek, któ re są pie -
kiel nie dro gie – za zna cza prof. Wi du chow ski. 

Za sto so wa nie go to we go im plan tu chrzęst no -kost ne go w le cze niu ura zu chrząst ki, jest
wciąż me to dą sto sun ko wo no wą i sto so wa ną spo ra dycz nie w Eu ro pie. Szpi tal w Pie ka rach
Ślą skich jest jed nym wio dą cych ośrod ków w or to pe dii, a szcze gól nie w chi rur gii ko la na. Od pię -
ciu lat ze spół spe cja li stów z te go szpi ta la zaj mu je się roz wi ja niem le cze nia bio lo gicz ne go
w or to pe dii i z suk ce sem sto su je tą no wa tor ską me to dę, za pre zen to wa ną pod czas kon fe -
ren cji. 

Alek san dra Hel bin

● III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

Uhonorowanie „Bursztyno wą rogówką” prof. Aragony wybitnego włoskiego

uczonego zajmującego się problematyką rogówkową

Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki



Le vin ger z Izra ela, dr Ju lian Ste vens z Wiel -
kiej Bry ta nii i dr Da riusz Do bro wol ski z So -
snow ca. Se sja by ła prze glą dem za sto so wań
la se ra, z któ rym nie tyl ko pol scy oku li ści wią -
żą du że na dzie je. 

Ostat nie se sje po świę co ne by ły po zy ski -
wa niu tka nek do prze szcze pu ro gów ki i za -
bie gom łą czo nym z wi trek to mią. Nie spo sób
nie wspo mnieć o czte rech se sjach sa te li tar -
nych, któ re tak że zgro ma dzi ły sa le peł ne słu -
cha czy, a to za spra wą nie tyl ko in te re su ją -
cych te ma tów, ale i licz nie za pro szo nych do -
świad czo nych wy kła dow ców za gra nicz nych
i kra jo wych. 

Kon fe ren cja oka za ła się wiel kim suk ce -
sem na uko wym i or ga ni za cyj nym, a szcze -
gól ne po dzię ko wa nia na le żą się fir mie, któ -
ra czu wa ła nad prze bie giem spo tka nia oraz
fir mom, któ re wspar ły jej or ga ni za cję. Już te -
raz za pra sza my na czwar te ta kie mię dzy na -
ro do we spo tka nie, któ re od bę dzie się
w 2012 ro ku po now nie w Wi śle z udzia łem
wie lu go ści z za gra ni cy. Wszy scy go ście za -
gra nicz ni za de kla ro wa li, że po now nie chcą
nas od wie dzić w przy szłym ro ku…

Da riusz Do bro wol ski 

te ma ty w scho rze niach
ro gów ki.” Głos za bie ra li
ko lej no: prof. Pa squ ale
Ara go na z Mes sy ny we
Wło szech, prof. Hen ryk
Ka sprzak z Po li tech ni ki
Wro cław skiej, An na
Rosz kow ska z Mes sy ny
we Wło szech, prof. Zbi -
gniew Za gór ski z Lu bli -
na, prof. Edward Wy le ga -
ła, prof. Ge rald Za id -
man z No we go Yor ku.
Wie czór zwień czył wy -
stęp An drze ja i Mai Si ko -
row skich, w któ rym

uczest ni czy ło bli sko 1500 osób.
Ko lej ne se sje obej mo wa ły te ma ty kę no wo ści w dia gno sty ce scho rzeń ro gów ki, dia gno -

sty kę i le cze nie ze spo łu su che go oka, ke ra to pla sty ki u dzie ci, ke ra to pla sty ki en do te lial nej,
po stę pów w dia gno sty ce i le cze niu stoż ka ro gów ki, zwy rod nień i dys tro fii ro gów ki i na no -
tech no lo gii w oku li sty ce,  dia gno sty ki cho rób ro gów ki, jak i róż nych tech nik le cze nia scho -
rzeń ro gów ki. Se sja „Ke ra to pla sty ka u dzie ci” i „Ke ra to pla sty ka en do te lial na” wzbu dzi ła ogrom -
ne za in te re so wa nie. Te trud ną te ma ty kę po ru szy li prof. Ge rald Za id man z No we go Yor ku,
prof. Mas si mo Bu sin z For li we Wło szech i dr Efdal Yőrűk z Ty bin gi w Niem czech. 

Bar dzo in te re su ją ca by ła se sja po świę co na ab so lut nej no wo ści w Pol sce, czy li za sto so -
wa niu la se ra fem to se kun do we go w oku li sty ce. O swo ich do świad cze niach opo wia da li: prof.
Geo r ges Ba ikoff z Mar sy lii we Fran cji, prof. Pa vel Sto dul ka ze Zli nu w Cze chach, dr Sa mu el

Bursztynowa rogówka – dowód naszego uznania dla zasłużonych
naukowców zajmujących się rogówką.
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Film „Solista” Joego Wrighta, którego pokaz zaplanowaliśmy na 8 czerwca, to
zaczerpnięta z życia opowieść o niezwykłej przyjaźni. Pisząc „niezwykłej”, z pełną świadomością
używam tego wyświechtanego nieco słowa. Dziś, w dobie sprawnego przepływu informacji
– czasem ważnych, kluczowych – a czasem po prostu dziwnych bądź śmiesznych, coraz
trudniej o osobliwość. I ciężko oprzeć się wrażeniu, że „wszystko już było”. (…)

„Gdzie ty, Kajus, tam i ja, Kaja” *
Kiedy bohaterka filmu Martina Campbella „Bez granic”, Sarah (w tej roli Angelina Jolie),

zostaje świadkiem zamieszania przerywającego dobroczynną galę, podzielamy przed ekranem
jej zażenowanie. Podobnie jak ona słyszymy wręcz zgrzyt zderzających się ze sobą światów.
Pozornie zaangażowane środowisko filantropów, sprawiające jednak wrażenie sztuczności
(jak i biżuteria niektórych dam na owym bankiecie), konfrontuje się z autentyczną pasją
człowieka niosącego realną pomoc tam, gdzie brakuje wszystkiego – nawet nadziei. Kto z
tej kolizji wychodzi zwycięsko? Dla nas to oczywiste: doktor Nick Callahan promienieje
wewnętrznym blaskiem, niczym mityczny heros. Przy okazji „podpalając” serce Amerykanki.
Ale już kilkanaście minut później nieprzyjemne ciarki podstępnie zdobywają nasze plecy;
reżyser wstrząsającymi obrazami wycieńczonych afrykańskich dzieci uświadamia nam, że
zbyt skorzy jesteśmy do przyznawania sobie laurów szlachetności… Owszem, stać nas na
prawe poglądy, wiemy, z kim trzymać i dlaczego. Pracujemy ciężko i uczciwie, zachowujemy
zasady etyki i tylko z rzadka lubimy sobie ponarzekać. Ale czapki z głów, koledzy i koleżanki,
przed tymi, którzy nie czytają teraz „Pro Medico” w wygodnym fotelu. Nie chodzą też na
spotkania DKF-u, tylko w czterdziestostopniowym upale, oganiając się od insektów, opanowują

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY ZAPRASZA

● DOM LEKARZA W KAŻDĄ DRUGĄ ŚRODĘ MIESIĄCA, GODZ. 1900

Zwichnięte umysły i złamane serca
drżenie skalpela… Albo wkłuwają wenflon,
czekając na wstrząsy wtórne po trzęsieniu
ziemi… Czy wchodzą do zaminowanych
budynków, skąd słychać wołanie o pomoc…
Przykłady można by mnożyć, jakkolwiek
odrealnione wydają się z perspektywy
europejskiego zapiecka; gdzie w gruncie
rzeczy miło i przytulnie, nawet gdy czasem
coś uwiera. Rzadko myślimy o tych spośród
nas, którzy pod hasłem „robić swoje jak co
dzień” skrywają prawdziwe bohaterstwo. I
choć nie musimy ich naśladować – warto
czasem unieść kciuk w górę, lekko się przy
tym kłaniając. A przy okazji, spojrzeć z nieco
większego dystansu na nasze powszednie
bolączki. Może staną się wówczas bardziej
znośne? Przekonajmy się 13 lipca.

* sentencja z rzymskiej przysięgi
małżeńskiej

oprac. na pod sta wie in for ma cji
dr Woj cie cha Bed nar skie go
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W zebraniu  udział wzięło 117 osób (co spowodowało, że część uczestników wysłuchała
przedstawionych referatów na stojąco).

Dr n. med. Anna Bronder z Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
przedstawiła pracę „Rola i zadania specjalisty laryngologa w praktyce specjalisty medycyny
pracy”. Jest to bardzo istotny problem, bowiem w myśl obowiązujących przepisów konsultacja
laryngologiczna jest niezbędna przy orzekaniu o zdolności do pracy w przypadku różnych
narażeń (na przykład pracy na wysokości, w hałasie, nauczycieli itp.).

Dr Tatiana Dziedzic z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach
omówiła podobny problem z punktu widzenia specjalisty okulisty – „Rola i zadania specjalisty
okulisty w praktyce specjalisty medycyny pracy” – istotny w orzecznictwie dotyczącym np.
pracy na wysokości, przy komputerze czy kierowców. 

Oba wykłady wzbudziły szczególne zainteresowanie - wysłuchali ich bowiem nie tylko
specjaliści medycyny pracy ale także gościnnie specjaliści laryngolodzy i okuliści.

Mgr Dorota Rudy z firmy farmaceutycznej, zaprezentowała ciekawy wykład „Szczepienia
ochronne – fakty i mity”. Nie był to typowy wykład „reklamowy” ale podsumowanie niejako

● SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA ODDZIAŁU ŚLĄSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY PRACY
Z DNIA 19 KWIETNIA 2011 ROKU

problematyki szczepień w tak zwanej
„medycynie podróży”, co jest istotne
praktycznie dla lekarzy wszystkich specjalności.

W podsumowaniu przewodniczący
Oddziału Śląskiego PTMP dr n. med.
Ryszard Szozda tradycyjnie przedstawił
najnowsze informacje z tej dziedziny wiedzy –
w tym na temat Dni Medycyny Pracy w Spale
(coroczna konferencja PTMP) – sprawozdanie
zostanie zaprezentowane na łamach „Pro
Medico” w nr 7/8 2011.  

Na zakończenie zaproszono wszystkich
na kolejne zebranie Oddziału w dniu 4
października 2011.

dr n. med. Ryszard Szozda

KOMUNIKATY

Polskie Towarzystwo Lekarskie Zarząd Oddziału
40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 49A, Dom Lekarza

fax/tel. (32) 258 85 37  http://www.ptlkatowice.radsoftware.pl 
e-mail: ptlkatowice@ptl.org.pl

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5.05.2011 odbył się Walny Zjazd Oddziału PTL 
w Katowicach. Ukształtowały się nowe władze Oddziału:

Uczestnicy Zjazdu jednogłośnie podjęli apel do P.T. Koleżanek i Kolegów lekarzy:
„Apelujemy do P.T. Koleżanek i Kolegów lekarzy o dopełnienie naszego oczywistego obowiązku stałego

podyplomowego szkolenia zawodowego. Dowodem takich działań winien być odpowiedni wpis w Indeksie
Szkolenia Zawodowego oraz w Prawie Wykonywania Zawodu.”

dr n.med. Jerzy Dosiak , prezes Zarządu Oddziału

Śląska Akademia Medyczna – Absolwenci rocznika 1961
(Reforma studiów rocznik 1954-1961)

W związku z odnową dyplomu po 50-ciu latach, prosimy absolwentów wydziału lekarskiego 
i oddziału stomatologii o zarejestrowanie się w dziekanacie Wydziału Zabrzańskiego

u Pani Julity Prabuckiej, do dnia 30 czerwca 2011 roku.
Adres dziekanatu: Plac Traugutta 2, 41-800 Zabrze; tel. (32) 370 52 66; e-mail: kkpzabrze@sum.edu.pl

O terminie i programie uroczystości powiadomimy indywidualnie każdego zarejestrowanego.

Zyga Wawrzynek , prezes Stowarzyszenia Wychowanków ŚAM

Przewodniczący Zarządu Oddziału: 
dr n. med. Jerzy Dosiak

Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału: 
dr n. med. Stanisław Gołba, dr Henryk Potyrcha, 

Sekretarz: dr Tomarz Rzemieniuk

Skarbnik: dr n. med. Sergiusz Motyka

Członkowie Prezydium: 
dr n. med. Maciej Hamankiewicz, 
dr Michał Roleder, 

Członkowie Zarzą du Oddziału: dr Andrzej
Jankowski, dr Jadwiga Półtorak-Król, dr n. med.
Grażyna Rzepecka

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: dr Wojciech Koss
Członkowie: dr n. med. Jerzy Fidyk, dr Zofia
Mikulska-Zawadzka, dr n. med. Wojciech Mizera, 

Honorowy Sąd Koleżeński
Przewodniczący: dr Małgorzata Dosiak
Wiceprzewodniczący: dr n. med. Emilian Kocot
Sekretarz: dr n.med Jacek Gawron
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Powyższe zdarzenia szkoleniowe odbędą się w salach wykładowych Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, przy ul. Grażyńskiego 49a.
Uczestnik otrzymuje punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie

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

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

SZKOLENIA ŚIL

Konferencja: Czas pracy lekarzy – różne formy zatrudnienia
Termin: 7.06.2011 r. (wtorek) godz. 1200

Kurs do sko na lą cy: Za cho wa nie i od bu do wa na tu ral nych tka nek zę ba
Ter min: 17.0  6.2011 r. (pią tek) godz. 1630

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi Ma teo Bas so PhD Me dio lan, Wło chy (wy kład bę dzie tłu ma czo ny).
Współ pra ca: Mar ro dent

Kurs: BHP – szko le nie obo wiąz ko we dla pra co daw ców
Ter min: 18.06.2011 r. (so bo ta) godz. 900

Do dat ko we in for ma cje: Koszt udzia łu w szko le niu wy no si 80,00 zł od oso by.  Wpła ty na le ży do ko nać na kon -
to 43 1020 2313 0000 3102 0020 0246 z do pi skiem Kurs BHP (oraz da ny mi do fak tu ry w pzy pad ku wo li jej
otrzy ma nia). W ce lu otrzy ma nia za świad cze nia w dniu kur su w for mu la rzu na le ży do dat ko wo po dać da tę i miej -
sce uro dze nia. Zgło sze nie w for mie „for mu larz on -li ne” przyj mu je my do 3.06.2011. Ilość miejsc ogra ni czo na.

Warsz ta ty wy rów naw cze: Zmia ny wy tycz nych re su scy ta cji do ro słych
Ter mi ny do wy bo ru:        20.09, 4.10, 11.10.2011 (wtor ki) godz. 1530

Do dat ko we in for ma cje:    Szko le nie prze zna czo ne dla le ka rzy, któ rzy wcze śniej uczest ni czy li w kur sach pod sta wo wych z re su scy ta cji
w ŚIL. Skła da się z pre lek cji po świę co nej ostat nim zmia nom wy tycz nych i kil ku go dzin ćwi czeń sy mu la cyj nych.
Ma łe gru py (ilość miejsc ogra ni czo na). Koszt 50 zł. Wpła ty na kon to 43 1020 2313 0000 3102 0020 0246
z do pi skiem: re su scy ta cja.

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

w wo je wódz twie ślą skim”.
Nr pro jek tu WND -POKL. 08.01.01-24-185/10

Pro jekt współ fi nan so wa ny przez Unię Eu ro pej ską w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go.
W kur sach mo gą uczest ni czyć le ka rze i le ka rze den ty ści za miesz ka li i za trud nie ni na te re nie wo je wódz twa

ślą skie go. Wa run kiem za kwa li fi ko wa nia na kurs jest za trud nie nie na za sa dzie umo wy 
o pra cę lub umo wy cy wil no -praw nej.

UWA GA:
Wa run kiem przy stą pie nia do pro jek tu jest:

prze sła nie for mu la rza zgło sze nio we go na wy bra ny ter min kur su „Zdro wie Pu blicz ne”, prze sła nie for mu la rza
zgło sze nio we go do pro jek tu, do star cze nie na pierw sze za ję cia za świad cze nia o za trud nie niu.

Wy żej wy mie nio ne for mu la rze do stęp ne są na stro nie:
www.izba -le kar ska.org.pl/pro doc to re/ w za kład ce „for mu la rze do po bra nia”.

For mu la rze zgło sze nio we na le ży prze słać na ad res pocz ty elek tro nicz nej: pro doc to re@izba -le kar ska.org.pl.
Kwa li fi ka cja na po szcze gól ne ter mi ny kur sów od by wać się bę dzie we dług ko lej no ści zgło szeń.

Na pierw szym spo tka niu zo sta ną przez Pań stwa pod pi sa ne umo wy uczest nic twa w Pro jek cie wraz z nie zbęd -
ny mi za łącz ni ka mi.
Kur sy są bez płat ne.

UWA GA: Oso by, któ re są wy łącz nie sa mo za trud nio ne nie bę dą mo gły być za kwa li fi ko wa ne
BIU RO PRO JEK TU:

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

e -ma il: pro doc to re@izba -le kar ska.org.pl www.izba -le kar ska.org.pl/pro doc to re/



20 PRO MEDICO CZERWIEC 2011

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na kursy specjalizacyjne „Zdrowie Publiczne” na rok 2011 w ramach projektu 

„Pro Doctore – projekt wspierający rozwój kadr medycznych w województwie śląskim”.

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

Informujemy, że osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach w roku 2011 mogą zgłaszać się na listy rezerwowe we wszystkich

proponowanych terminach. Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w kursach można uzyskać:

BIU RO PRO JEK TU: 

 Ślą ska Izba Le kar ska, 40-126 Ka to wi ce, ul. Gra żyń skie go 49a

tel: (32) 203 65 47 wew. 321, 322; tel. kom. 694 659 061; fax: (32) 352 06 38

www.izba -le kar ska.org.pl/pro doc to re       e -ma il: pro doc to re@izba -le kar ska.org.pl

Harmonogram kursów dla lekarzy organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek
Medycyny Pracy w Katowicach, w roku 2011

Kursy dla lekarzy wykonujących zadania służby medycy pracy: 
1. „Wybrane problemy w postępowaniu diagnostyczno-orzeczniczym w zakresie chorób zawodowych” 

Termin kursów: 21.09 .2011 r. godz. 900 - 1200

Wykładowca: dr n. med. Joanna Kowalska-Jackiewicz 
2. „Problemy neurologiczne w praktyce lekarza medycyny pracy” 

Termin kursu: 12.10.2011 r. godz. 900 - 1200

3. „Okulistyczne problemy dotyczące orzekania. Zdolność do pracy na wybranych stanowiskach” 
Termin kursu: 09.11.2011r. godz. 900 - 1200

Wykładowca: lek. Tatiana Dziedzic 
Kursy są jednodniowe, bezpłatne, nie wchodzą w zakres kursów obowiązkowych do specjalizacji. 

Uczestnikom kursów przyznawane są punkty edukacyjne. 
Zajęcia odbywać się będą w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Katowicach ul. Warszawska 42. 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej www.womp.info 
Informacja telefoniczna: (32) 258  94  03

KOMUNIKATY



ran kin gach np. ty go dni ka New swe ek (w 2002
i 2005 ro ku). 

Obec nie pa cjen ci Cen trum mo gą ko rzy -
stać z 560 łó żek w trzech ro dza jach od dzia -
łów re ha bi li ta cji: kar dio lo gicz nym, neu ro lo -
gicz nym i na rzą dów ru chu. Dzia ła ją tu
rów nież spe cja li stycz ne po rad nie i Ośro dek
Re ha bi li ta cji Dzien nej.

Pod ko niec 2008 ro ku GCR na wią za ło
współ pra cę z Fun da cją Księ cia Don ner -
smarc ka, któ ra od bli sko stu lat zaj mu je się
w Niem czech re ha bi li ta cją neu ro lo gicz ną.
W ten spo sób hi sto ria po nie kąd za to czy ła
ko ło i spad ko bier cy daw nych wła ści cie li ma -
jąt ku po wró ci li by wy mie niać do świad cze nia,
or ga ni zo wać wza jem ne szko le nia i kon fe ren -
cje na uko we. 

Anna Zadora-Świderek

W sa li ki no wej GCR za sia dło wie lu zna ko mi tych go -
ści, ale głów ny mi bo ha te ra mi uro czy sto ści by li pra cow -
ni cy szpi ta la, któ rzy z rąk wo je wo dy ślą skie go Zyg mun -
ta Łu kasz czy ka otrzy ma li me da le pań stwo we przy zna -
ne im przez pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie -
go. Wśród le ka rzy naj wyż sze od zna cze nia otrzy ma li: dr
hab. n. med. Jó zef Opa ra – Krzyż Ka wa ler ski Or de ru Od -
ro dze nia Pol ski, dok tor Wie sław Ry cer ski – Zło ty
Krzyż Za słu gi oraz dr n. med. An na Zie liń -
ska – Meus – Brą zo wy Krzyż Za słu gi. Me da le za Dłu -
go let nią Służ bę otrzy ma ło jesz cze 94 pra cow ni ków GCR.

W trak cie uro czy sto ści na rę ce dy rek to ra Cen trum
Kry stia na Olesz czy ka gra tu la cje w imie niu ślą skie go śro -
do wi ska le kar skie go zło żył pre zes ORL Ja cek Ko za kie -
wicz – Na dzi siej szy suk ces te go wspa nia łe go szpi ta la skła da się bo -
ga ta hi sto ria i do świad cze nia wie lu osób – le ka rzy i pra cow ni ków, któ rzy wy ko rzy sty wa li swą
wie dzę dla do bra pa cjen tów. – pod kre ślił pre zes.

Hi sto ria GCR się ga 1961 ro ku. Wte dy to z ini cja ty wy ów cze sne go wo je wo dy ślą skie -
go gen. Je rze go Zięt ka po II woj nie świa to wej utwo rzo no na te re nie nie gdy siej szej, po sia -
dło ści ro dzi ny Hen kel von Don ner smarck sa na to rium dla gór ni ków po szko do wa nych w wy -
ni ku wy pad ków przy pra cy. Na po trze by pla ców ki za adap to wa no wów czas daw ny bu dy nek
pa ła co wej masz ta ler ni usy tu owa ny w za byt ko wym XIX par ku. Po cząt ko wo Ośro dek Ozdro -
wień czo – Re ha bi li ta cyj ny, bo ta ka by ła je go pier wot na na zwa – po sia dał 120 łó żek na dwóch
od dzia łach re ha bi li ta cyj nych scho rzeń we wnętrz nych i or to pe dycz nych. 

Suk ce syw nie w ko lej nych la tach po wsta wa ły no we bu dyn ki i pa wi lo ny z prze zna cze niem
na pra cow nie te ra pii za ję cio wej, ba se ny, sa le do ćwi czeń, a tak że Za kład Re ha bi li ta cji Za -
wo do wej In wa li dów. Zwięk sza no ob szar dzia łal no ści i zmie nia no jej pro fil m. in. two rząc
Od dział i Kli ni kę Neu ro trau ma to lo gii ŚAM (w 1980 r. zo sta ła prze nie sio na do Szpi ta la Gór -
ni cze go w By to miu), łą cząc się na 5 lat w je den ze spół ze szpi ta lem ura zo wym w Pie ka -
rach Ślą skich, czy or ga ni zu jąc wy dział za miej sco wy, a obec nie sa mo dziel ną pla ców kę Ślą -
skie Cen trum Re ha bi li ta cji w Ustro niu. Przez dzie się cio le cia dzia łal no ści ośrod ka po dej mo -
wa no de cy zje o je go mo der ni za cji i roz wo ju; tak jest do dnia dzi siej sze go. 

Szpi tal jest
lau re atem licz nych
na gród i wy róż -
nień, wśród któ -
rych znaj du je się
Zło ta Od zna ka
H o  n o  r o  w a
„Za za słu gi dla
Wo je wódz twa Ślą -
skie go”. Zaj mo -
wał rów nież wy so -
kie lo ka ty w kon -
kur sach me dycz -
nych: Per ły Me -
dy cy ny (2007) czy

● PÓŁWIECZE DZIAŁALNOŚCI GCR IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA W TARNOWSKICH GÓRACH

JUBILEUSZ

Me da la mi za Dłu go let nią Służ bę zo sta li
od zna cze ni na stę pu ją cy le ka rze: 
ME DA LEM ZŁO TYM: dr Ka zi mierz
Klecz,  dr n. med. Bo gu sław Mat win, dr
Iza be la Ma ty sia kie wicz, dr Grze gorz Mi -
ko łaj czyk,  dr n. med. Je rzy Ry bic ki 
ME DA LEM SREBR NYM: dr dr An na
Bemb now ska, Da nu ta El wart, Da riusz
Gu stow ski, Bar ba ra Ja nosz ka -Gra bar -
czyk, Grze gorz Li siec ki, Te re sa Ma li na, Ja -
ro sław Szczy gieł, Te re sa Fran cisz ka Sy kosz 
ME DA LEM BRĄ ZO WYM: dr n. med. Pa -
weł Spe truk.

Dyr. GCR Krystian Oleszczyk prezentuje histoię „Rept”

Odznaczeni pracownicy
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Wszystko zaczęło się w masztalerni
7 kwiet nia, w dniu Pra cow ni ków Służ by Zdro wia i Świa to we go Dnia Zdro wia w Gór no ślą skim Cen trum Re ha bi li ta cji „Rep ty” 

 w Tar now skich Gó rach roz po czę ły się uro czy ste ob cho dy ju bi le uszu 50-le cia ist nie nia te go uni kal ne go w ska li kra ju szpi ta la. 
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cych w ja mie ust nej pa cjen ta „za im plan to wa ne go” po wi nien się za -
po znać każ dy pa ra ją cy się im plan to lo gią. Zna jo mość zmian w ko ści,
bło nie ślu zo wej, a tak że sta bi li za cja uzu peł nień pro te tycz nych, to pod -
sta wa pra wi dło we go le cze nia za po mo cą im plan tów. Wy kład zna ko mi cie uzu peł ni ła dr Be -
ata Zbo ro mir ska-Wnu kie wicz, pry wat nie mał żon ka pro fe so ra. Jej wy stą pie nie do ty czy ło zmian
pro li fe ra cyj nych na błon ka ja my ust nej u pa cjen tów użyt ku ją cych uzu peł nie nia pro te tycz ne
osa dzo ne na im plan tach w po rów na niu z kon wen cjo nal ny mi, osa dzo ny mi na zę bach wła -
snych. Wnio sek był je den – nie wy na le zio no jesz cze lep sze go im plan tu, niż wła sny ko rzeń,
pra wi dło wo prze le czo ny i uży ty ja ko fi lar ko ro ny lub mo stu. Na to miast w przy pad ku bra -
ku wła snych zę bów (bądź ko rze ni) im plan ty są zde cy do wa nie naj lep szym roz wią za niem, je -
śli cho dzi o pro te zo wa nie. Pań stwo Wnu kie wi czo wie już ko lej ny raz go ści li u nas. Za każ -
dym ra zem zo sta wia li wiel ki ła du nek wie dzy przy dat nej nam w co dzien nej prak ty ce. Pro -
si my o jesz cze. 

Ostat nim wy kła dow cą był dr Krzysz tof Gron kie wicz. Przed sta wił nam me to dy zwal cza -
nia nad wraż li wo ści zę bi ny za po mo cą pre pa ra tów zna nej fir my ko sme tycz nej pro du ku ją cej
pa sty do zę bów. Do bre uzu peł nie nie dwóch po przed nich wy kła dów, szcze gól nie że im plan -
ty wy ma ga ją wy jąt ko wej dba ło ści o hi gie nę, a środ ki re ko men do wa ne przez pre le gen ta oprócz
zno sze nia nad wraż li wo ści, rów nież za pew nia ły utrzy ma nie hi gie ny na wy so kim po zio mie.
Wy da je się, że ta kie łą cze nie te ma ty ki wy kła dów skut ku je u słu cha czy zde cy do wa nie lep -
szym za pa mię ty wa niem przed sta wia nych te ma tów. 

W so bo tę, 20 li sto pa da, spo tka li śmy się po raz ko lej ny. Te ma ty ka spo tka nia zdo mi no -
wa na by ła przez pe do don tów i or to don tów. Nie wie lu z nas lu bi przyj mo wać dzie ci, nie wie -
lu z nas rów nież prze pa da za te ma ty ką or to don tycz ną. Na to miast od nio słem wra że nie, że
wszy scy słu cha li z wiel ką uwa gą. Wy kład pierw szy za pre zen to wa ła doc. Li dia Po stek -

Wi tam jak zwy kle nie zwy kle ser decz nie
po dłuż szej nie obec no ści. Nie bę dę się tłu -
ma czył, po nie waż by ło by to zbyt sztu bac -
kie. Mo gę je dy nie prze pro sić za to, iż
ostat ni raz spra woz da nie z dzia łal no ści
PTS uka za ło się na ła mach „Pro Me di co”
w czerw cu ubie głe go ro ku. Za cznę więc
od przy po mnie nia za le głych, a jak że waż nych
dla Pol skie go To wa rzy stwa Sto ma to lo gicz -
ne go, wy da rzeń.  Na sze pierw sze po wa ka -
cyj ne spo tka nie ple nar ne od by ło się 23 paź -
dzier ni ka jak zwy kle na Paw licz ka, jak zwy -
kle o 1000. Pierw szy wy kład po pro wa dził pro -
fe sor Jan Wnu kie wicz, którego nie trze ba
przed sta wiać. 

Za każ dym ra zem po wy kła dzie Pro fe -
so ra wy cho dzi li śmy bo gat si w wie dzę. Tak
by ło i tym ra zem. Te ma tem wy kła du by ły zja -
wi ska elek trycz ne w ja mie ust nej u pa cjen -
tów z wsz cze pio ny mi im plan ta mi. Dla ko goś,
kto zaj mu je się im plan ta cją (a jest nas co -
raz wię cej) wy kład, nie bo ję się te go sło wa,
bez cen ny. Wy da je mi się, iż z pro ble mem zja -
wisk fi zycz nych i elek trycz nych za cho dzą -

11 ma ja br., człon ko wie De le ga tu ry ŚIL
w Tar now skich Gó rach zor ga ni zo wa li uro -
czy ste spo tka nie z udzia łem pre ze sa ORL
Jac ka Ko za kie wi cza, któ re go bo ha te ra mi
by li le ka rze, dłu go let ni pra cow ni cy Wie lo -
spe cja li stycz ne go Szpi ta la Po wia to we go im.

DELEGATURY

Podziękowania dla lekarzy
dr. B. Ha ge ra w Tar -
now skich Gó rach: dr
dr Jo an na Dwor nik -
-La tu sek, Alek san dra
Kli ber, Kry sty na Nie -
wia dom ska -Woj cie -

chow ska, Agniesz ka Red kie wicz, Eu ge niusz Kli ber, dr dr n. med. Ka -
zi mierz Po pra wa i An drzej Woj tas. Pre zes przy po mniał za słu gi i do -
ko na nia Lau re atów oraz w imie niu le ka rzy i le ka rzy den ty stów zrze -
szo nych w ŚIL po dzię ko wał im za od da ne wy ko ny wa nie za wo du le -
ka rza. 
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Z życia Oddziału Śląskiego
TOWARZYSTWA NAUKOWE
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TOWARZYSTWA NAUKOWE

Uzu peł nie niem po przed nich wy kła dów
by ło wy stą pie nie pa ni dok tor Jo an ny Ma ertz -
-Si ko ry. Opie ku nem jej pra cy był dr To masz
Lip ski z Ka te dry i Za kła du Pro te ty ki SUM.
Wy kład do ty czył przy pad ków z któ ry mi
na co dzień nie ma my do czy nie nia. Na to -
miast po ka zał wszyst kim uczest ni kom, gdzie
i w ja kich przy pad kach kie ro wać pa cjen tów
zgła sza ją cych się do na szych ga bi ne tów.
W obec nej, prze dziw nej, sy tu acji fi nan so wa -
nia pro ce dur lecz ni czych wspa nia ła wska zów -
ka gdzie i z czym kie ro wać pa cjen ta. Wy da -
je mi się, że na sze spo tka nie li sto pa do we by -
ło z punk tu wi dze nia prak ty ka chy ba jed nym
z naj lep szych w ro ku 2010.

No i w koń cu nad szedł gru dzień i wy -
bo ry do Za rzą du na stęp nej ka den cji. Ale
o tym już na stęp nym ra zem. 

Po zdra wiam ser decz nie. 
j. rauch

Ste fań ska. Przed sta wi ła nam bu dzą ce wie le kon tro wer sji wy tycz ne do ty czą ce
flu ory za cji. Te mat jak naj bar dziej ak tu al ny, je śli weź mie my pod uwa gę cią głe
po le mi ki pe dia trów ze sto ma to lo ga mi. W koń cu ja sno i bez nie do mó wień po -
zna li śmy sta no wi sko kon sul tan ta kra jo we go ds. pe do don cji w za kre sie flu ory -
za cji. I wy da je mi się, że zo sta li śmy bar dzo do kład nie za po zna ni z wy tycz ny -
mi. Nie na le ży się bać te go te ma tu, na to miast po win ni śmy z wiel ką roz wa gą
pod cho dzić do sto so wa nia w prak ty ce pre pa ra tów flu oro wych, szcze gól nie że
pa sty do zę bów za wie ra ją te go pier wiast ka do syć du żo (80% przyj mo wa nej co -
dzien nie ilo ści flu oru znaj du je się w pa stach), a jest jesz cze wo da, her ba ta i wie -
le in nych re zer wu arów flu oru spo ży wa nych co dzien nie. Nie zwy kle po trzeb ny
wy kład dla sto ma to lo gów zaj mu ją cych się pro fi lak ty ką próch ni cy. Od po cząt -
ku mo jej ka rie ry za wo do wej (rok 1977 – Bo że, jak ten czas le ci) mam wy jąt -
ko wą sła bość do opie ki, nie tyl ko sto ma to lo gicz nej, nad dzieć mi i mło dzie żą
(kła nia się dys pan se ry za cja z lat ogól nie uzna wa nych za mi nio ne i nie wła ści -
we). Re zy gna cja na szych de cy den tów z tej opie ki skut ko wa ła bę dzie w przy szło -
ści spo łe czeń stwem in wa li dów, bo ry ka ją cych się z pro ble ma mi ukła du po kar mo we go, na -
rzą du ru chu, wzro ku, że o in nych nie wspo mnę. I nie są to żar ty z mo jej stro ny. Pi sa łem
zresz tą już kil ka krot nie na ten te mat, ale wi dać to ja nie ro zu miem o co w tym wszyst kim
cho dzi. Szko da. A Pań stwo Pol skie po nie sie nie praw do po dob ne wy dat ki na le cze nie tych
scho rzeń w przy szło ści. Mo że ktoś w koń cu kie dyś za uwa ży, że źle się dzie je w pol skiej
ochro nie zdro wia – cze go so bie i wszyst kim Ko le żan kom i Ko le gom ser decz nie ży czę.

Na stęp ny wy kład to po kaz pro ble mów i wy tycz ne do pra wi dło wej współ pra cy po mię -
dzy or to don tą dia gno zu ją cym i po ka zu ją cym me to dy le cze nia zmian, a le ka rzem den ty stą
pierw sze go kon tak tu, któ ry po wi nien za dbać o to, aby ten mło dy czło wiek zo stał na le ży -
cie za bez pie czo ny (ewen tu al ne eks trak cje, le cze nie próch ni cy, la kie row nie i la ko wa nie). Tak
nie wie le, a tak du żo. Nie wiel ki na kład pra cy z na szej stro ny, a tak du żo po zy tyw nych efek -
tów na sze go dzia ła nia. Ma ło te go – na tym „idzie” jesz cze za ro bić (pro szę wy ba czyć ko -
lo kwia lizm). Na praw dę. Mo że nie ty le, co na im plan tach, ale moż na go dzi wie prze żyć, a w efek -
cie u dzie ci próch ni ca po wo li w od wro cie i zmia ny or to don tycz ne co raz rzad sze. I za to
wszyst ko dzię ki wiel kie pa niom dok tor Bar ba rze Li śniew skiej-Ma cho row skiej i Ma rii Iwa nec -
kiej-Zduń czyk.

Ktoś kie dyś za rzu cił mi, że za bar dzo za chwy cam się dzia łal no ścią i osią gnię cia mi pra -
cow ni ków na uko wo – dy dak tycz nych Od dzia łu Sto ma to lo gicz ne go Ślą skie go Uni wer sy te -
tu Me dycz ne go. Oczy wi sta bzdu ra. Ich co dzien na, mrów cza pra ca i wie le osią gnięć za słu -
gu ją na po ka za nie. Z wie lu ma lut kich do ko nań po wsta ją po je dyn cze, ale za to wiel kie rze -
czy. A po za tym kształ cą na szych na stęp ców. Co ro ku w swo jej przy chod ni mam sta ży -
stów. I wierz cie mi, nie ma się cze go wsty dzić, a wręcz prze ciw nie. I to chy ba wy star czy.

Od lewej: dr Maria Kosiewicz, prof. Leszek Ilewicz, dr Beata
Zboromirska-Wnukiewicz

NOTATKI Z PODRÓŹY. TEMAT Z OKŁADKI

tem Gie dy mi na”. Gie dy min – wiel ki ksią żę
li tew ski, to dziad kró la Ja gieł ly, wie ża Gie -
dy mi na wzno si się nad mia stem, pa mię ta jąc
po cząt ki dy na stii Ja giel lo nów. A jak by dla do -
peł nie nia hi sto rii, po le wej stro nie Pro -
spek tu bu dy nek, w któ rym mie ści ło się
osła wio ne KGB. Dziś jest tam mu zeum KGB
i, jak po da ją pol skie prze wod ni ki, bez ja kiej -
kol wiek wzmian ki o wię zio nych tam, prze -
słu chi wa nych i za mor do wa nych Po la kach.

„Rze ka pły nę ła da lej przez dę bo we i so sno we la sy.
Sta łem w tra wach po pas, wdy cha jąc dzi ki za pach 
żół tych kwia tów. 
I ob ło ki. Jak za wsze w tam tych stro nach,
du żo ob ło ków.” 

 Cze sław Mi łosz „Nad Wi lią”

Głów na uli ca w Wil nie. Hi sto ria jej na zwy od da je w skró cie dzie je Li twy, tak że pol skie
dzie je Li twy. Kie dyś by ła uli cą Mic kie wi cza, po tem, do 1919 ro ku – św. Je rze go. Jak wie -
le in nych, prze mia no wa no ją na ul. Sta li na, na stęp nie Le ni na, w koń cu sta ła się „Pro spek -

Nad Wilią i Niemnem



POL SKI MI ŚLA DA MI

Cho dzi my po wi leń skiej sta rów ce, co krok pol skie śla dy. Tu Mic kie wicz na pi sał „Gra -
ży nę”, tu sie dział za mknię ty w ce li po pro ce sie Fi la re tów, snu jąc wi zję „Dzia dów”, tu dom,
w któ rym miesz kał Ju liusz Sło wac ki, nie da le ko Jó zef Igna cy Kra szew ski przy go to wy wał się
do eg za mi nów z me dy cy ny, po tem li te ra tu ry. Po tych ulicz kach biegł kie dyś Sta ni sław Mo -
niusz ko, na spo tka nie z po etą Wła dy sła wem Sy ro kom lą – pra co wa li ra zem nad „Śpiew ni -
kiem do mo wym”. Nasz au to bus ja dą cy do Kow na, mi ja słyn ną dziel ni cę Po hu lan kę, o któ -
rej pi sał i Kon wic ki i Mi łosz, zwal nia nie co, że by śmy mo gli zo ba czyć pol ski Te atr Na Po -
hu lan ce – w la tach 1925-1929 dzia łał tu słyn ny te atr pol ski „Re du ta” pod dy rek cją Ju liu -
sza Oster wy, tu re ży se ro wał Alek san der Ze lwe ro wicz, de biu to wa ła Han na Skar żan ka, śpie -
wa ła Han ka Or do nów na, gra ły Ire na Eichle rów na, Ni na An drycz, Da nu ta Sza flar ska. Pa weł
Ja sie ni ca też miesz kał z ro dzi ca mi w Wil nie, tu ukoń czył gim na zjum, stu dio wał hi sto rię na Uni -
wer sy te cie Ste fa na Ba to re go, na le żał do Klu bu Włó czę gów Wi leń skich, współ pra co wał z Pol -
skim Ra diem Wil no. Pod czas II woj ny świa to wej na le żał do AK, w lip cu 1944 r. brał udział
w wal kach o Wil no. Moż na by tak wy li czać bez koń ca, bo jest jesz cze w na szej „pol sko -
-wi leń skiej pa mię ci” i oj ciec pol skiej sce ny na ro do wej Woj ciech Bo gu sław ski i Jó zef Mac -
kie wicz i ma larz Fer dy nand Rusz czyc, dziad Wi tol da Gom bro wi cza, prof. Ire na Sła wiń ska,
prof. Jo achim Le le wel, Kon stan ty Il de fons Gał czyń ski  – wszak w Wil nie uro dzi ła się je go cór -
ka, Ki ra. Kie dy zwie dza my dzie dziń ce Uni wer sy te tu Wi leń skie go, ktoś wo ła: tam ta bli ca księ -
dza Wuj ka, to ten od prze kła du Bi blii? 

„Pan z Li twy, i po pol sku? nie poj mu ję wca le –
Ja my śla łem, że na Li twie to wszyst ko Mo ska le.

O Li twie, da li bóg że! mniej wiem niż o Chi nach...”
Adam Mic kie wicz „Dzia dy” cz. III

Na sza prze wod nicz ka, Wil nian ka, choć świet nie mó wi po pol sku,
wy raź nie uni ka pol skich wąt ków. Wo li sku pić się na pro ble mach współ -
cze snej Li twy, na folk lo rze, rol nic twie, hi sto rii Ka ra imów w Tro kach. Boi
się czy ro bi to z prze ko na nia? To je den z ab sor bu ją cych nas te ma tów.
Uczest ni cy wy ciecz ki sa mi „wy mu sza ją” zwie dza nie nie któ rych miejsc
al bo po da wa nie in for ma cji. Dla te go nie dzi wi ni ko go, gdy pre zes ORL
Ja cek Ko za kie wicz, na gle za rzą dza zmia nę pro gra mu wy ciecz ki.
„W dro dze po wrot nej z Trok po je dzie my do Po nar”- de cy du je. 

GOL GO TA WSCHO DU

Po na ry – to dzi siaj jed na z dziel nic Wil na, któ ra przed woj ną by ła
nie wiel ką miej sco wo ścią let ni sko wą. W le sie po na rskim w la tach 1941-
1944 po nio sło śmierć ok. 70 tys. Ży dów i ok. 20 tys. Po la ków za mor -
do wa nych przez hi tle row ców i szo wi ni stów li tew skich, któ rzy zde cy do -

wa li się na ko la bo ra cję
z oku pan tem. Jest to naj -
więk sze miej sce kaź ni
na Wschod nich Kre sach
daw nej Rze czy po spo li -
tej. Praw da o zbrod ni
w Po na rach przez wie le
lat by ła okry ta ta jem ni cą,
po dob nie jak zbrod nia
ka tyń ska. Li twi ni do dziś
nie przy zna li się do swo -
je go udzia łu w mor dzie
po na rskim. W ci szy za pa -
la my sym bo licz ny znicz,
czy ta my li stę na zwisk

W IN TEN CJI LE KA RZY ŚIL
Od Pro spek tu Gie dy mi na za czę ła się po -

dróż sen ty men tal na gru py le ka rzy – se nio -
rów Ślą skiej Izby Le kar skiej, po dróż zor ga -
ni zo wa na przez Ko mi sję ds. Eme ry tów
i Ren ci stów. Mia ła wy miar sym bo licz ny,
trwa ła w dniach to wa rzy szą cych emo cjom
zwią za nym z be aty fi ka cją Ja na Paw -
ła II i w rocz ni cę uchwa le nia Kon sty tu -
cji III ma ja. Na wi leń skiej sta rów ce roz brzmie -
wał głów nie ję zyk pol ski, tak że na uli cy Ostro -
bram skiej od wcze snych go dzin ran nych tłu -
my Po la ków. Wszy scy spo glą da ją w gó rę,
tam, gdzie „w Ostrej świe ci Bra mie” na ma -
lo wa ny tem pe rą na de skach dę bo wych por -
tret Ma rii bez Dzie ciąt ka. Za chwi lę pój dzie -
my po stro mych wą skich scho dach, któ re
wie lu piel grzy mów po ko nu je na ko la nach, by
do trzeć do ma łej ka pli cy i uczest ni czyć we
mszy świę tej, od pra wio nej w in ten cji le ka -
rzy Ślą skiej Izby Le kar skiej i ich ro dzin.
Na ścia nie ofia ro wa ne vo ta, wśród nich blasz -
ka mar szał ka Pił sud skie go z na pi sem „Dzię -
ki Ci Mat ko, za Wil no”.

W Ko ście le św. Du cha, jed nej z pierw -
szych fun da cji sa kral nych ochrzczo ne go kró -
la Ja gieł ly, wy ło żo no ogrom ną księ gę pa miąt -
ko wą. W niej na pi sa li śmy sło wa: „O mi ło -
sier dzie Bo że dla nas i dla świa ta, w dniu
be aty fi ka cji Oj ca Św. Ja na Paw ła II mo dli li
się le ka rze Ślą skiej Izby Le kar skiej… To ten
wła śnie ko ściół, do któ re go przy cho dzi li mo -
dlić się o wol ną Pol skę po wstań cy i ochot -
ni cy walk wy zwo leń czych, w nim znaj du je
się ob raz Chry stu sa we dług wi zji sio stry Fau -
sty ny Ko wal skiej. Naj bar dziej chy ba zna ny,
re pro du ko wa ny w ca łej Pol sce, z na pi sem
„Je zu, ufam To bie”.

NOTATKI Z PODRÓŹY. TEMAT Z OKŁADKI
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Widok z Kaplicy Ostrobramskiej
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Dr Krystyna Briksi-Szeluch przy tablicy pamiątkowej w Ponarach
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po mor do wa nych. Jest
wśród nich i le -
karz – pro fe sor Ka zi -
mierz Pel czar, pio nier
pol skiej on ko lo gii.
Na pa miąt ko wej ta bli cy
zna lazł się na pis: „Pa -
mię ci wie lu ty się cy Po -
la ków za mor do wa nych
w Po na rach, w hoł dzie
Ro da cy Zie mi Wi leń -
skiej”. Od tam te go cza -
su miej sce to sta ło się
ce lem piel grzy mek Po -
la ków. Tak że i le ka rzy

ŚIL.
I jesz cze je den sym bo licz ny ak cent, bez któ re go wy jazd do Wil na był by nie peł ny. Cmen -

tarz na Ros sie. Je den z naj pięk niej szych i naj bar dziej pol skich. Tu w mo gi le mat ki po cho -
wa ne jest ser ce mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go, na ta bli cy prze czy tać moż na wy ry ty frag ment
pie śni V „Be niow skie go” Ju liu sza Sło wac kie go. Le ka rze ŚIL zło ży li tu bia ło -czer wo ny bu -
kiet kwia tów.

KOW NO I KIEJ DA NY

„Nie mnie! Do mo wa rze ko! Gdzie są tam te zdro je
A z ni mi ty le szczę ścia, na dziei tak wie le

Gdzie jest spo koj ne la tek dzie cin ne we se le?”
Adam Mic kie wicz, so net „Do Nie mna”

Adam Mic kie wicz nie tyl ko był na uczy cie lem w ko wień skim gim -
na zjum, w Kow nie też prze ży wał mi ło sne unie sie nia. Ko chał się co praw -
da w Ma ry li We resz cza ków nie, ale na wią zał ro mans z żo ną ap te ka rza
Ko wal skie go, Ka ro li ną, wy wo łał na wet skan dal, bi jąc lich ta rzem in ne -
go jej ad o ra to ra. Dom, w któ rym miesz kał, z pa miąt ko wą ta bli cą, stoi
tuż przy ulicz ce, pro wa dzą cej nad brze gi Nie mna. Ktoś mó wi mi „niech
pa ni ko niecz nie na pi sze o de wa sta cji ko ścio łów.” – bo ten ele ment pol -
skiej, ka to lic kiej hi sto rii na Li twie zro bił na nas ogrom ne i przy gnę bia -
ją ce wra że nie. 

Z ko lei ma łe, sen ne mia stecz ko Kiej da ny to ze tknię cie się z Sien -
kie wi czem i Try lo gią. 

„Zbu dził się pierw szy pan Mi chał. 
– Mo sci pa no wie, otwórz cie oczy, Kiej da ny już wi dać! – za krzyk -

nął. – Co? hę? 
– rzekł Za gło ba. – Kiej da ny? gdzie? 
– A ot, tam! Wie że wi dać. 
– Za cne ja kie mia sto – rzekł Sta ni sław Skrze tu ski. 
– Bar dzo za cne – od po wie dział Wo ło dy jow ski – i po dniu jesz cze le piej się wasz mo scio -

wie o tym prze ko na cie. 
– Wszak że to dzie dzic two księ cia wo je wo dy? 
– Tak jest. (…) W ca łej Żmu dzi nie masz tak po rząd ne go mia sta. Mio dy tu sław ne.”

Hen ryk Sien kie wicz „Po top”

Kiej da ny to dziś tro chę sen ne mia stecz ko, w któ rym nie zo stał ślad po słyn nym zam -
ku Ra dzi wił ła, w któ rym Kmi cic skła da ślu by po słu szeń stwa, a w cza sie uczty do wia du je się,
że Li twa zo sta ła od da na Szwe dom. O mie ście tym pi sał już Jan Dłu gosz. Ma uro kli wą 

sta rów kę, bru ko wa ne ulicz ki, ko ścio ły wie -
lu wy znań. Na tar gu ku pu je my li tew skie spe -
cja ły: kin dzuk, czar ny chleb, na lew ki.

WŚRÓD POL SKICH LE KA RZY W WIL NIE

Był też rejs po je zio rze Gal we w Tro kach
i zwie dza nie pięk ne go zam ku z XIV w, mi -
nia tu ry Mal bor ka, ma low ni cza dziel ni ca
Wil na Bel mont i „Sta ry Młyn” z re gio nal ny -
mi po tra wa mi li tew ski mi i wca le nie re gio -
nal ny mi po pi sa mi ta necz ny mi uczest ni ków
wy ciecz ki. By ły wspól ne wy ko na nia pie śni
lwow skich, wi leń skich i … bie siad nych,
a na ko niec spo tka nie z pol ski mi le ka rza mi
w Wil nie. Z „ich” stro ny wy stą pi ła Pa ni dok -
tor Le onil la Te re sa Ła stow ska (ur. w 1925
ro ku!) de kla mu jąc przej mu ją ce wier sze,
„z na szej” Pan dok tor Mi chał Mi chal ski, nie -
za stą pio ny we wspa nia łej in ter pre ta cji pol -
skich kla sy ków. W roz mo wie pa dły sło wa
o pla nach współ pra cy z Pol skim Sto wa rzy -
sze niem Me dycz nym w Wil nie. Sto wa rzy sze -
nie li czy 104 le ka rzy roz ma itych spe cjal no -
ści, trzech far ma ceu tów i 21 pie lę gnia rek,
zo sta ło za ło żo ne w 1989 ro ku ja ko Ko ło Me -
dy ków Po la ków Li twy. W ma łym po ko iku Sto -

wa rzy sze nia zna la zło się ho no ro we miej sce
dla sta tu et ki wy da nej z oka zji 75-le cia Ślą -
skiej Izby Le kar skiej i na szych pu bli ka cji, jesz -
cze tyl ko pa miąt ko wy wpis do księ -
gi – i w dro gę po wrot ną, do Pol ski. Peł ni nie -
za po mnia nych wra żeń, za wią za nych przy jaź -
ni, z prze ko na niem, że war to zna leźć choć
pa rę dni na sen ty men tal ną po dróż. Bo, jak
pi sał Mic kie wicz w „Pie śni Fi la re tów”:

„Hej, użyj my ży wo ta, wszak ży jem tyl -
ko raz. Tu stoi cza ra zło ta, a wnet prze mi -
nie czas”

Gra ży na Ogro dow ska
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Góra Trzech Krzyży w Wilnie
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Dom Mickiewicza w Wilnie



Dok tor na uk me dycz nych Ja dwi ga Gór niak
uro dzi ła się
we Lwo -
wie, 19.
XI.1934 ro -
ku. W 1945
ro ku przy je -
cha ła wraz
z ro dzi ca mi
do By to mia,
gdzie na -
s t ę p  n i e
ukoń czy ła
szko łę pod -

sta wo wą i li ceum ogól no kształ cą ce. W 1959
ro ku ukoń czy ła Wy dział Le kar ski Ślą skiej Aka -
de mii Me dycz nej. Po stu diach pod ję ła pra -
cę ja ko le karz hi gie ny szkol nej w By to miu 
i ja ko wo lon ta riusz w Kli ni ce Pe dia trii w Za -
brzu. W 1960 ro ku zo sta ła przy ję ta na etat
asy sten ta tech nicz ne go w tej Kli ni ce, a czte -
ry la ta póź niej, na etat na uczy cie la aka de mic -
kie go. 

W 1962 ro ku uzy ska ła I, a w 1966 ro -
ku II sto pień spe cja li za cji z pe dia trii. W 1971
ro ku uzy ska ła ty tuł na uko wy dok to ra na uk
me dycz nych na Wy dzia le Le kar skim Ślą skiej
Aka de mii Me dycz nej, na pod sta wie dy ser -
ta cji pt. ”Wpływ pre pa ra tu gam ma -glo bu li -
ny na za cho wa nie się po zio mu pro per dy ny
i ob ra zu elek tro fo re tycz ne go biał ka w su ro -
wej krwi u dzie ci”. Pro mo to rem pra cy dok -
tor skiej by ła prof. dr hab. n. med. Bo że -
na Ha ger -Ma łec ka. 

W 1975 ro ku wraz z czę ścią ze spo łu le ka rzy z Kli ni ki Pe dia trii w Za brzu prze nio sła się
do Za kła du Pro pe deu ty ki Pe dia trii, któ ry po wstał na ba zie Szpi ta la Miej skie go w By to miu.
W 1976 ro ku Za kład ten ra zem z Kli ni ką Pe dia trii zo stał prze kształ co ny w III Ka te drę i Kli -
ni kę Pe dia trii, kie ro wa ną przez prof. dr hab. n. med. Zbi gnie wa Szcze pań skie go. W Kli ni ce
i Ka te drze kie ro wa ła Od dzia łem He ma to lo gii i pro wa dzi ła ćwi cze nia dla stu den tów III i V ro -
ku Wy dzia łu Le kar skie go w Za brzu. Pod Jej kie run kiem kil ku na stu le ka rzy uzy ska ło spe cja -
li za cję I stop nia z pe dia trii i kil ku II stop nia. Od ro ku 1982 do 1997 peł ni ła funk cję za stęp -
cy kie row ni ka Kli ni ki. 

Dr n. med. Ja dwi ga Gór niak by ła rów nież czyn nym in struk to rem har cer skim. W la tach
sześć dzie sią tych pra co wa ła w re fe ra cie ds. zdro wia w ka to wic kiej Ko men dzie Cho rą gwi ZHP.
W 1967 ro ku ra zem z dr Kry sty ną Kar czew ską zor ga ni zo wa ła pierw szy obóz har cer ski dla
dzie ci cho rych na cu krzy cę w la sach Ju ry Kra kow sko -Czę sto chow skiej. By ła wie lo let nim człon -
kiem Stu denc kie go Krę gu In struk tor skie go ZHP przy Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej, któ ry
był or ga ni za to rem Obo zów Spo łecz no -Na uko wych na Ju rze Kra kow sko -Czę sto chow skiej.
W ra mach tych Obo zów od ro ku 1967 do 1986 od by wa ły się rów nież obo zy har cer skie
dla dzie ci cho rych na cu krzy cę. W ro ku 1986 by ła ko men dant ką obo zu dla cho rych dzie -
ci, a w la tach 1968-1980 za stęp cą ko men dan ta tych obo zów. Mia ła sto pień harc mi strza.

Za po sta wę wo bec cho rych dzie ci otrzy ma ła je den z pierw szych Or de rów Uśmie chu,
nr 29. By ła au to rem lub współ au to rem kil ku dzie się ciu prac na uko wych i au to rem roz dzia -
łów w skryp tach dla stu den tów. Od ro ku 1990 do 1993 i od 1996 do 1999 ro ku wcho -
dzi ła w skład Ra dy Wy dzia łu w Za brzu. By ła człon kiem Pol skie go To wa rzy stwa Le kar skie -
go i Pol skie go To wa rzy stwa Pe dia trycz ne go, w któ rym w la tach 1977-1984 peł ni ła funk -
cję se kre ta rza. Za swo ją dzia łal ność zo sta ła od zna czo na Zło tym Krzy żem Za słu gi, zło tą
i srebr ną Od zna ką Za słu żo ne mu w Roz wo ju Wo je wódz twa Ka to wic kie go. 

By ła bar dzo ce nio nym le ka rzem he ma to lo giem, od da nym cho rym dzie ciom, a szcze -
gól nie cięż ko cho rym on ko lo gicz nie. Wspa nia łym in struk to rem har cer skim, cie szą cym się
za ufa niem obo zo wi czów na obo zach zdro wot nych or ga ni zo wa nych przez wie le lat na Krę -
pie w Ju rze Kra kow sko -Czę sto chow skiej. Ja ko Czło wiek i Przy ja ciel słu ży ła za wsze po mo -
cą i ra dą. By ła Czło wie kiem wiel kie go ser ca i skrom no ści. Od lat osiem dzie sią tych dzia ła -
ła w Dusz pa ster stwie Aka de mic kim w Ka to wi cach. 

Na eme ry tu rę prze szła w ro ku 2000. Zmar ła po cięż kiej i dłu giej cho ro bie 28 wrze -
śnia 2009 ro ku, że gna na przez przy ja ciół, pra cow ni ków Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz -
ne go i in struk to rów ZHP. 

Kry sty na Kar czew ska, An na Obu cho wicz

● DR N. MED. JADWIGA GÓRNIAK (1934-2009)

Zawsze służyła radą i pomocą

● DR N. MED. JÓZEF JACKIEWICZ (1941-2011)

Dr n. med. Józef Jackiewicz nie żyje
mnie: jak to, Ja cek nie ży je, to nie moż li we! Nie ste ty. Jó zef (Ja cek) Jac kie wicz dr n. med.,
spe cja li sta gi ne ko log, zmarł 12 stycz nia 2011 r. prze żyw szy lat 70. 

Wie lo let ni or dy na tor od dzia łu gi ne ko lo gicz no - po łoż ni cze go Szpi ta la nr 2 w So snow -
cu. Wspa nia ły i mą dry le karz, cie pły, do bry, życz li wy czło wiek. Bar dzo uczyn ny. Wie lu lu -
dziom po mógł w róż nych oko licz no ściach. Ile wspa nia łych dzie ci z je go po mo cą przy szło
na świat…

Mnie też „uro dził” tro je wspa nia łych wnu cząt. Był chrzest nym oj cem mo jej cór ki Mo -
ni ki. Jak On pięk nie się cie szył z każ de go szczę śli wie uro dzo ne go dziec ka! 

Gdy przed wie lo ma la ty spo tka łam Go w par ku na spa ce rze ze swo im kil ku mie sięcz -
nym sy nem Jac kiem (obec nie le ka rzem, spe cja li stą gi ne ko lo giem) to na praw dę w ży ciu nie
wi dzia łam tak dum ne go oj ca, jak On się nim cie szył. W ogó le umiał się cie szyć. Cie szył się
swo ją Ro dzi ną, swo ją wspa nia łą, pięk ną żo ną Lu cyn ką, sy nem, sy no wą, wnu ka mi. 

Mie li pięk ny, za dba ny dom. (Sta ry dom bez prze rwy re mon to wa li i upięk sza li) 

Jesz cze nie zdą ży łam wy trzeć łez po na -
szym przy ja -
cie lu dr Dio -
ni zym Cza -
ma sie wi czu,
gdy za dzwo -
ni ła mo ja sy -
no wa z wia -
d o  m o  -
ścią – Dok -
tor Jac kie -
wicz nie ży -
je! Po ra zi ło
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nie (z żo ną Lu cy ną) opie ko wał się swo ją mat -
ką i oj czy mem. 

Gdy Go wi dzia łam ostat ni raz, nie pa -
mię tam już kie dy, czas tak szyb ko bie gnie,
wy da wa ło mi się, że zwal czył cho ro bę, tak
do brze wy glą dał. W ostat nim okre sie się izo -
lo wał. Tak bar dzo chcia łam się z Nim spo -
tkać. Nie zdą ży łam.

„Śpiesz my się, tak szyb ko od cho dzą”. 
Je go po grzeb był bar dzo smut ny, god -

ny, mnó stwo lu dzi, du żo kwia tów. 
Pa dał deszcz, u wie lu osób kro ple

desz czu mie sza ły się z łza mi. Ja rów nież nie
mo głam po wstrzy mać łez, tusz pod oczy -
ma mi się roz ma zał, nie wsty dzi łam się. 
By ło mi bar dzo smut no. 

Że gnaj, przy ja cie lu.

Da nu ta i Je rzy Ra sie wi czo wie

U nich by ło za wsze tak cie pło, tak mi ło, tak ser decz nie. 
Nie zdą żył się nim na cie szyć. Gdy pra co wał, to ca ły czas, w dzień i czę sto w no cy po -

chła nia ła Go pra ca. Jak prze szedł na eme ry tu rę, to nie ste ty za czął cho ro wać. 
Pa mię tam, kil ka lat te mu spo tka łam Go na uli cy, gdy szedł w stro nę szpi ta la. Miał si ne

usta i dusz ność. Po wie dzia łam – Jac ku, Ty je steś cho ry. Od po wie dział – Tak, Da nu sia, le -
ża łem na kar dio lo gii, ale te raz cześć, mu szę le cieć, bo wzy wa ją mnie do pa cjent ki na od -
dział. Nie by ło dys ku sji. Był za wsze uśmiech nię ty. Dla wszyst kich grzecz ny. Nie pa mię tam,
aby kie dy kol wiek pod no sił głos czy cham sko się ode zwał. 

Gdy umarł mój teść, a my by li śmy na wy jeź dzie, zja wił się u mo jej te ścio wej, któ ra by -
ła w szo ku, po mógł jej za ła twić pil ne or ga ni za cyj ne spra wy. Te go się nie za po mi na: po mógł
ubrać te ścia do trum ny… Po dob nie, gdy w szpi ta lu w któ rym pra co wał, zmarł mój oj ciec,
był pierw szy przy mo jej mat ce, ofia ru jąc swą po moc. 

Do cent Wa cław Jeż opo wia dał, że gdy przed la ty w Ka zi mie rzu zmar ła bli ska mu oso -
ba z ro dzi ny, bez rad ny za dzwo nił do dr Jac kie wi cza, ten wsiadł w sa mo chód, przy je chał do Ka -
zi mie rza i po mógł za ła twić wszyst kie or ga ni za cyj ne spra wy. Mo gła bym po dać jesz cze wie -
le przy kła dów ta kich wy da wa ło by się zwy kłych, ludz kich ge stów, a jed nak nie zwy kłych... 
Nie wie le znam osób, któ re stać na po dob ne czy ny. 

By ło w Nim du żo życz li wo ści i wy ro zu mia ło ści dla lu dzi, zwłasz cza star szych. Za wsze,
gdy się spo ty ka li śmy, po zdra wiał mo ją mat kę, a ona się z te go bar dzo cie szy ła. Bar dzo ofiar -

● DR JÓZEFA KLIMEK-RYNOWSKA (13.03.1931-4.03.2011)

Całym życiem – bene meritus
„Za słu żo ne mu w roz wo ju wo je wódz twa ka -
to wic kie go”, a w 1988 r. otrzy ma ła Zło ty
Krzyż Za słu gi.

Otrzy ma ła rów nież wie le od zna czeń
za za słu gi re sor to we: w 1973 r. srebr ną od -
zna kę „Przo du ją cy ko le jarz”, w 1976 r.  Od -
zna kę za Wzo ro wą Pra cę w Służ bie Zdro -
wia, w 1984 r. Zło tą Od zna kę Przo du ją cy
Ko le jarz, w 1988 r. od zna kę „Za słu żo ne -
mu – Pol skie To wa rzy stwo – Le kar skie”,
a w 1997 r. bę dąc na eme ry tu rze i na dal pro -
wa dząc ak tyw ną dzia łal ność w Pol skim To -
wa rzy stwie Le kar skim, otrzy ma ła za ofiar ną
służ bę w ochro nie zdro wia i ży cia ludz kie -
go, za two rze nie nie prze mi ja ją cych war to -
ści dla do bra spo łe czeń stwa oraz za wy bit -
ne za słu gi dla Pol skie go To wa rzy stwa Le kar -
skie go naj wyż sze od zna cze nie przy zna wa -
ne le ka rzom „Be ne Me ri tus”. 

Od 1984 r by ła ak tyw nym człon kiem 
To wa rzy stwa Przy ja ciół KUL w Lu bli nie. 

W 1997 r. zor ga ni zo wa ła Spo łecz ne
Sto wa rzy sze nie Ho spi cjum im. Św. Jó ze fa
w Chrza no wie, w któ rym peł ni ła funk cję pre -
ze sa do 2004 r. By ła też ak tyw nym człon -
kiem Ogól no pol skie go Fo rum Ru chu Ho spi -
cyj ne go. 

Zmar ła 4.03.2011 r. po cięż kiej cho -
ro bie, trwa ją cej od stycz nia 2011 r. 

Za pi sa ła się w pa mię ci ludz kiej ja ko od -
da ny i uczci wy le karz wie lo krot nie na gra dza -
ny za wzo ro wą pra cę w służ bie zdro wia. 

Czwar te go mar ca 2011 roku, zmar ła w wie ku 80 lat lek. med. Jó ze fa Kli mek Ry now -
ska spe cja li sta me dy cy ny ko le jo wej, le karz cho rób we -
wnętrz nych. 

Uro dzi ła się w Chrza no wie ja ko dru ga cór ka Ja na Klim -
ka głów ne go księ go we go Są du Re jo no we go w Chrza no wie
i Ro za lii Kli mek z do mu Je leń. 

Po ukoń cze niu szko ły pod sta wo wej w wa run kach taj ne -
go na ucza nia pod ję ła na ukę w Gim na zjum i Li cem im. St Sta -
szi ca w Chrza no wie. Po ma tu rze roz po czę ła stu dia na Aka -
de mii Me dycz nej w Za brzu-Ro kit ni cy, któ re ukoń czy ła
w 1957 r. W ko lej nych la tach uzy ska ła spe cja li za cję z cho -
rób we wnętrz nych i me dy cy ny ko mu ni ka cyj nej. 

Dzia łal ność za wo do wą za czę ła w Ty chach, pra cu jąc
w Szpi ta lu Miej skim na Od dzia le We wnętrz nym, w Po go to wiu Ra tun ko wym, ja ko le karz re -
jo no wy i spor to wy, po tem ja ko kie row nik przy chod ni w Fa bry ce Pa pie ru w Czu ło wie. 

Od 1967 r. Jej lo sy za wo do we by ły zwią za ne z PKP. Naj pierw pra co wa ła ja ko le karz re -
jo no wy w po rad ni ko le jo wej w Ty chach, a od 1973 r. ja ko pra cow nik Za rzą du Ko le jo wej
Służ by Zdro wia w Ka to wi cach, pia stu jąc sta no wi ska: in spek to ra ds. orzecz nic twa le kar skie -
go, kie row ni ka ds. lecz nic twa.

Od 1979 r. aż do eme ry tu ry w 1990 r. by ła za stęp cą na czel ni ka Ko le jo wej Służ by Zdro -
wia Ślą skiej DOKP w Ka to wi cach. W la tach 1978-1980  zo sta ła człon kiem Ko mi sji Dys -
cy pli nar nej przy na czel nym dy rek to rze Ślą skiej DOKP w Ka to wi cach. 

W la tach 1980-1981 ukoń czy ła w War sza wie za ocz ne stu dium praw ni cze dla le ka rzy.
By ła ak tyw ną dzia łacz ką licz nych or ga ni za cji le kar skich, a za własz cza Pol skie go To wa -

rzy stwa Le kar skie go, naj pierw ja ko prze wod ni czą ca sek cji Me dy cy ny Ko mu ni ka cyj nej, od 1967
r. ja ko czło nek Za rzą du Wo je wódz kie go w Ka to wi cach, a od 1987 r. ja ko czło nek Ple num
Za rzą du Głów ne go Pol skie go To wa rzy stwa Le kar skie go w War sza wie. 

Za swo ją dzia łal ność za wo do wą i spo łecz ną otrzy ma ła wie le od zna czeń: w 1984 r. otrzy -
ma ła me dal 40-le cia Pol ski Lu do wej, w 1985 r. otrzy ma ła me dal za za słu gi dla wo je wódz -
twa biel skie go (wy bu do wa ła m.in. Przy chod nię Ko le jo wą w Mi lów ce, zre or ga ni zo wa ła i roz -
bu do wa ła przy chod nie w Biel sku-Bia łej i in nych miej sco wo ściach Be ski du Ślą skie go, do po -
sa ża jąc je w naj now szy sprzęt spe cja li stycz ny i apa ra tu rę) w 1987 r. otrzy ma ła od zna kę 
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● W PIĄTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI PROF. DR HAB. MIECZYSŁAWA MARTULI (1929-2006)

Człowiek i lekarz wielkiego serca
W 1976 r. zo stał or dy na to rem Od dzia łu Chi rur gicz ne go Szpi ta la Miej skie go nr 1 w By to -
miu, któ ry w cią gu trzech lat (1976-1979) zo stał zre or ga ni zo wa ny i prze kształ co ny w Kli -
ni kę Chi rur gii Ogól nej i Trans plan to lo gii, tę zaś w 1981 r. prze mia no wa no na III Ka te drę
i Kli ni kę Chi rur gii Ogól nej ŚAM. Na pod sta wie oce ny ogól ne go do rob ku na uko we go i przed -
ło żo nej roz pra wy „Do świad czal ne or to to po we prze szcze pia nie wła snej od ję tej koń czy ny
u psa z uwzględ nie niem ba dań okre śla ją cych ży wot ność prze szcze pu”, w 1976 r. otrzy -
mał sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go w za kre sie chi rur gii. W1978 r. zo stał mia no wa ny do -
cen tem ŚAM. Ty tuł prof. nadz. otrzy mał w 1987 r. a prof. zw. w 1993 r. Od 1987 r., do przej -
ścia na eme ry tu rę w 1999 r. kie ro wał III Ka te drą i Kli ni ką Chi rur gii Ogól nej ŚAM w By to -
miu, do dat ko wo pra co wał w otwar tej opie ce zdro wot nej. W la tach 1966-1976 był kie row -
ni kiem Wo je wódz kiej Po rad ni Scho rzeń Chi rur gicz nych Wą tro by, Prze wo dów Żół cio wych
i Trzust ki w By to miu. 

Za in te re so wa nia na uko wo -ba daw cze prof. Mar tu li obej mo wa ły ba da nia do świad czal ne
nad prze szcze pa mi koń czyn i nie droż no ścią prze wo du po kar mo we go. Pro wa dził m. in. do -
świad czal ne or to to po we prze szcze pia nie wła snych od ję tych koń czyn u zwie rząt (psów),
z uwzględ nie niem ba dań okre śla ją cych ży wot ność prze szcze pu. W 1982 r. przy kie ro wa -
nej przez sie bie kli ni ce zor ga ni zo wał i otwo rzył dru gi w Pol sce Ośro dek Prze szcze pów Koń -
czyn. Pro wa dził też no wa tor skie w ska li kra jo wej w la tach 60. ba da nia do świad czal ne nad wpły -
wem fer men tów fi bry no li tycz nych (hia lu ro ni da zy i di strep ta zy) w nie droż no ści zro sto wej prze -
wo du po kar mo we go. Przed mio tem za in te re so wań na uko wych prof. Mar tu li by ły rów nież cho -
ro by wą tro by i dróg żół cio wych; ba da nia hi sto en zy ma tycz ne wą tro by i pę che rzy ka żół cio -
we go oraz chi rur gicz ne le cze nie prze wle kłej żół tacz ki miąż szo wej i po wtór ne ope ra cje na prze -
wo dach żół cio wych w tzw. ka lec twie dróg żół cio wych; cho ro by prze wo du po kar mo we go,
a w szcze gól no ści: zwę że nie prze ły ku u dzie ci, ostra nie droż ność je lit, prze dziu ra wie nie
wrzo du żo łąd ka i dwu nast ni cy, gruź li ca je lit i otrzew nej. Zaj mo wał się rów nież chi rur gicz -
nym le cze niem wo la, zwłasz cza u dzie ci, okre śla jąc wska za nia do ope ra cyj ne go le cze nia.
In te re su ją cym osią gnię ciem prof. Mar tu li by ła rów nież ty re olim fo gra fia wdro żo na do pro -
ce dur dia gno stycz nych i le cze nia scho rzeń tar czy cy. In ne za in te re so wa nia ba daw cze do ty -
czy ły bak te rio sta tycz ne go i bak te rio bój cze go dzia ła nia ste ri no lu; re im plan ta cji koń czyn i chi -
rur gii na czy nio wej, zła mań ko ści udo wej z cał ko wi tym prze rwa niem tęt ni cy i ży ły udo wej,
wsta wie nia ży ły wła snej w miej sce ubyt ku tęt ni cy udo wej, za sto so wa nia dre na żu ssą ce go w le -
cze niu ży la ków koń czyn dol nych; kom plek so we go po stę po wa nia w le cze niu ra ka sut ka (le -
cze nie chi rur gicz ne, ra dio te ra pia, che mio te ra pia i hor mo no te ra pia); ciał ob cych w ob rę bie
śród pier sia i czasz ki.

Był człon kiem m. in. PTL, To wa rzy stwa Chi rur gów Pol skich (w la tach 1978-1983 z -
-ca przew. O. Ślą skie go) Sek cji Chi rur gii Klat ki Pier sio wej, Ser ca i Na czyń, Sek cji Chi rur -
gii En do sko po wej, Sek cji Chi rur gii Woj sko wej, Sek cji Vi sce ro syn te zy, Pol skie go To wa rzy -
stwa do Wal ki z Ka lec twem; Eu ro pe an So cie ty for Sur gi cal Re se arch, To wa rzy stwa Ga stro -
en te ro lo gów, In ter na tio nal Col le ge of Sur ge ons Po lish Sec tion; Pol skie go To wa rzy stwa On -
ko lo gicz ne go. Prze wod ni czył se sjom na wie lu zjaz dach, pre zen tu jąc swo je osią gnię cia na -
uko we. Od 1962 r. w II Ka te drze i Kli ni ce Chi rur gii Ogól nej ŚAM pro wa dził wy kła dy, 

Uro dził się w 1929 r. w Le żaj sku.
W 1948 r.
roz po czął
stu dia me -
d y c z  n e
na Wy dzia le
Le kar sk im
Uni wer sy te -
tu i Po li tech -
ni ki Wro -
c ław sk ie j ,
z któ rych
zo stał skre -

ślo ny za przy na leż ność do AK, ZHP i So -
da li cji Ma riań skiej. Pod jął wte dy pra cę
w II Kli ni ce Chi rur gicz nej we Wro cła wiu,
w cha rak te rze la bo ran ta. Po ro ku zo stał po -
now nie przy ję ty na Wy dział Le kar ski.
Po otrzy ma niu dy plo mu le ka rza w 1954 r.
nie mógł kon ty nu ować pra cy na sta no wi sku
na uczy cie la aka de mic kie go. Prze niósł się
do By to mia, pod jął pra cę na Od dzia le Chi -
rur gicz nym Szpi ta la Miej skie go nr 1.
W 1957 r. uzy skał I st., a w 1962 r. – II st.
spe cja li za cji z chi rur gii ogól nej. W la -
tach 1962-1976 był za trud nio ny w III Kli -
ni ce Chi rur gicz nej ŚAM (prze mia no wa nej
póź niej na II Kli ni kę Chi rur gii) na sta no wi -
sku st. asy sten ta, a od 1963 r. – ad iunk ta.
W 1963 r. na pod sta wie przed ło żo nej dy -
ser ta cji wy ko na nej pod kier. prof. J. Ga siń -
skie go, uzy skał sto pień dok to ra. Kwa li fi ka -
cje za wo do we uzu peł niał w II Kli ni ce Chi -
rur gicz nej AM we Wro cła wiu pod kier.
prof. W. Bros sa, Kli ni ce Chi rur gii In sty tu tu
On ko lo gii w War sza wie pod kier. prof. Ta -
de usza Ko sza row skie go, Kli ni ce Neu ro chi -
rur gicz nej AM w Kra ko wie pod opie ką
prof. Ada ma Ku nic kie go oraz w Kli ni ce
Chi rur gii Cen trum Szko le nia La se ro we go
w Mo skwie, pod kier. prof. O. Sko bel ki na.

go świa ta, ale do koń ca in te re so wa ła się wszyst kim, co się na świe cie dzia ło. Cho ro ba za -
ata ko wa ła ją w peł ni sił wi tal nych, prze rwa ła re ali za cję wie lu pla nów oso bi stych i ro dzin -
nych. 

By ła wspa nia łym le ka rzem, do brym i szla chet nym czło wie kiem. 

Cór ka Jo lan ta wraz z przy ja ciół mi 

By ła czło wie kiem ła god nym, po god -
nym, ale sta now czym. Wy trwa le re ali zo wa -
ła po sta wio ne przed so bą ce le ży cio we. 
Po tra fi ła udzie lać bar dzo mą drych, po zor -
nie oczy wi stych rad ży cio wych, któ rych
war tość jest po nad cza so wa. Nie po tra fi ła go -
dzić się z wie lo ma zja wi ska mi współ cze sne -



Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 maja 2011 odszedł od nas kolega 

Bogusław Joański 
wieloletni ordynator oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym nr 3 w Rybniku. Był wspaniałym lekarzem i nauczycielem wielu lekarzy

ortopedów. Część swojego życia zawodowego poświęcił pomocy dzieciom niepełnosprawnym.

Niech pozostanie w naszej pamięci!

Delegatura ŚlL w Rybniku

Szanownej Pani Ludmile Dolczak
wyrazy szczerego współczucia i słowa wsparcia z powodu śmierci

Mamy
składają

Tadeusz Urban wraz z gronem Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej i pracownikami Biura

OROZ,  Sędziowie Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz 

Prezes i Członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

● DOKTOR WALDEMAR PAKUŁA (22.09.1932-5.03.2011)

Żegnaj, Drogi Przyjacielu
gnię cia. Za wsze sta rał się po móc po trze bu -
ją cym, a jak Mu się to nie uda wa ło, tłu ma -
czył dla cze go. Stra ci li śmy czło wie ka znacz -
nej wiel ko ści, wiel ce za słu żo ne go wo je wódz -
twu i oj czyź nie. Od szedł speł nio ny ja ko mąż,
oj ciec, dzia dek i brat, ale rów nież ja ko od -
da ny chi rurg, le karz spo łecz nik, przy ja ciel
i ko le ga, cał ko wi cie od da ny dzia łal no ści spo -
łecz nej dla cho rych i sta nu le kar skie go.

Niech Go ta Zie mia na sza, dla któ rej ty -
le do bre go czy nił, swym cie płem otu li
i niech mu lek ką bę dzie.

Po zo sta nie na za wsze w na szej pa mię -
ci i mo dli twach, bo Zmar li ży ją do pó ty, do -
pó ki trwa ją w pa mię ci współ cze snych.

Że gnaj, Dro gi Przy ja cie lu! W na szym
gro nie po wsta ła wy rwa.

Zy ga Waw rzy nek

W dniu 10.03.2011 ro ku w So snow cu, na cmen ta rzu w Niw ce po że gna li śmy jed ne -
go z naj bar dziej zna nych ab sol wen tów na szej Al ma Ma ter
Si le sien sis. 

Wal dek był dru gim prze wod ni czą cym Zrze sze nia Stu den -
tów Pol skich na na szej uczel ni, kuź ni le wi co wych i pra wi co -
wych dzia ła czy spo łecz nych. Dla śro do wi ska le kar skie go na -
sze go wo je wódz twa był za wsze kimś waż nym, sza no wa nym
i lu bia nym za swo je ce chy cha rak te ru.

Naj uko chań szy mąż, ko cha ny oj ciec, uwiel bia ny dzia dek,
naj lep szy brat, od szedł w dniu 54-tej rocz ni cy ślu bu,
po za ku pie tra dy cyj nie ofia ro wa nych żo nie w tym dniu od -
po wied niej licz by hia cyn tów, zdą żył wy po wie dzieć imię żo -
ny – Da nu siu …a śmierć nie po zwo li ła Mu za koń czyć… za -

wsze Cię ko cha łem! 
Po że gna li śmy wiel kie go or ga ni za to ra służ by zdro wia na sze go wo je wódz twa, kom pe tent -

ne go prze ło żo ne go, wspa nia łe go Przy ja cie la i Ko le gę. Czło wie ka wy jąt ko wej rze tel no ści,
otwar te go ser ca, prze peł nio ne go do bro cią, ob da rzo ne go wie lo ma ta len ta mi. Moż na wy li -
czać Je go suk ce sy, ale ja ko Czło wiek po sia da ją cy je dy nie gen do bra, prze ra stał swo je osią -
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se mi na ria i ćwi cze nia z chi rur gii ogól nej dla stu den tów, wy kła dał też me dy cy nę ka ta strof.
Przez 10 lat był opie ku nem tam tej sze go stu denc kie go ko ła na uko we go. Na Wy dzia le Le -
kar skim ŚAM w Za brzu peł nił m.in. funk cje pro dzie ka na (1984-1987).

Za osią gnię cia na uko wo -dy dak tycz ne i spo łecz ne od zna czo ny zo stał m.in.: Krzy żem
Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski, Zło tym Krzy żem Za słu gi, srebr ną i zło tą od zna -
ką „Za słu żo ne mu w roz wo ju wo je wódz twa ka to wic kie go”, od zna ką „Za wzo ro wą pra cę w służ -
bie zdro wia”, Me da lem XXX -le cia ŚAM. Wy róż nio ny wpi sem do Księ gi Za słu żo nych dla
By to mia. Otrzy mał in dy wi du al ne i ze spo ło we na gro dy na uko we mi ni stra zdro wia i opie ki
spo łecz nej. W 1997 r. zo stał uzna ny za człon ka Związ ku Kom ba tan tów i Osób Re pre sjo -
no wa nych. 

Żo na ty od 1956 r. z Ja ni ną Chu mi kow -
ską, le ka rzem cho rób we wnętrz nych, syn
Woj ciech jest le ka rzem, spe cja li stą uro lo giem.
Pro fe sor Mar tu la był bar dzo do brym mę żem,
oj cem i dziad kiem, ko chał swo je wnu ki, Mać -
ka i Ka się. Czło wiek i le karz wiel kie go ser -
ca i ro zu mu. Zmarł 15 V 2006 r.

Przy go to wali: dr n. med. Woj ciech

Mar tu la, prof. dr hab. Je rzy Arendt 


	1-10.pdf
	11-20.pdf
	21-25.pdf
	26-31.pdf

