Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
str. 16-18

Nowi
specjaliści
sesji jesiennej
str. 6-10

Lekarze
i prawnicy
– konferencja
str. 12-14

„25 lat temu”
– jubileusz odrodzenia
samorządu lekarskiego
str. 5 i 26

ISSN 1232-8693

czerwiec/lipiec 2014 nr 214

PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH

Reklama

Pro Medico • czerwiec/lipiec 2014

Z mojego punktu

widzenia

Nieznana jest dokładna liczba polskich
„uzdrawiaczy”, czyli „znachorów, białych magów i szamanów”. Reklamują się, np. w internecie, jako osoby „o wielkim autorytecie
moralnym, pełniące funkcję uzdrowicielską, polegającą na sformalizowanej więzi ekstatycznej
z istotami nadludzkimi, duchami przodków,
aniołami i bóstwami”. Niektórzy z nich polecają, nawet chorym z nowotworem, zabiegi
na odległość, bo „wystarczy jedynie intencja.”
Wielu stanowczo odradza zwrócenie się do
lekarza lub radzi zaprzestania prowadzonego
leczenia. Ich niekompetentne z braku wiedzy
medycznej i nieuprawnione działania nie raz
doprowadziły do pogarszania stanu zdrowia,
a nawet śmierci chorych. Nasz samorząd wielokrotnie zwracał uwagę na niebezpieczną
działalność takich osób. Tymczasem podejmowanie się leczenia przez osoby nieposiadające uprawnień, zgodnie z przepisem z art.
58 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, stanowi jedynie wykroczenie, zagrożone karą grzywny,
a organa wymiaru sprawiedliwości nie raz to
bagatelizowały, odmawiając wszczęcia postępowania karnego, bądź je umarzając. Trzeba było tragedii – w tym przypadku śmierci
półrocznego dziecka w Nowym Sączu, by
poprzez nagłośnienie medialne zainteresowano się problemem. Organy wymiaru sprawiedliwości muszą wyciągać konsekwencje
prawne zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, by takim tragediom zapobiegać. Świadczenie usług zdrowotnych stanowi działalność regulowaną, zarezerwowaną wyłącznie
dla tych, którzy posiadają wykształcenie medyczne i odpowiednie kwalifikacje. Będziemy
o tym nadal przypominać i apelować o przestrzeganie tych zasad.

W

Ze szczególną uwagą przyglądamy się planom finansowym i rozliczeniom w NFZ.
Z analizy wykonania planu finansowego
ŚOW NFZ za ubiegły, 2013 rok, wynika dodatni wynik: blisko 200 mln zł. Prezydium
ORL zwróciło się o pilne wyjaśnienie tego
niewykorzystania środków, wszak 200 mln to
roczny budżet kilku szpitali, a potrzeby i problemy związane z kontraktami i tzw. ponadlimitowanymi świadczeniami są powszechnie
znane. Otrzymaliśmy odpowiedź, z której
wynika, że „na wynik finansowy ŚOW NFZ zdecydowanie największy wpływ miało wydatkowanie środków finansowych, które zostało
zabezpieczone w ramach refundacji leków”,
a środki te „nie mogą zostać przeznaczone na
inne świadczenia zdrowotne, w tym kontrakty
śląskich szpitali, niezwiązane z refundacją leków”. Plan finansowy „w rodzajach świadczeń,
z których NFZ zawiera umowy z określoną kwotą zobowiązania został wykonany w 99,07%”.
A tymczasem środki pochodzące z dodatnich
wyników finansowych oddziałów wojewódzkich NFZ (w tym przypadku blisko 200 mln zł)
pozostają w dyspozycji centrali NFZ. I jak my,
lekarze, mamy to wytłumaczyć chorym?
Nasila się agresja pacjentów i ich rodzin wobec lekarzy. W końcu maja w jednej z przychodni została brutalnie pobita lekarka, bo…
miała niewłaściwie wypisać receptę, przepisując za mało opakowań leku. Wg danych
z badań nad przyczynami agresji w ochronie
zdrowia, już ponad połowa lekarzy zetknęła
się z pogróżkami, wulgaryzmami, a niemal
połowa była narażona na atak ze strony
pacjenta lub jego próbę. Głównym powodem jest rosnąca brutalizacja naszego życia
społecznego i to, że pacjenci coraz częściej

numerze:

1

Od redakcji

2
3-4

Pismo ŚIL do NFZ

4

Książka dla Seniora

5

Nowi specjaliści

6-10

Z teki rzecznika

11

Lekarze i prawnicy – konferencja

12-14

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

16-18

EDM – ułatwienia i trudności w pracy psychiatry – rozmowa
z dr Ewą Leśniak
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współpracy w zakresie upowszechniania, propagowania i organizowania przez studentów
kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego
różnych form pomocy dla Seniorów – członków
ŚIL i Ich Rodzin, chętnych do korzystania z takiego wsparcia.” Dziękuję Władzom Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego i Radzie Uczelnianej samorządu studenckiego za życzliwość
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Życzę Wam udanego, gorącego lata, bez
trosk i zmartwień, wspaniałego wypoczynku,
nabrania sił i energii, „wędrowania pozornie
bez celu”, jak pisał Zbigniew Herbert.
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czują się zagubieni w polskim pseudosystemie ochrony zdrowia, nie dając sobie rady
z trudnościami w dostępie do leczenia, wieloma przeciwnościami. Czy to ma jakiś związek z przepisami, np. NFZ? COGITATIONIS
POENAM NEMO PATITUR – nikt nie ponosi
odpowiedzialności za swoje myśli… Między
innymi po to właśnie powołaliśmy Rzecznika Praw Lekarzy, by nikt, kto zgłosi nam taki
przypadek, nie został bez pomocy swojego
samorządu.
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Śląska
Izba
Lekarska
Biuro czynne jest
w poniedziałki i środy
od 8.15 do 17.00,
a we wtorki,
czwartki i piątki
od 8.15 do 16.15.
32 60 44 200 – główny numer,
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32 60 44 257 – FAX
32 60 44 210 – Dział Rejestru
Lekarzy
32 60 44 220 – Dział Prywatnych
Praktyk
32 60 44 225 – Ośrodek Kształcenia Lekarzy
32 60 44 230 – Składki
32 60 44 235 – Dział Księgowy
32 60 44 237 – Główna Księgowa
32 60 44 240 – Biuro Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach
32 60 44 251 – Dyrektor Biura ŚIL
32 60 44 253 – Sekretariat ŚIL
32 60 44 254 – rezerwacja miejsc
w Hotelu „Pro Medico” w Warszawie
32 60 44 260 – Redakcja pisma
„Pro Medico”
biuletyn@izba-lekarska.org.pl
32 60 44 262 – Ogłoszenia i reklamy w "Pro Medico"
32 60 44 265 – Zespół Radców
Prawnych
32 60 44 270 – Sekretariat
Komisji: Bioetycznej, Konkursowej
i Etycznej
32 60 44 280 – Sekretariat Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach

Od redakcji

„Wyjaśniamy, tłumaczymy. Obsługujemy też beznadziejne przypadki!” – taki
baner dostrzegłam z samochodu. Myślę, że samorządom lekarskim nie byłoby trudno ułożyć listy tych, których należałoby tam skierować... To tylko korypetycje z matematyki, ale kto wie, może firma rozszerzy zakres działania?
***
A w czerwcowo-lipcowym numerze „Pro Medico”, obok wielu relacji z sympozjów,
konferencji, tematyki prawnej, stron poświęconych nowym specjalistom, tekst
prof. Ewy Otto-Buczkowskiej „Mój pierwszy nauczyciel”. Dobrze koresponduje
z uwagą, jaką ŚIL przykłada od lat do relacji Mistrz – Uczeń, pokazuje wartości, jakie
mistrz, często już senior, może wnieść w nasze zawodowe życie. To w dzisiejszych
czasach wcale nie jest takie oczywiste...
Grażyna Ogrodowska
zastępca redaktora naczelnego „Pro Medico”

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,
Drodzy Seniorzy,
Wielokrotnie, między innymi na łamach „Pro Medico", odwołujemy się
do ustawowych celów naszego samorządu. Jednym z najważniejszych
jest wspieranie i udzielanie, w różnych formach, pomocy lekarzom i lekarzom dentystom.
Szczególną troską otaczamy od lat naszych Seniorów. W grudniu ub.
roku, podczas zjazdu sprawozdawczo-wyborczego, wystąpiłem z propozycją nawiązania współpracy z medycznym środowiskiem studenckim m.in. w zakresie świadczenia pomocy na rzecz Koleżanek i Kolegów
Seniorów – członków Śląskiej Izby Lekarskiej i Ich Rodzin. Dziś, zaledwie
kilka miesięcy od tamtej deklaracji, miło mi poinformować, że projekt
ten zrealizowaliśmy.
Śląska Izba Lekarska i władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, przy
udziale Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego SUM, podpisały porozumienie dotyczące wzajemnej współpracy w zakresie upowszechniania, propagowania i organizowania przez studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego różnych form pomocy dla Seniorów
– członków ŚIL i Ich Rodzin, chętnych do korzystania z takiego wsparcia.
Tak szybkie sfinalizowanie porozumienia nie byłoby możliwe bez wielkiej życzliwości Władz Uczelni i samorządu studenckiego, za co serdecznie dziękuję.
Jesień życia nie zawsze pozwala na realizację marzeń i planów, często ogranicza aktywność, bywa powodem poczucia izolacji. Studenci
– przyszli lekarze i lekarze dentyści, będą starali się przyjść z pomocą
osobom starszym m.in. w prostych czynnościach domowych, udzielą
wsparcia w wielu dziedzinach życia, w których pojawiają się ograniczenia. Zainteresowanym wytłumaczą zasady korzystania z komputera czy
Internetu. Serdeczna rozmowa może też być lekarstwem na doskwierającą samotność.
Zainicjowana współpraca to także wyraz szacunku i wdzięczności za
poświęcony czas, cierpliwość oraz przekazaną wiedzę przez naszych
Nauczycieli i Mistrzów. Z drugiej strony, dla przyszłych adeptów medycyny będzie to doskonała szansa czerpania nauki z Ich bogatego doświadczenia.
W imieniu ORL w Katowicach gorąco zachęcam do korzystania z możliwości, jakie niesie porozumienie i życzliwość studentów. Wszystkich Seniorów zainteresowanych pomocą proszę o kontakt z opiekunem Komisji
Socjalno-Bytowej, panią Katarzyną Fulbiszewską pod numerem telefonu:
32 60-44-254.
Jacek Kozakiewicz

Goście z Ukrainy

• Gościem posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej, które miało
miejsce 16 kwietnia br., był mecenas Roman Kusz, wicedziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, będący zarazem
przewodniczącym Krajowej Komisji ds. Kształtowania Wizerunku. Zaprezentował on zgromadzonym krótkie wystąpienie na
temat ochrony wizerunku przedstawicieli zawodów zaufania publicznego z perspektywy środowiska adwokackiego. Mecenas
Kusz wskazał na liczne podobieństwa, jakie łączą zawody lekarza
i adwokata, podkreślając m.in. istnienie obowiązku zachowania
tajemnicy zawodowej czy zakazu reklamy i wynikającą z tego
możliwość nawiązania efektywnej współpracy w obrębie tych
tematów. Oba samorządy borykają się z problemem uregulowania sposobu reklamowania praktyk zawodowych. Prezes
ORL, Jacek Kozakiewicz, przypomniał, że Śląska Izba Lekarska
intensywnie pracuje nad rozwiązaniem tego problemu, czego
przykładem jest szeroka dyskusja i niedawne przyjęcia zbioru
obowiązujących zasad w tym zakresie, w postaci „Informacji dla
lekarzy posiadających praktykę lekarską” znajdującej się w załączniku do Uchwały ORL nr 40/2013.
Ważnym punktem dyskusji było także zwrócenie uwagi przez
członków Rady na problem tzw. „kancelarii odszkodowawczych”,
które często postępują nieetycznie w stosunku do swoich klientów i kreują roszczenia wobec lekarzy. Mecenas Kusz stwierdził,
że nie spotkał się z takimi przypadkami w postępowaniach adwokatów – wówczas wszczęto by w stosunku do nich postępowania dyscyplinarne ze strony samorządu. Zauważył jednak, że
taką działalność mogą prowadzić inne podmioty, mimo to wicedziekan ORA zaapelował o przekazywanie informacji o takich
działaniach.
• W trakcie posiedzenia członkowie Rady przychylili się do wniosku lekarzy zatrudnionych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu i jednogłośnie podjęli uchwałę o utworzeniu na terenie tego szpitala koła samorządowego.

Lekarze a prawnicy
25 kwietnia br. odbyła się Śląska Konferencja Medyczno-Prawna,
której współorganizatorem była Śląska Izba Lekarska. Honorowy
patronat nad wydarzeniem objęli: prezes ORL dr Jacek Kozakiewicz, JM Rektor SUM prof. Przemysław Jałowiecki, JM Rektor UŚ
prof. Wiesław Banyś oraz dziekan ORA w Katowicach adw. Jerzy
Pinior. Więcej na ten temat na dalszych stronach „Pro Medico".

fot.: Katarzyna Majchrzak

Kwietniowe
posiedzenie ORL

Goście z Ukrainy. Od lewej: Adrii Basylevych, Akym Litvak
i Mykola Tyshchuk.
W sobotę 26 kwietnia br. w „Domu Lekarza” w Katowicach gościli
przedstawiciele Krajowej Organizacji Wszechukraińskiego Towarzystwa Lekarskiego. Doktorzy Adrii Basylevych ze Lwowa oraz
Akym Litvak i Mykola Tyshchuk z Odessy, przyjechali do Polski
z kilkudniową wizytą na zaproszenie Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie. Korzystając z okazji, wraz z dr. Krzysztofem Makuchem odwiedzili Śląsk. Spotkali się tu z prezesem Jackiem Kozakiewiczem, reprezentantami Prezydium ORL w Katowicach
i przedstawicielami Oddziału Śląskiego PTL. Goście zwiedzili
siedzibę Śląskiej Izby Lekarskiej, przedstawiono im również istotę działalności prowadzonej przez nasz samorząd. Na Ukrainie
nie istnieje lekarski samorząd zawodowy i wizyta w Polsce miała
na celu zapoznanie się ze strukturą, obowiązkami i przywilejami
związanymi z przynależnością do tego typu organizacji. Ukraińscy lekarze zwrócili się także o pomoc i wsparcie w pracach nad
utworzeniem izb lekarskich w swoim kraju.
W czasie pobytu na Śląsku ukraińscy lekarze odbyli także krótką
wycieczkę po Katowicach, zwiedzając najciekawsze miejsca i poznając historię miasta.

Międzynarodowy
Dzień Pielęgniarki
Przedstawiciel ORL uczestniczył w uroczystościach wojewódzkich Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, które
odbyły się 13 maja br. w Centrum Kultury im. Krystyny Bochenek
w Katowicach.

Komunikat

Komisja Kultury i Komisja Młodych Lekarzy ogłaszają

KONKURS DOKTOR ArT
PISZESZ?

GRASZ LUB
ŚPIEWASZ?

MALUJESZ?
RZEŹBISZ?

CENNE NAGRODY CZEKAJĄ!
FINAŁ NA "POWITANIU JESIENI 2014"
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Majowe posiedzenie ORL
• W trakcie Okręgowej Rady Lekarskiej, której posiedzenie odbyło
się 14 maja br., zgromadzeni wysłuchali sprawozdania z działalności Komisji Bioetycznej za lata 2011-2014. Przedstawił je przewodniczący Komisji prof. Krystyn Sosada w związku z zakończeniem
jej trzyletniej kadencji. Komisja Bioetyczna Śląskiej Izby Lekarskiej
uznawana jest za jedną z najbardziej kompetentnych i najprężniej
działających w naszym kraju. Z roku na rok zwiększa się liczba
przedkładanych do rozpatrzenia wniosków, dlatego członkowie Rady podjęli decyzję o poszerzeniu składu Komisji na kolejną kadencję do piętnastu członków, a następnie powołali w jej
skład następujące osoby: dr. n. med. Jana Cieślickiego (interna,
pulmonologia), dr n. med. Ewę Grzesiak-Kubicę (położnictwo
i ginekologia), prof. Antoniego Hrycka (interna), doc. Edytę Machurę (pediatria, alergologia), prof. Władysława Nasiłowskiego
(medycyna sądowa), prof. Wandę Romaniuk (okulistyka), dr n.
med. Grażynę Sobol-Milejską (pediatria, onkologia dziecięca),
prof. Krystyna Sosadę (chirurgia, medycyna ratunkowa, zdrowie
publiczne), doc. Bożenę Szygułę-Jurkiewicz (interna, kardiologia), doc. Martę Tanasiewicz (stomatologia ogólna, stomatologia zachowawcza z endodoncją), mgr Czesławę Brylak-Kozdraś
(pielęgniarka), prof. Andrzeja Kiepasa (filozof), dr farm. Izabelę
Majewską (farmaceuta), ks. mgr. Jarosława Wolskiego (duchowny), prof. Kazimierza Zgryzka (prawnik).

• Okręgowa Rada Lekarska wysłuchała także Barbary Szelągowskiej, prezes zarządu Spółki „Dom Lekarza”, która przedstawiła sprawozdanie z działalności spółki za 2013 rok. Zarówno
sprawozdanie pani prezes, zarząd spółki, jak i rada nadzorcza
uzyskały absolutorium.
• Członkowie ORL podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia
Prezydium ORL do podpisania porozumienia pomiędzy Śląską
Izbą Lekarską a Śląskim Uniwersytetem Medycznym w sprawie
wolontariatu na rzecz lekarzy seniorów, członków Izby. Prezes
Jacek Kozakiewicz zaznaczył, że prace nad porozumieniem,
którego pomysł zaprezentował w swoim wystąpieniu na zjeździe
wyborczym, dobiegają końca, dlatego należy zacząć gromadzić
informacje o lekarzach, którzy takiej pomocy lub wsparcia potrzebują i na nie się godzą. Jest to zadanie nie tylko dla delegatur, które znają potrzeby lekarzy i lekarzy dentystów na swoim
terenie, ale włączyć się w to powinni wszyscy ci, którzy wiedzą
o takich osobach. Proszeni są o przekazywanie posiadanych informacji do biura ŚIL.
Anna Zadora-Świderek
we współpracy z dr. Krystianem Freyem, sekretarzem ORL

Pismo ŚIL do NFZ

Odpowiedź Funduszu:

Szanowny Pan Tomasz Uher
p.o. Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Kossutha 13, Katowice

W odpowiedzi pismem z dnia 20 maja 2014
p.o. Dyrektor Tomasz Uher poinformował nas, że:

Prezydium ORL, analizując sporządzone w dniu 12 marca
2014 r. sprawozdanie z wykonania planu finansowego ŚOW
NFZ za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., z olbrzymim zaskoczeniem przyjęło wykazanie w nim dodatniego
wyniku finansowego w wysokości blisko 200 mln zł.
Jak wynika ze sprawozdania, we wszystkich rodzajach
świadczeń zdrowotnych, zarówno w lecznictwie zamkniętym, jak i ambulatoryjnym, nie zrealizowano zakładanego
planu finansowania świadczeń.
Świadomi trudności, z którymi stykają się chorzy woj. śląskiego w dostępie do wielu świadczeń medycznych, a także
powszechnie znanych problemów szpitali i poradni w pozyskiwaniu kontraktów w wysokości pozwalających na realizacje koniecznych potrzeb i otrzymania należności za wykonane wcześniej tzw. świadczenia ponadlimitowe, prosimy
o pilne wyjaśnienie przyczyn niewykorzystania w 2013 r.
środków finansowych, których wysokość jest równoważna
z rocznym budżetem kilku szpitali.
Zwracamy się także z prośbą o przekazanie informacji, na
jaki cel zostały przeznaczone te niewykorzystane środki finansowe.
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Jacek Kozakiewicz
Do wiadomości:
Łukasz Falgier – przewodniczący Rady ŚOW NFZ

1. Na wynik finansowy ŚOW NFZ największy wpływ miało
wydatkowanie środków finansowych zabezpieczonych w ramach refundacji leków, wykorzystano jedynie 88,38% planowanej kwoty, co skutkowało kwotą 155 815,92 tys. zł środków
niewykorzystanych.
2. Środki w pozycji refundacja cen leków i środki w leczeniu
szpitalnym w pozycjach B2.3.1.1 (leki w programach lekowych terapeutycznych) i B2.3.2.1 (leki w chemioterapii) nie
mogą być przeznaczone na inne świadczenia zdrowotne,
w szczególności na kontrakty śląskich szpitali nie związane
z refundacją leków.
3. Zaangażowanie w 100% wszystkich dostępnych w planie
finansowym środków na świadczenia zdrowotne nie było
możliwe z uwagi na:
– brak informacji przed ukończeniem okresu rozliczeniowego
o rzeczywistej wartości wykonanych świadczeń zdrowotnych
– upływ terminu rozliczania świadczeń zdrowotnych udzielonych w ramach migracji ubezpieczonych (16 lutego następnego roku)
– brak 100% realizacji planu określonego w realizowanych ze
świadczeniodawcami umowach.
A jako podsumowanie skrótu informacja dla nas i naszych Koleżanek i Kolegów najważniejsza, że 200 mln złotych wróciło
do dyspozycji centrali NFZ. (Cały tekst odpowiedzi na stronie
internetowej ŚIL.)

Fot.: Aleksandra Wiśniowska

Książka dla Seniora

Kierownik zmiany, pani Katarzyna Szot, układa książki przekazane
przez Śląską Izbę Lekarską.
W kwietniowym numerze „Pro Medico" zachęcaliśmy Państwa do
przekazywania książek na rzecz biblioteki powstającej w Domu
Lekarza Seniora w Sosnowcu. Dyrekcja ośrodka podjęła trud
utworzenia czytelni dla pensjonariuszy, którzy z racji różnych
ograniczeń nie są w stanie samodzielnie kupować lub wypożyczać lektur. Nasz apel spotkał się ze sporym zainteresowaniem
Czytelników. Wszystkim Państwu, którzy zasilili bibliotekę swymi
prywatnymi zbiorami, w imieniu pensjonariuszy oraz dyrekcji Jesiennej Róży – dziękujemy!
Zbiórka wciąż trwa, wydawnictwa można przywozić na adres
Domu Lekarza Seniora: Jesienna Róża, ul. Szpaków 11, Sosnowiec.
Aleksandra Wiśniowska

Szanowne
Koleżanki,
Szanowni
Koledzy!
W związku z Jubileuszem 25-lecia odrodzenia polskiego
samorządu zawodowego lekarzy, zwracamy się z prośbą o udostępnienie oryginałów lub kopii dokumentów,
wspomnień, zdjęć oraz innych pamiątek dotyczących
zwłaszcza początkowego okresu działalności Śląskiej
Izby Lekarskiej.
Przekazane zbiory pomogą nam w opracowaniu jubileuszowej publikacji oraz okolicznościowej wystawy.
Materiały przyjmuje pani Katarzyna Majchrzak (sekretariat ŚIL, ul. Grażyńskiego 49, 40-126 Katowice, tel.
32/60-44-253, e-mail.: sekretariat@izba-lekarska.org.pl)
Po wykorzystaniu, udostępnione materiały zostaną
zwrócone ich właścicielom.

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Uprzejmie informujemy, że Komisja Emerytów i Rencistów przy ORL
w Katowicach organizuje

wyjazdowe spotkania integracyjne
dla lekarzy emerytów i rencistów:

• 12-13 lipca br. – w Ustroniu (zapisy do 27 czerwca br., zamknięcie listy –
koszt 80 zł)
• 9-10 sierpnia br. – w Ustroniu (zapisy do 25 lipca br., zamknięcie listy –
koszt 80 zł)
• we wrześniu br. – „Szlakiem Renesansu” (zapisy do 20 sierpnia br., zamknięcie listy – koszt 183 zł) (Sandomierz, Kazimierz Dolny, Nałęczów, Lublin,
Zamość, Łańcut)
Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać pani Bogusławie Blecharz, pod nr tel. 32
60 44 262.
Przy liczbie zgłoszeń większej od liczby miejsc, Komisja dokona kwalifikacji,
przyznając pierwszeństwo Koleżankom i Kolegom, którzy w najmniejszym
stopniu korzystali z dotychczasowych wyjazdów. Dwa dni po zamknięciu list
uczestników prosimy o ponowny kontakt, celem uzyskania informacji o kwalifikacji.
Ewentualne rezygnacje można zgłaszać do 7 dni przed wyjazdem, po tym terminie opłata nie podlega zwrotowi.
Z poważaniem
Irena Utrata
Przewodnicząca Komisji ds. Emerytów i Rencistów

W imieniu
Komitetu Organizacyjnego,
Danuta Korniak

ZAPROSZENIE
Komisja ds. Kultury Okręgowej
Rady Lekarskiej
w Katowicach
uprzejmie zaprasza
Szanowne Koleżanki i Kolegów,
w szczególności
twórców poezji i prozy
do wstąpienia
do Sekcji Literackiej Komisji
Podczas spotkań w Dyskusyjnym
Klubie Literackim będzie możliwość
prezentacji własnej twórczości oraz
dyskusji z zapraszanymi gośćmi.
Planowane jest również nawiązanie
kontaktów z innymi środowiskami
literackimi oraz wydawcami.
Kontakt z sekretarzem Komisji:
dr. Janem S. Kłopotowskim,
tel.: 601 431 803
Grzegorz Góral
przewodniczący
Komisji ds. Kultury
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Nowi specjaliści wśród lekarzy i lekarzy
dentystów w sesji jesiennej 2013 r.

fot.: Anna Zadora-Świderek
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Specjaliści i ich kierownicy podczas uroczystości w Domu Lekarza.
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZA
26 marca i 9 kwietnia br. w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej po
raz kolejny wręczono wyróżnienia nowym specjalistom. Zgodnie
z tradycją, sala wykładowa katowickiego Domu Lekarza wypełniła się bohaterami spotkania, którzy na uroczystość przybyli
z kierownikami, pod okiem których zdobywali szlify. W imieniu
śląskiego samorządu gości powitał prezes ORL dr Jacek Kozakiewicz, któremu towarzyszyli: dr Rafał Kiełkowski (wiceprezes
ORL), dr Jerzy Rdes (skarbnik), prof. Krystyn Sosada (przewodniczący Komisji Bioetycznej), dr Andrzej Postek (członek prezydium ORL) oraz dr Grzegorz Góral (przewodniczący Komisji
ds. kultury).
– Mam niezwykły zaszczyt rozpocząć kolejne już spotkanie z nowymi specjalistami, z ich opiekunami – kierownikami, a także z ich
najbliższymi, którzy towarzyszą lekarzom w drodze zdobywania
specjalizacji. Cieszę się, że śląska rodzina lekarska wzbogaciła się
o kolejnych przedstawicieli różnych dziedzin medycznych. Dlatego
też szczególnie ciepło w Domu Lekarza witam lekarskie rodziny. Ro-

dzina wszak to ważne ogniwo wspierające nas w drodze realizacji
powołania lekarskiego – rozpoczął spotkanie dr Jacek Kozakiewicz. Prezes ORL zwrócił też szczególną uwagę na rolę nauczyciela – mistrza w procesie edukacji: – Zdecydowaliśmy o ustanowieniu nowego honorowego wyróżnienia „Zasłużony Nauczyciel
Lekarza”. Chcielibyśmy w ten symboliczny sposób uhonorować
tych, którzy często nie szczędzą trudu i wysiłku, aby kolejni lekarze
i lekarze dentyści zdobywali nowe specjalizacje. Po posiedzeniu kapituły przyznaliśmy dwa pierwsze wyróżnienia, które wręczyliśmy
podczas Okręgowego Zjazdu Lekarzy (statuetki otrzymały prof.
Irena Krupka-Matuszczyk oraz dr Halina Książek-Bąk – przyp.
red.). Te wyróżnienia przypadły w udziale lekarzom-gigantom dydaktykom.
Dzisiejsze spotkanie chciałbym wykorzystać także do tego, by zachęcić Państwa do składania wniosków indywidualnych i zbiorowych w tym zakresie. Uhonorujmy wielki wysiłek i wskażmy, że
relacje pomiędzy mistrzem a uczniem są niezwykle ważne – argumentował dr Kozakiewicz.

Wśród gości zaproszonych na uroczystość uhonorowania nowych specjalistów w sesji jesiennej znaleźli się: mgr Jolanta Wrońska – kierownik Oddziału ds. Kształcenia Podyplomowego Pracowników w Ochronie Zdrowia, dr Ireneusz Szymczyk – konsultant woj. w dziedzinie medycyny rodzinnej, dr Henryk Potyrcha – wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału i członek Zarządu
Gł. Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, prof. Grzegorz Cieślar – przew. Oddziału Śląskiego Towarzystwa Internistów Polskich,
dr Dariusz Jastrzębski – przew. Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, prof. Bogdan Marek – przew. OŚl
Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, prof. Janusz Bohosiewicz – konsultant woj. z chirurgii dziecięcej, prof. Andrzej
Gabriel – konsultant woj. z patomorfologii, prof. Anna Obuchowicz – konsultant woj. z zakresu pediatrii, prof. Lech Cierpka
– konsultant krajowy w dziedzinie transplantologii klinicznej, dr Grzegorz Budziński – konsultant woj. w dziedzinie transplantologii klinicznej, dr Irena Dyner-Jama – konsultant woj. w dziedzinie rehabilitacji medycznej, dr Małgorzata Janas-Kozik –
konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, dr Katarzyna Michalska-Małecka – konsultant wojewódzki
w dziedzinie okulistyki, dr Elżbieta Nowara – konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej oraz przewodnicząca
oddz. śląskiego Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, dr Jerzy Dosiak – przewodniczący Zarządu Oddziału i wiceprzewodniczący Zarządu Głównego PTL, dr Ryszard Szozda – przewodniczący oddz. śląskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny
Pracy, prof. Halina Woś – przewodnicząca oddz. śląskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, dr Józef Kurek – wiceprzewodniczący Towarzystwa Chirurgów Polskich oddz. śląski oraz dr Rafał Wnuk – przewodniczący oddz. śląskiego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.
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Święto specjalistów to każdego roku święto niemal rodzinne…
MIĘDZYPOKOLENIOWE ŚWIĘTO
Zgodnie z tradycją, wszyscy nowi specjaliści z 23 lekarskich i dentystycznych dziedzin medycyny oraz ich opiekunowie odebrali
z rąk przedstawicieli śląskiego samorządu lekarskiego listy gratulacyjne i kwiaty. Niecodzienne spotkania w gronie kilkuset obecnych na sali osób okazały się doskonałą okazją do wysłuchania
słów uznania, a także okazania wdzięczności nauczycielom – mistrzom i członkom rodzin. Na sali bowiem nie zabrakło rodziców
specjalistów, ich małżonków i dzieci – najmłodsze miało zaledwie
pięć tygodni. Kilka pokoleń lekarskich rodzin świętowało przy-

pieczętowanie zawodowego sukcesu. Spotkania specjalistów
dały szansę bliższego poznania się nawzajem i podzielenia informacjami na swój temat – niekoniecznie zawodowymi. Nierzadko
mistrz proszony do mównicy dowiadywał się o np. oryginalnym
hobby, którym para się jego uczeń. Nie brakowało zatem sytuacji
okraszonych dowcipem lub podsumowanych gestem zaskoczenia. Rodzinna, uroczysta atmosfera spotkań przeniosła się także
na część nieoficjalną, podczas rozmów w kuluarach.
Aleksandra Wiśniowska

Kierownicy specjalizacji oraz lekarze i lekarze dentyści, którzy uzyskali
specjalizację w sesji jesiennej 2013 r.:
Specjalista

Kierownik
Alergologia

dr Barbara Ochojska
dr n. med.
Aleksandra Semik-Orzech

dr n. med.
Monika Antczak-Marczak
dr hab. n. med.
Alicja Kasperska-Zając

dr Agnieszka Sepczyńska

dr Hanna Karp

dr Anna Sokolnicka-Natkaniec

dr Teresa Pawełka-Gregorowicz

dr Karolina Sudy-Pazik

dr n. med.
Dorota Dudek-Dyczkowska

dr Stanisław Szuster

dr Marek Zmełty

dr Paweł Wieczorek

dr Sławomir Domagała
Audiologia i foniatria

Anestezjologia i intensywna terapia
dr n. med. Danuta Gierek

dr n. med. Anna Bronder

dr Anna Wojciechowska

dr Tomasz Iwan

dr Hanna Karp

dr n. med. Małgorzata Góra

dr n. med. Agata Szkiełkowska

dr Anna
Jędrzejewska-Jurkowska

dr Ewa Uszok-Gaweł

dr Ewa Kaczmarek-Sibilska

dr Marek Wysocki

dr Piotr Kapczyński

dr Joanna Trojan

dr Izabela Kokoszka-Bargieł

dr n. med. Szczepan Bołdys

dr Alena Krauchuk

dr Jolanta Fugińska-Hendryk

dr hab. n. med. Łukasz Krzych

dr Barbara Białas

dr Radosław Marciniak

dr hab. n. med. Lech Krawczyk

dr Maciej Miszta

dr Gabriela Olesińska

dr Kinga Myszkowska-Latacz

dr Aleksandra Karoń-Gutowska

dr n. med. Rafał Koba

dr n. med. Piotr Stoksik

dr Tomasz Cyzowski

Balneologia i medycyna fizykalna
prof. dr hab. n. med.
Aleksander Sieroń

dr Janusz Kut

Chirurgia dziecięca
dr Krzysztof Szostok

dr hab. n. med. Grzegorz Bajor
Chirurgia naczyniowa

dr hab. n. med. Jacek Ziaja

prof. dr hab. n. med.
Lech Cierpka

dr Marcin Kucharzewski

dr hab. n. med.
Tomasz Urbanek

dr Paweł Wodecki

dr hab. n. med.
Tomasz Urbanek
ciąg dalszy na str. 8
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dr hab. n. med.
Wacław Kuczmik

dr Damian Ziaja

Chirurgia ogólna

dr Piotr Kruk

dr n. med. Anna Kozaczka

dr Michał Kucio

dr n. med. Maciej Finik

dr Piotr Kuczera

dr hab. n. med.
Teresa Nieszporek

dr Ewa Białoskórska

dr Stanisław Gamrot

dr Magdalena Ciołecka-Machała

dr Jacek Danowski-Zdziebło

dr Elżbieta Lewandowska

dr Adam Kieres

dr Aleksander Czajka

dr Tomasz Gul

dr n. med. Łukasz Bułdak

dr n. med. Dariusz Belowski

dr Marcin Gawłowicz

prof. dr hab. n. med.
Jerzy Arendt

dr n. med. Mateusz Gola

prof. dr hab. n. med.
Władysław Grzeszczak

dr Jakub Gęborski

dr n. med. Bolesław Oleś

dr Sławomir Karoń

dr n. med. Jarosław Kozera

dr Paweł Musialski

prof. dr hab. n. med.
Paweł Lampe

dr n. med. Dmytro Żaworonkow

dr hab. n. med.
Marek Olakowski

dr Renata Popik

dr hab. n. med. Bogdan Chmiel
Chirurgia onkologiczna

dr Wiesław Durczok

prof. dr hab. n. med.
Adam Maciejewski

dr n. med. Maria Turska-d'Amico

dr hab. n. med.
Zbigniew Nowecki

dr n. med. Magdalena Włoch-Tardr n. med. Anna Kotulska
gońska
dr Damian Piotrowski

dr n. med.
Maciej Hamankiewicz

dr Anna Przybyłowska

dr n. med. Jarosław Derejczyk

dr Marta Słanina

dr Liliana Parma

dr Marek Szczepański

dr n. med. Mirosława Rogal

dr Małgorzata Świetlińska

dr n. med. Krzysztof Dyrbuś

dr Wioletta Warzocha-Koniec

dr n. med. Jarosław Kulej

dr Joanna Wielgosz

dr Mariola
Rabsztyn-Lebensztejn

dr Renata Wójcik

dr n. med. Alicja Cegłowska

Chirurgia plastyczna
dr Marek Paul

dr n. med. Marek Węgrzyn
Chirurgia stomatologiczna
dr n. med.
Joanna Śmieszek-Wilczewska

dr Dariusz Filipek

Choroby płuc
dr hab. n. med.
Dariusz Jastrzębski

dr Ewa Pasko

Choroby wewnętrzne

Dermatologia i wenerologia
dr n. med. Agata FilipowskaGrońska

dr n. med. Małgorzata
Pindycka-Piaszczyńska

dr Przemysława Gudra-Donocik

dr hab. n. med. Anna Lis-Święty

dr n. med. Maria
Weryńska-Kalemba

dr n. med. Barbara Filipowska
Diabetologia

dr n. med. Agnieszka Kędzia

prof. dr hab. n. med.
Janusz Gumprecht

dr n. med. Agnieszka Strózik

prof. dr hab. n. med.
Janusz Gumprecht

dr hab. n. med.
Krzysztof Łabuzek

prof. dr hab. n. med.
Przemysława Jarosz-Chobot

dr Ewa Pikulska-Chrobak

dr Mariola
Rabsztyn-Lebensztejn

dr Hanna Skupień

prof. dr hab. n. med.
Krzysztof Strojek

dr Eliza Adamczyk-Filipek

dr Liliana Parma

dr n. med. Aleksandra Bołdys

dr n. med. Dariusz Belowski

dr Grzegorz Boryczka

prof. dr hab. n. med.
Marek Hartleb

dr Katarzyna Bresler-Śniatowska

dr n. med. Grzegorz Rymarczyk

dr Andrzej Cieślak

dr n. med. Wojciech Czapla

dr Maciej Domagała

dr Grażyna Kaczmarczyk

dr Piotr Domagała

dr n. med. Anna Węgier

dr Agnieszka Sowa

dr n. med. Edyta Cichocka

dr Joanna Dudzińska-Griszek

dr n. med. Mirosława Janowska

dr Joanna Wróblewska-Bałys

dr n. med. Henryk Rudzki

dr Agnieszka Janikowska

dr n. med. Mirosława Janowska

dr Magdalena Dunal

dr n. med. Jacek Hartleb

dr Marta Frejowska

dr Janusz Kobiela

dr Małgorzata Frelich

dr Zofia Trzepaczyńska

dr Anna Frysiak

dr Grażyna Klama-Morgała

dr Joanna Gajda-Kołodziej

dr Marek Potempa

dr Joanna Gładczak

dr hab. n. med. Czesław Marcisz

dr Szymon Janyga

prof. dr hab. n. med.
Bogdan Marek

dr Aleksandra Kaczmarek

dr n. med. Michał Bula

dr Magdalena Kaszuba

dr Barbara Kaleta

dr Danuta Korwin-Piotrowska

dr n. med.
Bożena Mrugała-Przybyła

Endokrynologia
dr Beata Czakańska-Dec

dr hab. n. med.
Dariusz Kajdaniuk

dr Agnieszka Kotecka-Blicharz

dr n. med.
Kornelia Hasse-Lazar

dr Małgorzata
Latosińska-Sykulska

prof. dr hab. n. med.
Teresa Gasińska

dr Beata Śmietana-Dymek

prof. dr hab. n. med.
Beata Kos-Kudła

dr n. med.
Joanna Wierzbicka-Chmiel

prof. dr hab. n. med.
Bogdan Marek

Gastroenterologia
dr Paweł Kajfosz

dr hab. n. med. Urszula
Grzybowska-Chlebowczyk

dr Przemysław Życiński

dr hab. n. med. Marek Waluga
Geriatria

dr Grażyna Klama-Morgała

dr Michał Roleder

dr Ahmed Shuheber

dr n. med. Jolanta Szkliniarz

Ginekologia onkologiczna
prof. dr hab. n. med.
Ryszard Poręba

dr n. med. Leszek Mitas

Hematologia
dr n. med. Zbigniew Okoń

dr Anna Wacławik
Kardiologia

dr Marcin Świerk

dr Hanna Wojarska

dr Rafał Świerk

dr Joanna Wawrzyczek

dr Erlena Tesarska

dr Bogdan Hawel
Nefrologia

dr Małgorzata Chudzik-Dawid

dr n. med. Krystyna Szprynger

dr n. med. Joanna Ficek

prof. dr hab. n. med.
Andrzej Więcek

dr Barbara
Mądrowska-Trzuskowska

prof. dr hab. n. med.
Andrzej Więcek

dr Magdalena Szotowska

prof. dr hab. n. med.
Andrzej Więcek

dr Miłosz Zarzecki

prof. dr hab. n. med.
Andrzej Więcek
prof. dr hab. n. med.
Władysław Grzeszczak

dr n. med. Michał Banaś

dr Rafał Nowak

dr n. med. Anna Błach

prof. dr hab. n. med.
Michał Tendera

dr n. med. Katarzyna Cholewa

dr n. med. Jacek Wilczek

dr n. med. Krystyna
Nałogowska-Głośnicka

dr Marek Goebel

dr n. med. Barbara Kuśnierz

dr Anna Sudoł

dr Maciej Kosiak

dr n. med. Janusz Prokopczuk

dr Mariusz Łebek

dr n. med. Mariusz Skowerski

dr Maciej Mazurek

prof. dr hab. n. med.
Włodzimierz Kargul

dr n. med. Marek Grabka

dr n. med. Artur Filipecki

dr n. med. Sławomir Pluta

dr hab. n. med.
Radosław Lenarczyk

dr Ewelina Ciach-Wysocka

dr n. med. Michał Arkuszewski

dr Artur Rok

dr n. med. Sergiusz Motyka

dr Emilia Krawczyk

dr n. med. Agnieszka
Machowska-Majchrzak

dr n. med. Piotr Wieczorek

dr hab. n. med.
Krystyna Kozakiewicz

dr n. med. Magdalena
Targosz-Gajniak

dr n. med. Joanna Siuda

dr Piotr Żurawski

dr n. med.
Bogusław Grzegorzewski
Medycyna nuklearna

dr Michał Kalemba

dr n. med. Andrea d'Amico

dr Barbara Widz-Hyla

dr n. med. Tomasz Gołąb

dr Marcin Drobisz
Neonatologia

dr n. med. Magdalena Wąsekdr n. med. Dorota Kuhny
Buko
dr Joanna Wojcieszczyk-Bacia

dr n. med. Anna Nowak

Neurologia

Neurologia dziecięca
dr Beata Kazek

dr hab. n. med. Ewa EmichWidera

dr Danuta Stettner

dr n. med. Magdalena Dudzińska
Okulistyka

Medycyna pracy
dr Urszula Gwizdak

dr Beata Dąbkowska

dr Paweł Banasiak

dr Jacek Lis

dr Anna Hom

dr Piotr Berezowski

dr hab. n. med. Erita Filipek

dr n. med. Renata
Gonciarz-Wilczek

dr Marek Sawicki

dr Łukasz Drzyzga

prof. dr hab. n. med.
Ewa Mrukwa-Kominek

dr n. med. Natalia Pawlas

dr Anna Bazylewicz

dr Daniela Ferda

prof. dr hab. n. med. Ewa
Mrukwa-Kominek

dr Łukasz Kulesza

dr n. med. Anna
Sośnierz-Jupowiecka

dr n. med. Piotr Kucharzewski

dr hab. n. med. Dorota
Wyględowska-Promieńska

Medycyna ratunkowa
dr Marta Matura

dr Krzysztof Hajski

dr Danuta Sikora-Cimerman

dr Wojciech Muchacki

Medycyna rodzinna

dr n. med. Barbara Mazgaj-Łyko

dr Miłosz Bieniecki

dr n. med. Ireneusz Szymczyk

dr n. med. Dorota Romaniuk

dr hab. n. med. Mariola Dorecka

dr Łukasz Gładysz

dr n. med. Ireneusz Szymczyk

dr n. med. Tomasz Wilczyński

dr n. med. Wojciech Rokicki

dr Anna Gawron

dr Jacek Szotrowski

dr Anita Porzycka

dr Mirella Jaksz

dr Anna Gołębiewska

dr Barbara Spot

dr Aleksandra Słota-Czyrwik

dr n. med. Dariusz Dobrowolski

dr Justyna Gos

dr Katarzyna Stożek

dr Anna Gryszka

dr n. med. Witold Drzastwa

dr n. med. Joanna Syta-Tarnowdr n. med. Mariusz Fronczek
ska

dr Beata Kaźmierczak-Pilch

dr Dariusz Wąsowicz

dr Dorota Śpiewak

dr n. med. Ewa Herba

dr Katarzyna Kubasik-Kol

dr Marek Planer

dr Mariola Wronka

dr Katarzyna Beniowska

dr Agnieszka
Kuśmierczyk-Wrona

dr Ewa Rysiakiewicz

dr Elżbieta Surma-Ossmann
dr Aleksandra
Marcol-Majewska

Onkologia kliniczna
dr Agata Kachel-Flis

dr n. med. Wojciech Poborski

dr Ewa Rysiakiewicz

dr Ewa Mikołajska

dr n. med. Wojciech Poborski

dr Robert Straszak

prof. dr hab. n. med.
Rafał Suwiński

dr n. med. Elżbieta Nowara
ciąg dalszy na str. 10
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ciąg dalszy ze str. 9

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

dr Anna Krawczyk-Machura

dr Iwona Ziaja

dr Dawid Buchta

dr n. med. Jerzy Spindel

dr Agnieszka Leyko

dr Izabela Maszczyńska

dr Tomasz Kaczor

dr n. med. Włodzimierz Janic

dr Monika Miler

dr Renata Rybacka-Torbus

dr Rafał Kochanowski

dr n. med. Tomasz Zejer

dr Wojciech Kusak

prof. dr hab. n. med.
Jerzy Widuchowski

dr Magdalena
Mostowska-Grzesik

prof. dr hab. n. med.
Irena Krupka-Matuszczyk

dr Małgorzata Przytuła

dr hab. n. med. Krzysztof Kucia

dr Maciej Szczęśniak

prof. dr hab. n. med.
Jerzy Widuchowski

dr Aleksandra Wysocka-Korniak

dr Danuta Fazan

dr Paweł Pawlus

dr Stefan Kopocz

dr Wojciech Superat

dr n. med. Adam Śliwiński

dr Katarzyna Szymoniak-Osman

dr n. med. Bogdan Koczy

dr Jakub Wasilewski

dr Marek Hawranek

dr Paweł Wawrzyczek

dr Andrzej Tomczak
Otorynolaryngologia

dr Katarzyna Banert

dr hab. n. med.
Grażyna Lisowska

dr Anna Barzyk-Arciszewska

dr n. med. Jacek Kozakiewicz

dr Martyna Dubrawska

dr Jolanta Ożóg
Patomorfologia
dr n. med. Agata StanekWidera

dr Dagna Banaś

Psychiatria dzieci i młodzieży
dr Barbara Smolarczyk-Pająk

Radiologia i diagnostyka obrazowa
dr Tomasz Czekaj

dr Miłosz Zbroszczyk

dr Anna Kwiatkowska-Mazurek

dr n. med.
Jolanta Myga-Porosiło

dr n. med. Tomasz Golus

dr hab. n. med.
Ewa Kluczewska

Radioterapia onkologiczna
dr Agata Celejewska

dr n. med. Krystyna Trela-Janus

dr Hanna Grzbiela

prof. dr hab. n. med.
Leszek Miszczyk

dr Łukasz Kleszyk

prof. dr hab. n. med.
Rafał Suwiński

Pediatria
dr Regina Ćwik-Macura

dr n. med.
Aleksandra Krzemień

dr Dorota Karbowska

dr n. med. Tomasz Rzemieniuk

dr Bogna Machecka

dr n. med. Barbara Kalina-Faska

dr Grażyna Matuszczyk

dr n. med. Grzegorz Góral

dr Olga Michoń

prof. dr hab. n. med.
Tomasz Szczepański

dr n. med. Magdalena Kwiatkow- dr n. med.
ska-Gruca
Małgorzata Stojewska
dr n. med.
Magdalena Sąda-Cieślar

dr Anna Stencel-Kuźniacka

Położnictwo i ginekologia
dr Kamila Dudzik

dr n. med. Janusz Pozowski

dr Tomasz Leks

dr n. med. Maria Potępa

dr n. med. Anna Cygal

prof. dr hab. n. med.
Andrzej Witek

dr n. med. Alicja
Gajewska-Kucharek

dr Aleksander Drębkowski

dr n. med. Małgorzata Romanik

dr n. med. Lesław Straszak

dr Marta Paliga-Żytniewska

dr hab. n. med.
Małgorzata Janas-Kozik

Rehabilitacja medyczna
dr Agata Białek

dr hab. n. med. Jacek Durmała

dr Andrzej Fojcik

dr n. med. Zbigniew Eysymontt

dr Joanna Kukier

dr n. med. Irena Dyner-Jama

dr n. med. Edyta Matusik

dr n. med. Irena Dyner-Jama

dr Maciej Siciarz

dr n. med.
Elżbieta Kmiecik-Małecka

dr Maria Sosnowska

dr n. med. Irena Dyner-Jama
Reumatologia

dr Ilona Cebula-Byrska

dr n. med. Beata Dutkiewicz

dr Joanna Droś

dr Beata Żuraw

dr Katarzyna Karwicka

dr n. med. Maria Głowacka
Seksuologia

dr Magdalena Sochacka

dr n. med. Christian Imieliński

Stomatologia zachowawcza z endodoncją
dr Katarzyna Bogusz

dr Monika Dawiec

dr Małgorzata Kotowicz

dr n. med.
Katarzyna Mocny-Pachońska

dr hab. n. med.
Jacek Zamłyński

dr Katarzyna Mol

dr n. med.
Katarzyna Mocny-Pachońska

dr Anna Piekarz-Adamczyk

dr n. med. Lucyna Kobielska

dr Dagmara Trocha-Pączkowska

prof. dr hab. n. med.
Leszek Ilewicz

dr Radosław Zubik

dr n. med. Marek Sitkiewicz

Protetyka stomatologiczna
dr Adrianna Jaros-Kmieć

dr n. med. Barbara Tarnawska

dr n. med. Tomasz Walawender

prof. dr hab. n. med.
Stefan Baron

dr n. med. Tomasz Szklarski

dr n. med. Tomasz Lipski
Psychiatria

dr Mariusz Hendel

dr n. med. Krzysztof Krysta

Transplantologia kliniczna
dr Joanna Badura

dr hab. n. med. Jacek Ziaja

dr Tomasz Cierniak

dr hab. n. med. Robert Król
Urologia

dr Paweł Budziarz

dr n. med. Wiesław Duda

dr Norbert Foltyński

dr Stanisław Wawryka

„Polityka karania”
w aspekcie wymiaru kary...
czyli komu, ile i za co
Do 2009 r. posługiwaliśmy się w działalności organów orzekających w przedmiocie
odpowiedzialności zawodowej, zgodnie
z obowiązującą wówczas ustawą, bardzo
wąskim zakresem kar. Wszyscy narzekali
na tak ograniczone możliwości sądu lekarskiego w zakresie dostosowania wymiaru
kar do skali przewinienia. Wówczas mieliśmy możliwości bardzo skrajne. Upomnienie, nagana, zawieszenie bądź odebranie
prawa wykonywania zawodu. Krytycznie
podchodzili do tego tak lekarze, jak i całe
społeczeństwo. W 2010 r. nową ustawą
rozszerzono nam „katalog” kar, ale dotychczas w orzeczeniach niewiele się zmieniło.
Przypadek I
Stomatolog prowadzi leczenie protetyczne.
Pacjentka wielokrotnie zgłasza się na kolejne wizyty, w trakcie których prowadzone są
kolejne etapy postępowania zmierzającego
do przygotowania stosownej i uzgodnionej
z pacjentką protezy. Gotową pracę protetyczną pacjentka założyła, odmawiając
płatności. Lekarz wystąpił o zapłatę na
drogę sądową przed wydziałem cywilnym.
W odpowiedzi pacjentka podważyła jakość
wykonania protezy, przesyłając skargę do
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej jednej z izb lekarskich. W trakcie prowadzonego postępowania powołani
biegli potwierdzili doskonałą jakość wykonanej pracy, natomiast doszukano się, że
w prowadzonej dokumentacji medycznej
nie widnieje pisemna zgoda na leczenie protetyczne (z żadnych przepisów nie wynika, iż
zgodę taką powinien był posiadać). Sprawa
została skierowana do sądu lekarskiego,
który potwierdził zarzut braku pisemnej
zgody i uznał lekarza winnym, wymierzając
karę upomnienia.
Przypadek II
Lekarz, działając poprzez pośrednika, na
jednym z bazarów województwa śląskiego
oferował możliwość uzyskania orzeczenia
o niezdolności do pracy za niewielką opła-

tą. Pośrednik od zainteresowanych pobierał stosowną należność, a wraz z danymi
osobowymi zgłaszał się do lekarza, który
wypisywał druk ZUS-ZLA i otrzymywał
udział w korzyści finansowej. Prokuratura
udowodniła kilkadziesiąt takich sytuacji.
Zapadł wyrok skazujący, o którym został poinformowany rzecznik odpowiedzialności
zawodowej wraz z całą dokumentacją sprawy. Działając zgodnie z ustawą, rzecznik
przygotował wniosek o ukaranie do sądu
lekarskiego, wnosząc o ograniczenie prawa
wykonywania zawodu w zakres orzekania
dla ZUS na okres dwóch lat. Zapadł wyrok
skazujący. Sąd orzekł karę wnioskowaną
przez rzecznika. Lekarz odwołał się do Naczelnego Sądu Lekarskiego, który uchylił postanowienie sądu I instancji i wymierzył karę
upomnienia.

nie mamy. W każdym przypadku musimy
rozważać indywidualnie, jaka kara spełniałaby wszelkie przesłanki w konkretnym przewinieniu. Kara nie powinna być
karą wyłącznie represyjną, ale przede
wszystkim powinna spełniać aspekty wychowawcze w stosunku do jednostki, być
sprawiedliwa, adekwatna i proporcjonalna do skali i rangi przewinienia. Wymierzona kara powinna również spełniać społeczną rolę wychowawczą, czyli być jasną
przesłanką dla innych, iż za określone złe
czyny grozi stosowny wymiar kary.
Jest to olbrzymie wyzwanie, które
możemy w skrócie nazwać tworzeniem „polityki karalności”, a z którym
musimy niezwłocznie w tej kadencji
się uporać. Niezbędną wydaje się ści-

Kara nie powinna być wyłącznie
represyjna, ale przede wszystkim
powinna spełniać aspekty
wychowawcze, być sprawiedliwa,
adekwatna i proporcjonalna do skali
i rangi przewinienia.

Powyższe przykłady ilustrują, iż wyroki
sądów lekarskich często są nieadekwatne do rangi stwierdzonego przewinienia. Jest to trudne do zaakceptowania
przez samych lekarzy, jak i społeczeństwo.
W codziennej praktyce ustawodawca,
dając nam znacznie szersze możliwości
dostosowania wymiaru kary do rodzaju i skali czynu lekarza, wcale nie ułatwił
zadania. W odróżnieniu od sądownictwa
powszechnego, które posiada kodeks
karny będący swoistym „menu”, w którym
zapisano, jakie granice kary mogą być rozpatrywane w doniesieniu do udowodnionego przestępstwa, my takiego ułatwienia

sła współpraca okręgowych rzeczników,
przewodniczących sądów lekarskich,
członków Naczelnego Sądu Lekarskiego.
Tylko wspólnie możemy wypracować zasady konstruowania wymiaru kar, które
spełnią wszelkie wymogi dotyczące interesu społecznego i jednostki, której kara
zostaje wymierzona.
Z przyjemnością muszę podkreślić, że nasza Izba pełni w tym zakresie wiodącą rolę
w kraju, dzięki współpracy i wspólnym
szkoleniom rzeczników i członków sądu.
dr n. med. Tadeusz Urban
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Lekarze i prawnicy
„Lekarze i prawnicy najczęściej spotykają się na sali sądowej” – zażartował jeden z profesorów, posługując się obiegowym stereotypem.

fot.: Anna Zadora-Świderek

Faktem jest, że współczesna medycyna
funkcjonuje w gąszczu przepisów prawnych, a realizacja świadczeń zdrowotnych
wymaga gruntownej znajomości szczegółowych zapisów szeregu ustaw, rozporządzeń czy kodeksów, dlatego tematyka
prawno-medyczna cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród reprezentantów
świata Temidy i Asklepiosa. SUM, UŚ i ŚIL
już kilka lat temu uruchomiły studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego.
25 kwietnia br. te instytucje, poszerzone
o Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach, zorganizowały pierwszą Śląską Konferencję Medyczno-Prawną, która odbyła
się w auli Wydziału Prawa i Administracji
UŚ.
– Coraz bardziej skomplikowane otoczenie
prawne zawodu lekarza oraz mnogość dylematów etycznych i bioetycznych, uwidaczniają potrzebę interdyscyplinarnego dialogu. Symbioza prawa i medycyny może tylko
sprzyjać poszukiwaniom skutecznych rozwiązań opartych na szczegółowej analizie
i pogłębionej refleksji – powiedział prezes
ORL w Katowicach Jacek Kozakiewicz,
który wraz z JM rektorem SUM prof. Przemysławem Jałowieckim, JM rektorem UŚ
prof. Wiesławem Banysiem oraz dziekanem ORA w Katowicach adw. Jerzym Piniorem rozpoczął to spotkanie.

Konferencja zgromadziła ponad trzystu uczestników: lekarzy i adwokatów,
uznane autorytety i studentów.

fot.: Anna Zadora-Świderek

prawo medyczne

I Śląska Konferencja Medyczno-Prawna

Doktor Wojciech Wawrzynek mówił
o telemedycynie.

Ponad trzystu uczestników – lekarze i adwokaci, uznane autorytety i studenci –
zgromadziło się, by wysłuchać wykładów
i podyskutować o problemach dotyczących m.in. transplantologii, świadomej
zgody pacjenta, zagadnień psychiatrycznych w procesie karnym, dylematach
związanych z telemedycyną czy działalności wojewódzkich komisji do spraw
orzekania o zdarzeniach medycznych. Zagadnienia zostały omówione w szerokiej
perspektywie.
W pierwszej części spotkania w różnych
aspektach przedstawiono temat transplantacji. Profesor Adam Maciejewski,
kierujący zespołem, który w ubiegłym
roku w Centrum Onkologii w Gliwicach
dokonał pionierskiego, ratującego życie
zabiegu przeszczepu twarzy, przybliżył
techniczną stronę operacji i całej procedury transplantacyjnej. Dopełnieniem tej
prelekcji było wystąpienie doc. Marka
Walugi, prodziekana Wydz. Lekarskiego
SUM, który skupił się na etycznej stronie
zagadnienia, poruszając m.in. problem
zgody oraz zasady zgody domniemanej
w przypadku zmarłych dawców:
– Kto jest dysponentem zwłok zmarłego
dawcy, czy zwłoki mogą być upaństwowione lub uspołecznione, czy mogą zostać
uznane za przedmiot obrotu prawnego,
a jeśli tak, czy stanowiąc dobro rodziny
i społeczne powinny podlegać specjalnej
ochronie? Czy jeśli za życia zmarły nie zgłosił swego sprzeciwu w centralnym rejestrze
Poltransplantu, to czy rodzinna winna de-

cydować o ewentualnej donacji organów
do przeszczepu? – pytał retorycznie doc.
Waluga.
W opracowaniu zagadnienia wziął udział
również dr Michał Żorniak. Stronę prawniczą procedury przedstawił doc. Tomasz Pietrzykowski, były wojewoda
śląski, praktykujący radca prawny, a zarazem adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii
Prawa UŚ. Ten blok tematyczny podsumowano dyskusją nad problemami prawnymi, przed jakimi staje chirurgia transplantacyjna twarzy: zgody na użyczenie
wizerunku, który jest przenoszony z jednej osoby na drugą, zmian osobowościowych i problemów natury psychicznej
pacjentów poddanych takim zabiegom.
– Dwoje pacjentów, u których w zeszłym
roku dokonaliśmy przeszczepów twarzy –
mężczyzna, któremu maszyna kamieniarska zerwała twarz i młoda kobieta, która nie
mogła normalnie funkcjonować z powodu
nerwiakowłókniakowatości – zaakceptowało swoje nowe wizerunki w stu procentach. Na świecie były przypadki, że chorzy
po przeszczepach cierpieli na problemy psychiczne i emocjonalne, na szczęście naszych
pacjentów, mimo rozległości zabiegów, to
nie dotyczy – mówił prof. Maciejewski.
Problem powrócił także w wykładzie prof.
Teresy Dukiet-Nagórskiej, kierownika
Katedry Prawa Karnego i Kryminologii UŚ
oraz Studium Podyplomowego „Prawo
w ochronie zdrowia” i doc. Lesława Niebroja, szefa Katedry Filozofii i Nauk Humanistycznych oraz Zakładu Filozofii na

Od lewej: adw. Jerzy Pinior – dziekan OIA w Katowicach, dr Jacek Kozakiewicz – prezes
ORL, prof. Czesław Martysz – dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŚ, prof. Przemysław
Jałowiecki – rektor SUM, prof. Wiesław Banyś – rektor UŚ, prof. Krystyna Olczyk – prorektor
ds. Szkolenia Podyplomowego SUM, prof. Zygmunt Tobor – kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji UŚ .
Komisji Bioetycznej Uczelni i prof. Kazimierza Zgryzka, kierownika Katedry Prawa Karnego Procesowego UŚ oraz członka
Komisji Bioetycznej Śląskiej Izby Lekarskiej. Prelegenci omówili przepisy związane z wydawaniem opinii psychiatrycznych
i zasad powoływania biegłych. Dodatkowo prof. Matuszczyk przedstawiła także
zagadnienia z zakresu pedofilii i niuanse
związane z zabójstwem noworodka.
– W przypadku dzieciobójstwa trzeba rozstrzygnąć, czy matka dokonała czynu pod
wpływem przebiegu porodu, czy też, w przypadku udziału osób trzecich, mamy tu do
czynienia z zabójstwem zagrożonym zdecydowanie wyższym wymiarem kary – zwracała uwagę profesor.
Omówieniem działalności wojewódzkich
komisji do spraw orzekania o zdarzeniach
medycznych zajęli się wiceprzewodniczący dr Andrzej Wcisło oraz członkowie Komisji działającej przy wojewodzie śląskim:
dr Marek Dudziak i mec. Przemysław
Gątarz. Podsumowując dwa lata pracy
Komisji, dr Wcisło oceniał:
– Mimo zdecydowanych wad i problemów
interpretacyjnych ustawy z 28 kwietnia
2011, powołującej do życia komisje wojewódzkie, nasza działa bardzo sprawnie.
Wbrew wcześniejszym obawom, udało nam
się dobrze ułożyć współpracę między zasiadającymi w niej prawnikami i lekarzami, co
przynosi wymierne efekty w postaci liczby
zakończonych postępowań, np. w ubiegłym
roku było ich 41.
Drugą część konferencji poświęcono
przedstawieniu praktycznych zagadnień
medyczno-prawnych. Błąd organizacyjny,
czyli przypadki, gdy na skutek złego zarządzania placówkami ochrony zdrowia, złej
organizacji pracy i cięcia kosztów, doszło
do nieprawidłowości w postępowaniu
lekarskim zaprezentowali prof. Teresa Du-

kiet-Nagórska, która skupiła się na legislacyjnej stronie zagadnienia i dr Stefan
Kopocz, wieloletni Okręgowy Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach. Doktor Kopocz zaprezentował przypadki spraw z praktyki rzecznika i sądów
powszechnych.
– Nierzadko świadomie na oddziały kupuje
się niesprawny lub przestarzały sprzęt, za
cichą aprobatą ze strony lekarzy, aby tylko
sprostać wymaganiom kontraktów i nie
ponosić zbyt wysokich kosztów. Trzeba podkreślić, że w takich przypadkach nie sprzeciwiający się temu procederowi kierownicy,
ale i lekarze, mogą zostać pociągnięci do
odpowiedzialności – podsumował swoje
wystąpienie dr Kopocz.
Na zakończenie konferencji aplikanci adwokaccy Bartłomiej Panfil i Mateusz
Szymura oraz Agnieszka Skowron i Jakub Hanc przedstawili szereg casusów
z zakresu odpowiedzialności cywilnej
i karnej lekarzy, a doktorzy Adam Drozd,
prezes firmy Nutrico i Aleksander Marekwia, aspekty organizacyjno-prawne żywienia klinicznego w Polsce. Ten ostatni
wykład związany był z uruchomieniem
w kwietniu br. w sosnowieckim Parku
Naukowo-Technologicznym pierwszego
w naszym kraju Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywienia Klinicznego oraz
pierwszej w województwie śląskim pracowni żywienia pozajelitowego.
Mimo mnogości omówionych na konferencji tematów, siłą rzeczy poruszono jedynie niewielką część zagadnień znajdujących się na styku prawa i medycyny. Jak
podkreślali sami organizatorzy, jest to co
prawda pierwsze, ale na pewno nie ostatnie tego typu wydarzenie.
Anna Zadora-Świderek
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prawo medyczne

Wydziale Nauk o Zdrowiu ŚUM. Zajęli się
tematem udzielenia przez pacjenta zgody na zabiegi medyczne, w rozumieniu
zdarzenia cywilnoprawnego, w aspektach
prawnym i etycznym.
Dużym zainteresowaniem spotkała się
także prezentacja zagadnień związanych
z telemedycyną, czyli świadczenia usług
medycznych na odległość, za pomocą różnego rodzaju środków przekazu.
Dr Agnieszka Bielska-Brodziak, radca prawny, adiunkt w Katedrze Teorii
i Filozofii Prawa UŚ oraz mgr Wojciech
Maczuch, asystent w tej Katedrze, wskazali lukę prawną, w której znalazła się ta
bardzo szybko rozwijająca się dziedzina.
Prelegenci skupili się na teleradiologii,
zauważając, że poza lakoniczną definicją
w przepisach wykonawczych do prawa
atomowego (§ 2, ust. 1, punkt 10), próżno
szukać jakichś uwarunkowań prawnych
dla jej funkcjonowania. Dr Wojciech Wawrzynek, konsultant wojewódzki z dziedziny radiologii i diagnostyki, oraz prezes
Oddziału Śląskiego Polskiego Lekarskiego
Towarzystwa Radiologicznego zauważył:
– Telemedycyna jest odejściem od idei bycia
lekarzem, osobistego kontaktu z pacjentem. W przypadku radiologii powinna być
stosowana tylko jako forma konsultacji
opisanych już obrazów, nigdy jako jedyna
droga analizy wyników pacjenta. Obecność
lekarza radiologa w trakcie badania jest
niezbędna, by poznał kontekst badania i na
bieżąco, w zależności od uzyskanych obrazów, je prowadził, a następnie, co niezwykle
istotne w stanach zagrożenia życia, niezwłocznie wydał opinię co do uzyskanych
wyników.
Doktor Wawrzynek zwrócił także uwagę
na nierespektowanie normatywów dotyczących sprzętu, na którym osoba odczytująca obrazy przesłane drogą teleinformatyczną, je ogląda:
– Trudno porównać ekrany, z jakimi mamy
do czynienia w pracowniach diagnostyki
obrazowej, z najlepszym nawet smartfonem
czy tabletem, gdy o życiu pacjenta może zadecydować dostrzeżenie maleńkiej anomalii bądź patologii.
W przygotowaniu prezentacji tematu
wziął udział także lek. Jarosław Maczuch,
asystent w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej SP Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii
Urazowej w Piekarach Śląskich.
Zagadnieniom psychiatrycznym w procesie karnym został poświęcony panel
przygotowany przez prof. Irenę KrupkęMatuszczyk, przewodniczącą Śląskiego
Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kierownika Katedry i Kliniki
Psychiatrii i Psychoterapii SUM, członka

fot.: Anna Zadora-Świderek
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Dwa światy
W trakcie „Śląskiej Konferencji MedycznoPrawnej” poruszono bardzo ważne i ciekawe zagadnienia, które stały się tematem
licznych rozmów kuluarowych. Rozmawiali ze sobą lekarze, pracownicy ŚUM,
prawnicy UŚ oraz działacze samorządu lekarskiego i adwokatury. Wszyscy starali się
podzielić swoimi spostrzeżeniami i refleksjami. W trakcie jednej z dyskusji zadano
mi pytanie: czy jest szansa na rzeczywiste
porozumienie między lekarzami a prawnikami, czy też dalej będą współistnieli
w dwóch osobnych światach? Opinie były
różne, ale najważniejsze jest to, że bez
względu na sposób porozumienia się, „te
dwa światy” są na siebie skazane.
Konferencja udowodniła, że działania lekarskie bez wiedzy czy pomocy prawnej
mogą skończyć się bardzo źle. Udowodniła też, że prawnicy potrzebują stałych kontaktów z lekarzami, by poznać specyfikę
działań medycznych, szczególnie w dobie
szybkiego rozwoju medycyny.
Sala była pełna, jednak przeważali reprezentanci zawodów prawniczych i studenci
prawa. Ze strony medycznej byli przedstawiciele świata naukowego i samorządu
lekarskiego – przede wszystkim ci, którzy
zajmują się szeroko rozumianą odpowiedzialnością zawodową, a więc rzecznicy
i członkowie sądu lekarskiego oraz kilku
menadżerów opieki zdrowotnej. Gdzie
zatem młodzi lekarze, gdzie lekarze praktykujący w szpitalach czy poradniach, do
których głównie była adresowana konfe-

rencja? Potwierdza to moją opinię, którą
wyrobiłem sobie już wiele lat temu, jeszcze jako okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej, że lekarze zaczynają
interesować się prawem wtedy, gdy mają
z nim problem. Na co dzień, niestety,
uznając, że prawo jest takie, jak im się wydaje, że powinno być.
Sama konferencja dostarczyła wielu wiadomości o prawie stosowanym i kruczkach prawnych. W swoich wystąpieniach

by mogły służyć nie tylko wykonującym
zawody medyczne, ale i pacjentom. Nie
zrobimy tego sami, potrzebujemy wsparcia merytorycznego tego „drugiego świata”. Potrzebujemy wymiany poglądów
i zacieśniania współpracy, aby ustrzec się
niepożądanych sytuacji, a nie bronić się
po ich zaistnieniu.
Uważam, że zacieśnianie współpracy pomiędzy uczelniami medyczną i prawniczą
oraz samorządami lekarskim i adwokac-

Lekarze zaczynają interesować się prawem
wtedy, gdy mają z nim problem. Na co
dzień niestety uznają, że prawo jest takie,
jak im się wydaje, że powinno być.

zarówno przedstawiciele nauk prawnych,
jak medycznych, starali się przekonać, że
interpretacje prawne nie zawsze są takie
proste, a przepisy niejednokrotnie nie
dość, że zawiłe, to i marnej jakości. Wszystkie tezy znalazły poparcie w faktach.
Odniosłem wrażenie, że niektórzy słuchacze po raz pierwszy słyszeli o pewnych
przepisach i wynikającej z nich odpowiedzialności, co moim zdaniem powinno stanowić przyczynek do powstania platformy
porozumienia „dwóch światów”. Należy
wspólnie pracować, pomimo ogromnego
oporu władzy, nad dobrymi przepisami,

kim jest sprawą kluczową. Już zrobiliśmy
wiele, ale i wiele jeszcze jest do zrobienia.
Na samorządzie spoczywa trudny, moim
zdaniem, obowiązek zainteresowania
tymi zagadnieniami przede wszystkim
młodych lekarzy oraz tych od lat praktykujących.
Często biorę udział w konferencjach prawno-medycznych i z zadowoleniem obserwuję, że jest ich wiele, ale – z przykrością
muszę podkreślić – z reguły spotykam
na nich te same osoby. Nie chciałbym, by
pozostali spotykani byli potem głównie
w biurze rzecznika…
Stefan Kopocz

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że projekt Śląskiej Izby Lekarskiej
„Pro Doctore – Projekt Wspierający Rozwój Kadr Medycznych w Województwie Śląskim”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów
i na mocy uchwały Zarządu Województwa Śląskiego został przyjęty do realizacji.
W ramach projektu w ciągu dwóch lat zorganizowanych zostanie
16 edycji kursów specjalizacyjnych „Zdrowie Publiczne”.
W kursach mogą uczestniczyć lekarze i lekarze dentyści zamieszkali,
bądź zatrudnieni na terenie województwa śląskiego.
Kursy są bezpłatne.
Projekt rozpoczął się 1 kwietnia 2013 r.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej
Śląskiej Izby Lekarskiej: www.izba-lekarska.org.pl/prodoctore
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Nowy cykl BEZPIECZNY LEKARZ –praktyczna wiedza na temat prawnych oraz ubezpieczeniowych aspektów działalności zawodowej lekarza. Po świecie przepisów i przydatnych zasad będzie oprowadzać Dr INTER.
Dr INTER: – Witam Państwa bardzo serdecznie. W swojej pracy wielokrotnie uczestniczyłem w procesach sądowych z udziałem lekarzy. Widziałem, jak trudne i stresujące są to chwile, jak wiele zależy od znajomości przepisów prawa. Dlatego postanowiłem rozpocząć od przybliżenia tematu OCHRONY PRAWNEJ – produktu ubezpieczeniowego, który za niewielką składkę zagwarantuje pomoc w sporze prawnym.
Przeanalizujmy konkretny przypadek sprawy, w której lekarz został uniewinniony od bardzo poważnych zarzutów, a jego proces toczył się
przez wiele lat
Pacjentka, której termin porodu już minął, trafiła do szpitala w celu wykonania
KTG. Z uwagi na powtarzające się w trakcie zapisu KTG deceleracje i zawężoną
oscylację, podjęto decyzję o rozwiązaniu ciąży za pomocą cesarskiego cięcia.
Urodzona dziewczynka otrzymała 6 pkt w skali Agpar, a jej stan został przez
lekarza pediatrę określony jako średnio ciężki. Noworodek został umieszczony
w inkubatorze, kilkakrotnie próbowano wkłucia do żył obwodowych, jednak
bez powodzenia. Lekarz pediatra wezwał karetkę, która miała odwieźć dziewczynkę na OIOM do innego miasta, oraz powiadomił telefonicznie ordynatora. Po 2 godzinach od narodzin przyjechała karetka. Pielęgniarka założyła
wkłucie do żyły szyjnej zewnętrznej prawej. Nie uzyskano jednak poprawy parametrów życiowych i po kolejnych 30 minutach dziecko zmarło.
Matka dziecka złożyła do prokuratury przeciwko lekarzowi pediatrze
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 160 §2
kodeksu karnego, tj. o narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty
życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez niepodjęcie próby założenia dojścia do obwodu krwionośnego przez żyłę pępowinową. Występujący w charakterze podejrzanego lekarz nie przyznał się do zarzucanego mu
czynu. Wyjaśniał przede wszystkim, że jest lekarzem pediatrą, a na oddziale
neonatologicznym pełni jedynie dyżury. Przystępując do oceny stanu dziecka,
nie był poinformowany o tym, że matka trafiła na oddział z objawami zagrożenia płodu. Przeprowadził standardowe badania noworodka, monitorował
jego stan, dokonywał licznych prób wkłucia się do żył obwodowych. Nie przeprowadził zabiegu kanikulacji żył pępowinowych, gdyż nie posiadał w tym
zakresie żadnego przeszkolenia, a zabieg ten grozi wieloma powikłaniami, np.
zatorem powietrznym, żylnym, arytmią serca.
Po niemal dwóch latach śledztwo zostało umorzone z uwagi na fakt, że prokurator nie dostrzegł w działaniu lekarza pediatry znamion czynu zabronionego.

Stwierdzono, że lekarz podjął się wszystkich czynności zmierzających do ratowania życia dziecka, które mieściły się w zakresie jego specjalizacji.
W trakcie prowadzonego śledztwa lekarza pediatrę reprezentował profesjonalny pełnomocnik. Koszty związane z zapłatą honorarium wyniosły 3 tys. zł.
Co dało lekarzowi pediatrze ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna?
•
w momencie wszczęcia śledztwa mógł bez obawy o koszty skorzystać
z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, bo wiedział, że jej refundacja
mieści się w zakresie ubezpieczenia,
•
po umorzeniu śledztwa otrzymał od ubezpieczyciela 3 tys. zł plus VAT
na pokrycie kosztów usług pełnomocnika,
•
gdyby doszło do postępowania sądowego, ubezpieczyciel pokryłby
także koszty usług prawnika w postępowaniu karnym oraz należności
związane ze stawiennictwem świadków i opinią biegłych.
Na co można liczyć, mając ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna:
•
na ochronę prawną w życiu zawodowym, prywatnym i w ruchu
drogowym,
•
na dostęp do sieci sprawdzonych i profesjonalnych adwokatów,
specjalizujących się w sprawach medycznych,
•
na ułatwienie porozumienia stron,
•
na szybką reakcję Centrum Asysty Prawnej – sprawną likwidację szkody,
•
na wsparcie oraz zwrot kosztów w sprawach cywilnych i karnych,
•
na ochronę prawną w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
•
na pokrycie kosztów kaucji,
•
na pomoc Telefonicznej Asysty Prawnej.

TU INTER Polska S.A. Oddział w Katowicach
(siedziba Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach); ul. Grażyńskiego 49a; 40-126 Katowice;
tel. 32 257 10 17 do 19; www.interpolska.pl
Komunikat

Ogólnopolski Plener Ceramiki Artystycznej dla Lekarzy
Plener odbędzie się w dniach od 10 do 12 października br. w Wiśle – „Villa Japonica".
Jego organizatorem jest Śląska Izba Lekarska w Katowicach.
Wpisowe 100 zł prosimy wpłacać na konto Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach
nr konta: PKO 43 1020 2313 0000 3102 0020 0246
z dopiskiem „Plener Ceramiki".
Organizator zapewnia noclegi ze śniadaniami oraz materiały plastyczne.
Termin zgłoszeń upływa 31.08.2014 r.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowych informacji udziela:
lek. stom. Stanisław Mysiak, tel. 32 252 97 51; kom. 605 256 335.

reklama
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EDM – Electronic Dance Music?
Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia z 2011 r. zakładała, że od 1 sierpnia 2014 r. nie tylko szpitale i poradnie, ale
i lekarze nie będą mogli posługiwać się w gabinetach papierową
dokumentacją. Trwały dyskusje, głos zabierali przeciwnicy i apologeci projektu. Zegar tykał, samorządy lekarskie (także ŚIL) apelowały do ministerstwa o przesunięcie terminu. Kiedy ten numer
„Pro Medico” dotrze do czytelników, być może dowiemy się, że na
wprowadzenie EDM zostanie jeszcze kilka lat?
CO MIAŁO BYĆ, A NIE JEST – NIE PISZE SIĘ W REJESTR
Nie ma więc powodu, żeby zajmować się tematem? Niekoniecznie. Panuje dezorientacja – tak w skrócie i w sporym uproszczeniu można scharakteryzować stan wiedzy o EDM. Stan wiedzy
nie tylko prowadzących placówki medyczne, ale również pracowników Ministerstwa Zdrowia. W rozmowie z Anną Widarską,

Mój szpital jest obecnie w tej sytuacji, że
korzystamy z projektu unijnego tzw. eszpitala i w tej chwili jesteśmy w trakcie
przetargu na zrealizowanie tej usługi. Będziemy budować sieć i informatyzować
wszystkie komórki organizacyjne placówki.
Mam nadzieję, że uda nam się to do końca
roku zakończyć. Dziwne natomiast jest to,
że ustawodawca nakłada na nas obowiązek i wymaga wprowadzenia czegoś, co jest
bardzo kosztowne, a nie udostępnia na to
środków. To jest niezrozumiałe. Poza tym
nie wyobrażam sobie wizyty na sali chorych
ordynatora, który będzie spacerował między łóżkami z laptopem czy notebookiem,
na którym będzie dawał zlecenia elektronicznie. O ile na początku był spory szum
informacyjny w temacie e-dokumentacji,
o tyle teraz panuje dziwna cisza, nie znajduję żadnych nowych informacji w tym
zakresie, ani w prasie, ani na stronach internetowych – Dyrektor szpitala
W naszym szpitalu ma miejsce pełna komunikacja pomiędzy poszczególnymi strukturami placówki w tym zakresie. Wdrażanie
dokumentacji elektronicznej trwa, choć na
1 sierpnia 2014 r. z pewnością nie będziemy
gotowi. Zaproponowałam, by pilotażowo
system był wdrożony na moim oddziale.
Cały proces oceniam jednak na przebiegający kulawo. Brakuje nam narzędzi i brakuje
środków na ich zakup, koledzy do pomysłu
podchodzą więc jak do jeża, a elektronicznej dokumentacji przecież nie unikniemy.
Akurat mój oddział jest dobrze skomputeryzowany, każdy lekarz dysponuje komputerem, ale o używany sprzęt starałam
się sama i uzyskałam go dzięki dobrej woli
wielu osób. Modernizacji i napraw wymaga

dowiadujemy się, że „dopóki nie zostanie podpisana ustawa
o odroczeniu terminu wprowadzenia e-dokumentacji, wciąż
obowiązuje termin 1 sierpnia 2014”. Radczyni ministra przyznaje jednak, że „plan ten – częściowo – zostanie przesunięty
w realizacji do 2017 roku”. Częściowo – czyli w jakim zakresie?
Pędzić do sklepu po oprogramowanie, zatrudniać informatyków,
rozbudowywać serwerownie czy spokojnie czekać? Kiedy w wyszukiwarce napisze się „EDM”, pojawia się skrót „electronic dance
music.” Najpierw ustawa, teraz oczekiwanie na podpisanie jej odroczenia. Póki co, termin obowiązuje, ale nieoficjalnie wiadomo,
że będzie inny, że będą zmiany, nie wiadomo tylko, jakie… Mamy
więc kolejny taniec, do którego zaproszono lekarzy wbrew ich
chęci? Trzeba tańczyć jak ministerstwo zagra? Tyle, że nie wszyscy
muszą lubić muzykę elektroniczną...

jednak centrala, nie mamy wystarczającej dla całego szpitala liczby komputerów,
drukarek – to wszystko bardzo spowalnia
i utrudnia nasze prace – Ordynator szpitalnego oddziału
Przyznam szczerze, że decyzję o przesunięciu terminu wdrożenia dokumentacji
elektronicznej przyjąłem z ulgą. Powód jest
prosty – dla mnie to duży koszt i kolejny
wydatek obciążający budżet gabinetu. Nie
wspomnę już o czasie, który muszę poświęcić na zgłębienie przepisów wynikających
z prowadzenia tej dokumentacji. Gabinet
prowadzę samodzielnie, nie mam nikogo,
kto w dodatkowych czynnościach mógłby mnie wesprzeć. Oczywiście, nie można się obrażać na rzeczywistość i unikać
w nieskończoność nieuniknionego, ale jeśli
wprowadza się przepisy, to daje się także
możliwość ich zastosowania, a nie obarcza
odpowiedzialnością nas, lekarzy – Lekarz
stomatolog prowadzący własny NZOZ
W naszej placówce, póki co, nie zostały
wprowadzone żadne zmiany dotyczące
prowadzenia dokumentacji medycznej.
Dział obsługi pacjenta i rejestracja, na której ten obowiązek będzie spoczywał, otrzymały informację, że przepisy odroczyły ten
obowiązek o przynajmniej rok, więc dla nas
to kolejne 12 miesięcy na przygotowanie.
Póki co jednak nie prowadzimy żadnych
zmian – Kierownik rejestracji prywatnej
kliniki medycznej

został odroczony, a mnie – na moje potrzeby – papierowa dokumentacja, którą
prowadzę, w zupełności wystarczy. Mam
świadomość, że będę musiała się wszystkiego nauczyć sama i że pochłonie to sporo
czasu. Wiem też, że pewnie na początku nie
będzie łatwo. Natomiast elektroniczna dokumentacja w moim przypadku nie ułatwia
prowadzenia kart pacjenta, bo i tak część
deklaracji i zgód na np. badanie będzie musiała być pisana w formie papierowej, bo
musi być przecież odręcznie przez pacjentkę
podpisana. Martwi mnie też kwestia archiwizowania tych danych. Moim zdaniem dokumentacja elektroniczna nie rozwiązuje
problemów, które przysparza dokumentacja papierowa – Lekarz ginekolog prowadząca własny gabinet
W szpitalu, w którym pracuję, jest już częściowo wdrożona elektroniczna dokumentacja medyczna. Możemy z niej korzystać
w zakresie np. sprawdzenia wyników badań, co jest bardzo przydatne i ułatwia
nam pracę. Trudno mi jednak powiedzieć,
jak przebiegają prace nad dalszym etapem.
Muszę przyznać, że z ministerstwa, póki co,
nie otrzymaliśmy bezpośrednio żadnych
dyrektyw – Konsultant wojewódzki

Na moim oddziale jedyny komputer, potwornie wolno chodzący, znajduje się w pokoju pielęgniarek. Nie było pieniędzy na
zakup nawet paru dyktafonów, kupiliśmy
je sobie sami. O czym my mówimy? – Ordynator oddziału w szpitalu miejskim.
not. A.W.
Mam gabinet wyposażony w komputer,
ale nie podjęłam żadnych kroków w kieGrażyna Ogrodowska
runku wdrożenia elektronicznej dokumenwspółpraca
tacji medycznej. Wiem, że ten obowiązek
Aleksandra Wiśniowska

Ewa Leśniak.
Joanna Wójcik: Przed przystąpieniem do
wprowadzenia systemu elektronicznego w punktach opieki medycznej warto
zastanowić się nad kwestiami związanymi z codzienną pracą lekarza. Jakie
korzyści wynikają, zdaniem Pani Doktor,
z wprowadzenia cyfrowej dokumentacji
medycznej? Czy przewyższają one ewentualne koszty?
Ewa Leśniak: Korzyści, jakie widzę, to
przede wszystkim wyraźna, łatwa do odczytania historia choroby, jasna w zapisie
i niebudząca wątpliwości recepta, możliwość monitorowania rodzaju leków i ich ilości wypisanych pacjentowi. Co do obaw, to
wiążą się one z komfortem wizyty oraz poczuciem bezpieczeństwa pacjenta w moim
gabinecie.
Czy, zdaniem Pani Doktor, ten system
może skomplikować, czy raczej ułatwić
pracę?
Sądzę, że w niektórych specjalizacjach ten
system może okazać się przydatny, jednak
w innych, jak na przykład w psychiatrii, dermatologii – wenerologii, chorobach zakaźnych, ginekologii, a więc dziedzinach, gdzie
mamy do czynienia z informacją wyjątkowo intymną, nie można sobie pozwolić na
ryzyko jakiegokolwiek upowszechnienia
informacji o pacjencie, tam zdecydowanie,
w moim odczuciu, pomysł EDM jest nieporozumieniem. Już w neurologii, która jest
moją drugą specjalizacją, aż takich zagrożeń nie widzę.
Według ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych, dane
o stanie zdrowia pacjenta zalicza się do
tzw. danych wrażliwych, które powinny

Elektroniczna
Dokumentacja
Medyczna – ułatwienia
i trudności w codziennej
pracy lekarza psychiatry
być szczególnie chronione. Czy Pani pacjenci będą mogli czuć się bezpiecznie?
Jestem lekarzem o specjalizacji neurologia
i psychiatria. Jeśli chodzi o neurologię, to nie
mam większych obaw związanych z dokumentacją elektroniczną. Moje obawy wiążą
się przede wszystkim z drugą specjalizacją,
którą wykonuję. Wizyty pacjenta w gabinecie psychiatrycznym, szczególnie pierwsze
nie należą do łatwych. Już sama decyzja „idę
do psychiatry” bywa ogromnie trudna. Pacjenci przynoszą ze sobą swoją najbardziej
intymną historię. Taką, którą często znają
tylko oni, którą nierzadko chronią przed
światem, bo jej ujawnienie nieraz dla nich

nie wprowadzona dokumentacja w formie
elektronicznej, będę musiała odpowiedzieć
„Proszę Pani, Proszę Pana. Pani historia będzie w sieci. Będzie mieć do niej mniejszy
lub większy wgląd pracownik służby zdrowia, NFZ i ZUS. Ale proszę się nie martwić,
poza tym nie ujrzy światła dziennego,
bo ma zabezpieczenia przed hakerami”.
Już wiem, co to będzie oznaczać. Pacjent
przypomni sobie, że małżonek, z którym
jest w trakcie trudnej sprawy rozwodowej,
pracuje w służbie zdrowia, a sąsiadka, która z niego drwi od lat, pracuje w ZUS. Inny
natychmiast przypomni sobie całą masę
skutecznych ataków hakerskich na świetne

Proszę sobie wyobrazić, że w końcu podejmuje
Pani trudną decyzję pójścia do psychiatry,
otwarcia się przed obcym człowiekiem, mówienia
o najbardziej intymnych sprawach, a ten otwiera
plik z Pani nazwiskiem i stuka, stuka, stuka…
Patrzenie w oczy pacjenta zmieni się w patrzenie
w komputer, niestety…
oznacza śmierć społeczną albo dosłowną.
Spotykam się w swojej pracy na co dzień
z historiami najwyższej wagi dla pacjenta, bardzo osobistymi, intymnymi, zawsze
wymagającymi przeogromnej subtelności,
delikatności i uważności połączonej z empatią. Pacjent siada w fotelu, często zapada chwila ciszy, sięgnięcie po chusteczkę
higieniczną i nierzadko pada pytanie: „Pani
Doktor, czy to o czym Pani powiem zostanie
w tym gabinecie?". Zawsze, zgodnie z prawdą odpowiadam: „Oczywiście!”. Jeśli zosta-

Ewa Leśniak: lekarz, specjalista psychiatra i neurolog.
Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi Indywidualną Praktykę Lekarską w Tarnowskich Górach. Pasjonuje się literaturą wysokogórską oraz Hiszpanią –
językiem, historią, kuchnią, muzyką.

przecież zabezpieczenia rządowe, ubezpieczeniowe, bankowe, o których dowiadujemy się kilka razy w roku i przed którymi
każdy bank przestrzega swoich klientów
codziennie na swoich stronach internetowych. Co wtedy zrobi pacjent? Zapewne
powie: „No nie, to może oznaczać dla mnie
tylko większe kłopoty. Dziękuję”. Albo: „Nie
chcę, by moja historia była czytana przez
mojego exmałżonka”. Albo – co bardziej
prawdopodobne – wiedząc o konieczności
prowadzenia dokumentacji elektronicznej,
w ogóle nie przyjdzie. Nie pozwoli udzielić
sobie pomocy.
Jakie to może mieć konsekwencje zdrowotne i społeczne?
Gdy patrzę na to, jak bardzo ludzie boją się
ciąg dalszy na str. 18
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Elektroniczna Dokumentacja Medyczna...
ciąg dalszy ze str. 17

niedyskrecji, jak często pytają: „na pewno to
zostanie miedzy nami?”, jestem absolutnie
przekonana, że znaczna część chorych nie
pozwoli sobie pomóc, gdyż lęk o odsłonięciu przeważy. A proszę sobie wyobrazić, że
taka intymna informacja jakoś „przecieka”.
Nawet jeśli nie jest to przypadek zorganizowanego ataku hakerskiego, ale na przykład
małżonek w trakcie sprawy rozwodowej,
wykorzystujący poufne informacje, takie
jak chociażby zdrada, której dowodem jest
choroba weneryczna. Efekty takich działań
mogą być przerażające.
W jaki sposób system EDM wpłynie na
obsługę pacjentów podczas rejestracji
oraz samej wizyty lekarskiej?
Można sobie wyobrazić pacjenta przychodzącego do lekarza pierwszego kontaktu,
który to lekarz chce wiedzieć, co tu jeszcze
„z pacjentem się dzieje”. Otwiera jego dokumentacje i widzi... był neurolog i ortopeda. Ale przecież tego może też się dowiedzieć, pytając samego pacjenta. Natomiast
jeśli lekarz chciałby jakiejś konkretnej informacji, konsultacji pacjenta od tego właśnie
neurologa, musi – jak dotąd – poprosić
pacjenta, by w trakcie następnej wizyty
u specjalisty tenże odpowiedział na ewentualne pytania lekarza rodzinnego. Tak, jak
to funkcjonuje dotąd. Nie widzę jakiś większych korzyści z EDM dla procesu leczenia.
Czy informacje ze strony Ministerstwa
Zdrowa na temat EDM są wystarczające? Czy lekarze czują się dostatecznie

poinformowani na temat wdrożenia
i działania systemu e-dokumentacji medycznej?
Chyba nie do końca. Jak widać, moja wiedza na temat EDM nie jest imponująca.
MZ właściwie nas na to nie przygotowuje,
lekarze czują się nieco zagubieni i niedoinformowani.
Wprowadzenie systemu elektronicznej
dokumentacji medycznej „pociągnie”
za sobą konieczność ucyfrowienia posiadanej dotychczas dokumentacji.
W przypadku, gdy lekarz nie będzie miał
wglądu do kompletu danych pacjenta
za pomocą systemu elektronicznego, to
wówczas wdrożenie EDM nie rozwiąże
żadnego problemu, a jedynie przyczyni
się do powstania nowych. Przeformułowanie dokumentacji papierowej na
elektroniczny skan nie zwalnia placówki
medycznej z jej przechowywania w postaci oryginalnej. Jedynie dokumenty,
które pierwotnie powstały przy użyciu
formy elektronicznej nie wymagają gromadzenia papierowych wtórników. Czy
taki stan rzeczy nie przyczyni się, zdaniem Pani Doktor, do pewnego chaosu
pracy?
Z całą pewnością. Na pewno realizacja EDM
wymaga ogromnych środków i świetnego
przygotowania. W przeciwnym razie stanie
się źródłem problemów, a nie ułatwień. Dla
pojedynczych świadczeniodawców (Indywidualne Praktyki Lekarskie) koszty zapewne będą trudne do pokrycia.

Lekarzom, którzy biegle posługują się
komputerem, zapewne będzie łatwiej
odnaleźć się w nowej metodyce pracy.
Co natomiast z tymi, którzy dopiero zapoznają się z takim systemem pracy?
Zapewne każdy lekarz będzie odbierał ten
temat inaczej. W zależności od stopnia zaprzyjaźnienia z komputerem, wieku, rodzaju specjalizacji. Potrafię sobie wyobrazić, że
w wielu specjalizacjach taki system może
być ułatwieniem. Z pewnością. Ja osobiście problemu nie upatruję w technice, lecz
kompletnie nie umiem sobie wyobrazić
satysfakcjonującej obie strony wizyty psychiatrycznej, gdy pomiędzy lekarzem a pacjentem znajdzie się komputer. Bez wątpienia dokumentować wizytę lekarską trzeba
w jej trakcie, to oczywiste. Trzeba przecież
„na świeżo” zapisać myśl, informacje, wystawić receptę, zaświadczenie, L4. Jak
jednocześnie patrzeć pacjentowi w oczy,
okazać mu maksimum wsparcia, zrozumienia, tego, że jest się z nim, rozumie się go
i jeszcze... pracować przy komputerze? Wizyty psychiatryczne są długie. Wiele rzeczy
trzeba napisać, utrwalić. Proszę sobie wyobrazić, że w końcu podejmuje Pani trudną decyzje pójścia do psychiatry, otwarcia
się przed obcym człowiekiem i mówienia
o najbardziej intymnych sprawach, a ten
otwiera plik z Pani nazwiskiem i stuka, stuka, stuka… Ja bym tak nie chciała. Przeraża
mnie, że tak miałaby wyglądać świadczona
przeze mnie pomoc.
Rozmawiała: Joanna Wójcik

Komunikaty

Absolwenci z roku 1978
(studia 1972-1978)

ZJAZD ABSOLWENTÓW
Wydziałów Lekarskich Śląskiej Akademii Medycznej
ROCZNIK 1979

Śląskiej Akademii Medycznej,
Wydział Lekarski
Zabrzański i Katowicki

Drogie Koleżanki i Koledzy!
Serdecznie zapraszamy na spotkanie koleżeńskie z okazji 35-lecia ukończenia
studiów medycznych, które odbędzie się w dniach 24-25 października 2014 r.

z okazji 36-lecia ukończenia
studiów
serdecznie zapraszam
na kolejne spotkanie
w hotelu „Kotarz” w Brennej
18-19 października 2014 r .
		
Starosta roku Adam Tiszler
kontakt: tiszler@gmail.com,
tel. 602-31-26-36

Miejscem spotkania będzie Hotel Meta w Szczyrku (43-370 Szczyrk, ul. Skośna 4)
Bardzo prosimy o dokonanie zgłoszenia udziału i opłaty na Konto:
Śląska Izba Lekarska, 40-126 KATOWICE ul. Grażyńskiego 49 a
43 1020 2313 0000 3102 0020 0246 z opisem: ZJAZD 1979

do 30 czerwca 2014 roku
Koszt spotkania – 330 zł

Bliższych informacji udzielają: Zenon Cholewa tel. 602501609, zenc@esculap.pl
Jerzy Rdes, tel. 605062707, jerzyrdes@wp.pl
Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do udziału w Zjeździe.
Nie może Ciebie zabraknąć!

Śląska Izba Lekarska w Katowicach
zaprasza na KURSY I KONFERENCJE
11.06.2014 (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący
CHOROBY I URAZY STAWU KOLANOWEGO U OSÓB MŁODYCH
Wykład poprowadzą dr n. med. Tomasz Gajda oraz dr n. med. Marek
Kaleta
Kurs doskonalący
JĘZYK ANGIELSKI DLA LEKARZY
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz terminów można
uzyskać w Biurze Śląskiej Izby Lekarskiej (IV piętro, pokój 410) lub telefonicznie 32 60 44 225
Kurs doskonalący
JĘZYK NIEMIECKI DLA LEKARZY
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz terminów można
uzyskać w Biurze Śląskiej Izby Lekarskiej (IV piętro, pokój 410) lub telefonicznie 32 60 44 225
19.09.2014 (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
OD ZDJĘĆ ZĘBOWYCH DO TOMOGRAFII WOLUMETRYCZNEJ.
APARAT RTG W TWOIM GABINECIE
Wykład poprowadzi mgr inż. Piotr Malisz
Współpraca: KaVo, Gendex
22.09.2014 (poniedziałek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY
Czas trwania: wykład – 4 godziny dydaktyczne, ćwiczenia – 3 spotkania
po 5 godzin dydaktycznych.
Wykład odbędzie się w Domu Lekarza w Katowicach. Ćwiczenia odbędą się w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach.
Kurs kierowany jest do lekarzy bez doświadczenia w diagnostyce USG
Kierownik naukowy dr Marek Potempa
Kurs doskonalący – warsztaty praktyczne*
NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA U DZIECI
W trakcie kursu prelekcje przeplatane są ćwiczeniami praktycznymi. Tematyka obejmuje większość nieurazowych, nagłych stanów zagrożenia
życia u dzieci.
Terminy:
23.09.2014 (wtorek) godz. 15.30
9.10.2014 (czwartek) godz. 15.30
Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych
Kierownik naukowy dr n. med. Ludwik Stołtny
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak
25.09.2014 (czwartek) godz. 16.30
Konferencja
POSTĘPOWANIE Z PACJENTEM BĘDĄCYM POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH
Kierownik naukowy dr Stefan Kopocz
08.10.2014 (środa) godz. 15.00
Kurs doskonalący
NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA ORAZ LECZENIE
SCHORZEŃ OŚRODKOWEGO ORAZ OBWODOWEGO UKŁADU
NERWOWEGO U DZIECI
Kierownik naukowy dr n. med. Ilona Kopyta
13.10.2014 (poniedziałek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY

Czas trwania: wykład – 4 godziny dydaktyczne, ćwiczenia – 3 spotkania
po 5 godzin dydaktycznych.
Wykład odbędzie się w Domu Lekarza w Katowicach. Ćwiczenia odbędą się w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach.
Kurs kierowany jest do lekarzy bez doświadczenia w diagnostyce USG
Kierownik naukowy dr Marek Potempa
18.10.2014 (sobota) godz. 9.00
KONFERENCJA INTERDYSCYPLINARNA
PROBLEMY WIEKU PODESZŁEGO
Kierownik naukowy prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń –
Konsultant Wojewódzki z zakresu Zdrowia Publicznego
28.10.2014 (wtorek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA DOROSŁYCH
Czas trwania: wykład – 6 godzin dydaktycznych, warsztaty praktyczne*
– 7 godzin dydaktycznych.
Po wykładzie uczestnicy zostaną podzieleni na małe grupy warsztatowe do ćwiczeń resuscytacji z zastosowaniem manekinów i sprzętu
ratunkowego.
Każdy z uczestników wykładu weźmie udział w jednym spotkaniu
warsztatowym.
Terminy spotkań warsztatowych podane zostaną do wyboru w dniu
wykładu.
Kierownik naukowy Prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak
29.10.2014 (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący
CHOROBY I DEFORMACJE STÓP
Wykład poprowadzą dr n. med. Tomasz Gajda oraz dr n. med. Marek
Kaleta
30.10.2014 (czwartek) godz. 16.30
Konferencja
LEKARZE – PRAWNICY, DWA ŚWIATY?
Kierownik naukowy dr Stefan Kopocz
17.11.2014 (poniedziałek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY
Czas trwania: wykład – 4 godziny dydaktyczne, ćwiczenia – 3 spotkania
po 5 godzin dydaktycznych.
Wykład odbędzie się w Domu Lekarza w Katowicach. Ćwiczenia odbędą się w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach.
Kurs kierowany jest do lekarzy bez doświadczenia w diagnostyce USG
Kierownik naukowy dr Marek Potempa
25.11.2014 (wtorek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA DZIECI
Czas trwania: wykład – 5 godzin dydaktycznych, warsztaty praktyczne*
– 7 godzin dydaktycznych.
Po wykładzie uczestnicy zostaną podzieleni na małe grupy warsztatowe do ćwiczeń resuscytacji z zastosowaniem manekinów i sprzętu
ratunkowego.
Każdy z uczestników wykładu weźmie udział w jednym spotkaniu
warsztatowym.
Terminy spotkań warsztatowych podane zostaną do wyboru w dniu
wykładu.
Kierownik naukowy dr n. med. Ludwik Stołtny
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak
ciąg dalszy na str. 20
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26.11.2014 (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący
NAJCZĘSTSZE NEURO I ENTEZOPATIE KOŃCZYN
Wykład poprowadzą dr n. med. Tomasz Gajda oraz dr n. med. Marek
Kaleta
04.12.2014 (poniedziałek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
PRZYPADKI KLINICZNE W DIAGNOSTYCE USG JAMY BRZUSZNEJ
Kierownik naukowy dr Marek Potempa
PONADTO:
16.10.2014 (czwartek) godz. 15.30 wykład
Kurs doskonalący
PIERWSZA POMOC MEDYCZNA
dla średniego personelu gabinetów lekarskich/stomatologicznych
Program kursu dostosowany do programu szkoleń dla lekarzy.

Po wykładzie uczestnicy zostaną podzieleni na małe grupy warsztatowe do ćwiczeń resuscytacji z zastosowaniem manekinów i sprzętu
ratunkowego.
Terminy spotkań warsztatowych podane zostaną do wyboru w dniu
wykładu.
Czas trwania: wykład – 4 godziny dydaktyczne, ćwiczenia – 7 godzin
dydaktycznych.
Liczba miejsc została ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy
z uczestników wykładów weźmie udział w jednym spotkaniu warsztatowym.
Odpłatność za udział w kursie wynosi 260 zł.
Kierownik naukowy dr Janusz Michalak
*Za udział w warsztatach praktycznych uczestnik ponosi koszt
materiałów zużywalnych w wysokości 50 zł i potwierdza swój udział
zgłoszeniem na stronie http://www.izba-lekarska.org.pl/186-kursy_organizowane_przez_sil

Kursy i konferencje odbędą się w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.
Kursy dostępne dla wszystkich zainteresowanych członków ŚIL.
Liczba miejsc ograniczona możliwościami technicznymi sali wykładowej
– zachęcamy do wstępnego zgłaszania zamiaru uczestnictwa.
O udziale w szkoleniu decyduje moment przybycia do SIL.
Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego zdobycie punktów edukacyjnych.
Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 32 60 44 225
lub drogą elektroniczną: kursy@izba-lekarska.org.pl

KURS – OPIEKA GERIATRYCZNA
Koleżanki i Koledzy,
lekarze realizujący świadczenia w zakresie podstawowej
opieki zdrowotnej lub odbywający specjalizację
z medycyny rodzinnej:
zapraszamy na bezpłatny trzydniowy kurs „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”, organizowany przez Klinikę Geriatrii SUM w Katowicach pod kierunkiem CMPK.
Udział w wykładach i zajęciach praktycznych, materiały informacyjne oraz catering są bezpłatne. Możliwe jest dofinansowanie noclegów i podróży do
kwoty 695 zł. Uczestnicy otrzymują 16 punktów edukacyjnych. Osoby, które wzięły udział w kursie, wysoko oceniły program pod kątem przydatności
w codziennej opiece medycznej nad seniorami.
Szczegółowa informacja zamieszczona jest na stronie CMKP
http://www.cmkp.edu.pl/(zakładka 4 na stronie głównej).
Terminy kursów:
Kurs nr: L/2-744/0-00-005-2014, w dniach 13-15.06.2014 r.
Kurs nr: L/2-744/0-00-006-2014, w dniach 10-12.10.2014 r.
Kurs nr: L/2-744/0-00-007-2014, w dniach 15-17.11.2014 r.
Kurs nr: L/2-744/0-00-008-2014, w dniach 12-14.12.2014 r.
Dr hab. n. med. Jan Szewieczek
Kierownik Kliniki Geriatrii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

KONFERENCJA
NAUKOWOSZKOLENIOWA:
NAJNOWSZE TRENDY
W STOMATOLOGII
6-8 lutego 2015 r.
Kołobrzeg
Serdecznie zapraszamy do wzięcia
udziału w konferencji. Uznani wykładowcy, interesujące, praktyczne
wykłady i warsztaty wkomponowane
w luksusowe miejsce sprzyjające integracji i wypoczynkowi to główne atuty
naszego naukowego przedsięwzięcia.
Dr n. med.
Agnieszka Ruchała-Tyszler
Przewodnicząca
Komisji ds. Lekarzy Dentystów
ORL w Szczecinie
Szczegóły dotyczące konferencji:
program, cennik oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie:
www.oil.szczecin.pl,
zakładka:
konferencje/szkolenia/lekarze dentyści
lub www.trendy2015.pl
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Studia służą poprawie orientacji w zakresie przepisów prawa
medycznego, wyznaczających m.in. ramy wykonywanego zawodu, a także orientacji w podstawowych przepisach innych
dziedzin prawa. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów połączonych z zajęciami o charakterze warsztatów.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na
stronach internetowych: www.wpia.us.edu.pl/podyplomowestudia-prawo-w-ochronie-zdrowia oraz www.izba-lekarska.
org.pl.
Jednocześnie informujemy, że punkt informacyjny znajduje
się również w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach

przy ul. Grażyńskiego 49a, tel. 32 60 44 225 (w godzinach pracy Izby).
Komplet wymaganych dokumentów:
– podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
– zdjęcie
– odpis dyplomu
– ksero dowodu osobistego.
Termin składania dokumentów na rok akademicki 2014/2015:
– od 2 czerwca 2014 r. do 13 czerwca 2014 r.
– od 30 czerwca 2014 r. do 4 lipca 2014 r.
– od 1 września 2014 r. do 12 września 2014 r.
Miejsce składania dokumentów: Wydział Prawa i Administracji Katowice, ul. Bankowa 11B
pok. 1.27, tel. 359-16-98 mail: marta.wilk@us.edu.pl
Limit miejsc: 75 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Za udział w studiach podyplomowych lekarzom przysługuje
188 punktów edukacyjnych.

„Laury Śląskiej Laryngologii”

„Wielka to radość móc w ten sposób docenić lata pracy i ogromne
doświadczenie” – mówił podczas jednego z posiedzeń Oddziału
Śląsko-Opolskiego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Głowy i Szyi.
Oddział skupia 472 lekarzy, będących specjalistami z zakresu otolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej oraz lekarzy będących
w trakcie specjalizacji z terenu województwa śląskiego oraz opolskiego. W tym roku 16 maja po raz pierwszy przyznano Laury także
lekarzom niebędącym członkami Oddziału Śląskiego PTORL, by
szczególnie podkreślić ich wieloletnią pomoc i wsparcie okazywane śląskim laryngologom, specjalizującym się w zakresie audiologii i foniatrii.
(G.O.)

Dotychczasowi laureaci:
Dr n. med. Maria Błaszczyńska
Dr n. med. Stanisław Dziewiszek
Dr n. med. Jan Jarzębski
Dr Andrzej Klaudel
Dr n. med. Zbigniew Świerczyński
Dr Irena Dernes-Wilczek
Dr n. med. Janina Lidia Filipczyk
Dr n. med. Bogdan Kochanowski
Dr n. med Jan Stolaronek
Dr Zygmunt Michel
2014:
Dr n. med. Barbara Irzykowska
Dr hab. n. med. dr h.c. Andrzej Obrębowski
Prof. dr hab. n. med. dr h.c. Antoni Pruszewicz

fot.: Aleksandra Wiśniowska

W październiku 2004 r. przyznano je po raz pierwszy. Pomysłodawcą tego wyróżnienia, które honoruje laryngologów
m.in. za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej, działalność
szkoleniowo-organizacyjną, aktywną pracę na rzecz Towarzystwa Otolaryngologów oraz nienaganną postawę etyczną, jest
dr Jacek Kozakiewicz, również przewodniczący Kapituły „Laurów”, od jej powołania.

Prezes ORL w Katowicach Jacek Kozakiewicz w towarzystwie
(od lewej) prof. Jana Pilcha oraz prof. Andrzeja Obrębowskiego.
27 marca 2014 br. laureatką została dr Barbara Irzykowska, specjalista laryngolog, przez dziesięciolecia związana z lecznictwem
w Opolu i Częstochowie. Uroczystość miała miejsce w katowickim
Domu Lekarza, w ramach posiedzenia Oddziału Śląsko-Opolskiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologicznego Chirurgów
Głowy i Szyi w Katowicach. Doktor Irzykowska w towarzystwie rodziny, współpracowników i wychowanków odebrała to szczególne
wyróżnienie z rąk prezesa ORL w Katowicach oraz doc. Jarosława
Markowskiego, przewodniczącego oddziału PTORL.
(AZ-Ś)
16 maja br., podczas IX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji
Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej PTORL wręczono dwa wyróżnienia, które z rąk prezesa Jacka Kozakiewicza, doc. Jarosława Markowskiego oraz prof. Jana Pilcha odebrali: prof. dr hab. n. med. dr
h.c. Antoni Pruszewicz – emerytowany kierownik Katedry i Kliniki
Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz prof. dr hab. n. med. dr h.c. Andrzej
Obrębowski – emerytowany profesor zwyczajny, były kierownik
Katedry i Kliniki Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Współzałożyciel pierwszej w Polsce Kliniki Audiologii i Foniatrii w Poznaniu.
(AW)
Sylwetki Laureatów przedstawimy w najbliższych wydaniach „Pro
Medico”.

wyróżnienia

Kierownik studiów podyplomowych: prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska.
Studia podyplomowe „Prawo w ochronie zdrowia” prowadzone są wspólnie przez Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwersytet
Medyczny i Śląską Izbę Lekarską.

kursy i konferencje

STUDIA PODYPLOMOWE – PRAWO W OCHRONIE ZDROWIA

sympozja
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Międzynarodowe Sympozjum Studentów i Młodych Lekarzy z Zakresu Chirurgii
i Innych Specjalności Zabiegowych. Ustroń, 11-13 kwietnia 2014 r.

Młodzi chirurdzy

Komitet naukowy i organizacyjny Sympozjum.
W Sympozjum wzięło udział 245 uczestników, wśród których
znaleźli się zarówno studenci i młodzi lekarze, jak i utytułowani przedstawiciele świata medycyny. Uczestnicy przyjechali z Zabrza, Katowic, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Gdańska,
Lublina, Poznania i Bydgoszczy.
Sympozjum otworzył dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc. Ceremonię zaszczycili: prorektor dr hab. n. med. Damian Czyżewski,
prodziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu dr hab. n. med. Zenon Czuba oraz prof. dr
hab. n. med. Jerzy Arendt, poprzedni wieloletni organizator tegoż Sympozjum. Wykład inauguracyjny wygłosił prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. n. med. Lesław Niebrój pt.: „Czy
koncepcja lekarza z powołaniem jest już tylko anachronizmem?” –

Patronat: JM rektor ŚUM prof. dr hab. n. med. Przemysław
Jałowiecki, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab.
n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta, dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek, dr n. med. Jacek Kozakiewicz, prezes ŚIL, Damian Bartyla, prezydent Bytomia,
Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.
Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Zakładu Propedeutyki Chirurgii w Bytomiu, działające przy Katedrze i Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów
Wielonarządowych kierowanej przez dr. hab. n. med. Zbigniewa Lorenca oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Opiekę
nad Sympozjum sprawował dr n. med. Marek Rudzki.
Komitet Organizacyjny: członkowie Studenckiego Koła Naukowego Zakładu Propedeutyki Chirurgii w Bytomiu, studenci Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu: Aleksandra Raźnikiewicz (przewodnicząca
Komitetu), Anna Fedorowicz (zastępca przewodniczącej)
oraz Paulina Maruszczak, Jolanta Mękarska, Agnieszka
Stroba, Dorota Nadbrzeżna, Mateusz Pytlos, Mateusz
Stolarz, Katarzyna Daniel, Marta Kieś, Karolina Kromorz,
Dominika Kocój, Piotr Kościelniak, Mateusz Pawłowski
i Kinga Tyrała.

wykład spotkał się z żywą reakcją i wywołał burzliwe dyskusje.
Podczas trzydniowej konferencji odbywały się warsztaty chirurgiczne, dające uczestnikom możliwość zapoznania się z praktyczną stroną laparoskopii i chirurgii robotowej. Warsztaty zostały
przygotowane i poprowadzone przez studentów we współpracy
z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.
Zgłoszono 46 prac, które zostały podzielone na sesję przypadków
klinicznych oraz sesje plenarne. Prezentacje prac naukowych wywoływały żywe dyskusje między Komitetem Naukowym, a autorami prac. Komitet Naukowy przyznał trzy nagrody główne i trzywyróżnienia w sesji plenarnej oraz trzy nagrody główne i dwa
wyróżnienia w sesji przypadków klinicznych.
Sympozjum zwieńczył wykład dr. n. med. Jarosława Pająka
z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu pt.:
„Laparoskopia i laparoskopia w asyście robota Da Vinci w operacjach ginekologicznych.”
Organizatorzy mają nadzieję, że wszyscy uczestnicy Sympozjum
wzbogacili się o nowe doświadczenia z zakresu chirurgii i innych
dziedzin medycyny prezentowanych podczas sesji naukowych.
Serdecznie dziękujemy za liczne przybycie i zapraszamy w przyszłym roku w jeszcze większym gronie!
Przewodnicząca
Komitetu Organizacyjnego
Aleksandra Raźnikiewicz
W dalszej części tekstu Przewodnicząca dziękuje wszystkim, którzy
przyczynili się do organizacji i przebiegu Konferencji, m.in. Śląskiej
Izbie Lekarskiej za ufundowanie części nagród.
Reklama

Mój pierwszy nauczyciel
Pierwszym i chyba najważniejszym nauczycielem w moim życiu zawodowym
był Profesor Stanisław Kohmann. Miałam jeszcze później kilka bardzo ważnych dla mnie osób w mojej karierze
zawodowej, ale to właśnie Profesorowi
w dużej mierze zawdzięczam to, że –
wbrew różnym przeciwnościom życiowym – zostałam lekarzem.
Mój świat właściwie „zawalił” się z chwilą wybuchu wojny. Rodzinę spotykało
bardzo wiele dramatów – przedwczesna
śmierć Matki, dwukrotne aresztowanie
Ojca – raz w czasie okupacji za odmowę podpisania „volkslisty”, czego władze
okupacyjne żądały, z uwagi na niemiecko
brzmiące nazwisko, drugi raz w 1948 r.
jako „wroga ludu”. To wszystko rzutowało
na moje dalsze losy. Udało mi się wprawdzie w 1952 r. zdać bardzo dobrze maturę
i egzamin wstępny na ŚAM, ale z uwagi na
„złe pochodzenie” nie zostałam przyjęta.
I tu właśnie wszedł w moje życie Profesor
Stanisław Kohmann. Pomógł mi w uzyskaniu zatrudnienia w administracji ŚAM
w charakterze gońca. Dzięki temu „poprawiłam” swoje pochodzenie i w 1953 r.
zostałam przyjęta na studia. Pierwsze dwa

lata były bardzo trudne, ze względu na
brak środków utrzymania. Nie mogłam
otrzymać stypendium, a nawet kuponów
na obiady w stołówce. Na szczęście panie
kucharki, kiedy zakończyły wydawanie
„przydziałowych” obiadów, dolewały trochę wody do resztek w kotle i taką „zupę”
wraz z koszykiem chleba wystawiały przed
okienko dla takich „głodomorów” jak ja.
Kiedy udało mi się zdać bardzo dobrze
egzamin z anatomii, z pomocą znowu
przyszedł mi Profesor Kohmann. Zaproponował pracę laboranta w prosektorium.
Była to bardzo ciężka praca – wieczory
spędzane w zimnym prosektorium w oparach formaliny przy preparowaniu zwłok.
Wynagrodzenie było bardzo skromne, ale
wystarczało na wyżywienie, problemem
jednak było mieszkanie, bo akademik mi
się nie należał. Udało mi się uzyskać pracę
kierowniczki żeńskiego domu akademickiego w Zabrzu, wprawdzie bez wynagrodzenia, ale za to z przydziałem samodzielnego pokoju. To także była bardzo trudna
praca – dyscyplinowanie pijanych palaczy,
liczenie brudnej bielizny itp.
Moim marzeniem była jednak medycyna
kliniczna. Kiedy w 1958 r. uzyskałam absolutorium, wydawało się, że świat staje

Prof. dr. n. med. Stanisław Wilhelm Kohmann (1900-1983). Profesor anatomii Śląskiej
Akademii Medycznej, doctor honoris causa (1975) tej Uczelni.
W 1948 r. zaczął organizować pracę dydaktyczną w Katedrze i Zakładzie Anatomii
Prawidłowej i Topograficznej w Rokitnicy. Jest autorem m.in. znanych skryptów: „Zarys anatomii człowieka” (1948) i rozszerzonej wersji wyd. 1951-52, „Elementy anatomii człowieka”, „Uwagi o rozwoju narządów – organogeneza.”
Komunikat

Śląska Akademia Medyczna Absolwenci 1964
(Lekarski 1957-1964, Stomatologia 1958-1964)
W związku z odnową dyplomu po 50 latach, prosimy absolwentów
Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologii o zarejestrowanie się
w Dziekanacie Wydziału Zabrzańskiego u pani Julity Prabuckiej,
do 30 czerwca 2014 roku.
Adres Dziekanatu: 41-800 Zabrze, Plac Traugutta 2
tel. 32 370 52 66; e-mail: kkpzabrze@sum.edu.pl
O terminie i programie uroczystości powiadomimy indywidualnie
każdego zarejestrowanego.
prezes
Stowarzyszenia Wychowanków ŚUM
Maria Gajecka-Bożek

przede mną… Bardzo energicznie zabrałam się do zdawania egzaminów i udało mi się to zrobić jako jednej z trzech
pierwszych absolwentów. To sprawiło, że
nie objął mnie już obowiązek odbywania
stażu podyplomowego, który właśnie został wprowadzony i dyplom uzyskałam
w roku 1959. Ponieważ byłam „prymuską”,
wydawało się, że uzyskanie zatrudnienia
w którejś z klinik nie będzie problemem.
Takie zatrudnienie zaproponował mi prof.
Chwalibogowski z Kliniki Pediatrycznej.
Jednak sprzeciwiły się władze partyjne
oraz organizacja ZMP i wówczas znowu
z pomocą przyszedł mi Profesor Kohmann. Wywalczył zgodę na zatrudnienie
mnie jako asystenta w Zakładzie Anatomii Prawidłowej. Dalszy ciąg mojej kariery
zawodowej przebiegał dziwnymi drogami. Przed południem na wolontariacie
robiłam specjalizację w zakresie pediatrii
w szpitalu w Gliwicach, pracując równocześnie w laboratorium, a weekendy spędzałam w pogotowiu ratunkowym jako
pediatra. Po południu pracowałam jako
asystent na anatomii, gdzie rozpoczęłam
pracę naukową, polegającą na badaniu
wpływu drgań mechanicznych na układ
krwiotwórczy szczurów białych. Po opublikowaniu serii prac, w 1964 r. obroniłam
pracę doktorską.
W tym czasie ukończyłam, również na
wolontariacie, specjalizację I i II stopnia
w zakresie pediatrii. W 1969 r., z uwagi na
poważne problemy zdrowotne związane z wieloletnim narażeniem na kontakt
z formaliną, zrezygnowałam z pracy w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i pożegnałam się z Profesorem Kohmannem, który
zresztą już też szykował się do odejścia na
emeryturę. Ponieważ nadal odmawiano
mi zatrudnienia w którejkolwiek z funkcjonujących wówczas klinik pediatrycznych,
rozpoczęłam pracę w powstającej wówczas poradni diabetologicznej dla dzieci.
W 1975 r. obroniłam przewód habilitacyjny w zakresie diabetologii, ale tę część kariery zawodowej zawdzięczam już innemu
Nauczycielowi – Profesorowi Franciszkowi Kokotowi…
prof. dr hab. med.
Ewa Otto-Buczkowska
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Nowa jakość w zarządzaniu
w ochronie zdrowia
To tytuł nie tylko studiów podyplomowych prowadzonych
w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, ale także temat Konferencji, która 15 maja odbyła się
w Domu Lekarza.

stomatologia

sympozja

Projekt studiów podyplomowych z zakresu zarządzania ochroną zdrowia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podsumowująca go Konferencja była zatem dedykowana osobom na co dzień
zarządzającym medycznymi placówkami (dyrektorom, głównym
księgowym, ordynatorom, pielęgniarkom oddziałowym) lub
chcącym podjąć studia w tym zakresie.
W czasie spotkania, prowadzonego przez koordynatora projektu
Jacka Pagiełłę, można było wysłuchać opinii ekspertów i specjalistów w zakresie ochrony zdrowia. W gronie prelegentów znaleźli
się m.in.: dr Andrzej Sośnierz – były prezes Śląskiej Kasy Chorych
i członek prezydium ORL I kadencji oraz dr Paweł Lipowski – wykładowca WSZOP, inspektor kontroli państwowej (NIK). Przykłady dobrych praktyk zarządzania palcówkami ochrony zdrowia
przedstawili: Maciej Graca – kierownik przychodni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Bytomiu, Erwin Janysek – zastępca dyrektora w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku oraz Sławomira Kuźmicka – dyrektor Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu.
Wszyscy biorący udział w konferencji podkreślali konieczność
usprawnienia komunikacji interpersonalnej w jednostkach
ochrony zdrowia, bardziej efektywnego zarządzania bazą informacji i podstawową potrzebą rzetelnej informatyzacji placówek

Fot.: Aleksandra Wiśniowska

konferencje
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Dr Paweł Lipowski podczas prelekcji.
medycznych. W komentarzach pojawiały się też aspekty podniesienia kompetencji personelu medycznego z zakresu zarządzania
i organizacji pracy, nie zabrakło kwestii związanych z jakością pracy i dysponowaniem finansami.
Temat spotkania dotyczył także m.in. specyfikacji systemów zarządzania jakością usług w placówce ochrony zdrowia oraz certyfikacji placówek służby zdrowia. O nowych standardach i systemach zarządzania jakością – wymaganiach opartych na ISO 9001
mówił Marek Rogal, ekspert ZETOM Katowice.
Aleksandra Wiśniowska

„Koksartroza” po raz siódmy
Sympozjum stworzyło forum wymiany koncepcji leczniczych
i impuls do podjęcia nowych zadań badawczych. Było okazją
do rozpropagowania ważnych osiągnięć naszej specjalizacji.
W Lipowej, w powiecie żywieckim, odbyło się Międzynarodowe
Sympozjum „Koksartroza” (24-26 kwietnia 2014 r.) Spotkanie zostało zorganizowane przez Zespół Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM,
a głównymi tematami były: endoprotezoplastyka stawów biodrowych po złamaniach miednicy, endoprotezoplastyka stawów
biodrowych w powikłaniach osteosyntezy złamań bliższego końca
kości udowej oraz operacyjne leczenie złamań okołoprotezowych
stawu biodrowego. Dobór zagadnień nie był przypadkowy. Wymagania współczesnej traumatologii, zwłaszcza w leczeniu ciężkich
uszkodzeń ciała i osób w wieku podeszłym, stale rosną i stanowią

Sympozjum odbyło się pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego oraz
patronatem honorowym wojewody śląskiego – Piotra
Litwy, prezydenta Katowic – Piotra Uszoka, rektora
SUM – Przemysława Jałowieckiego i dyrektor SPSK
nr 7 SUM GCM – Klaudii Rogowskiej.

Na zdjęciu od lewej: Ludwik Straszecki, Jarosław Deszczyński,
Sławomir Dudko, Jacek Kowalczewski, Damian Kusz, Marcin Milecki,
Jerzy Przybyszewski, Marek Synder i Andrzej Baryluk, który odebrał
odznaczenie dla Ojca.
coraz większe wyzwania. Na szczęście stwarzają też, wraz z rozwojem tej dyscypliny medycznej, coraz skuteczniejsze możliwości
niesienia pomocy pacjentom. Niestety, podobnie jak w przypadku
alloplastyk, nadal obserwujemy powikłania leczenia, które często
są większym problemem od pierwotnego zaopatrzenia chorych.

Zaproponowane kierunki wymiany poglądów uzupełniła tradycyjnie już sesja tematów wolnych. Wzorem poprzednich lat zaprosiłem do udziału w Sympozjum wybitnych gości z zagranicy i kraju,
w przekonaniu, że podzielą się z uczestnikami bogatymi doświadczeniami zawodowymi oraz wezmą aktywny udział w konstruktywnej i twórczej dyskusji. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.
profesorowie: Roberto Binazzi z Włoch, Steno Boris ze Słowacji,
Pieter Byn z Belgii, Julian Chouteau z Francji, Harmuth Kiefer
i Rudiger Volkmann z Niemiec oraz Robert Streicher ze Szwajcarii. Wśród licznie przybyłych wybitnych autorytetów z Polski można
wymienić m.in. profesorów: Andrzeja Bohatyrewicza ze Szczecina, Jerzego Białeckiego, Adama Cabana, Jarosława Czubaka
i Wojciecha Marczyńskiego z Otwocka, Juliana Dutkę z Krakowa,
Andrzeja Bednarka, Jacka Gągałę i Mirosława Jabłońskiego
z Lublina, Ireneusza Kotelę i Krzysztofa Kwiatkowskiego z Warszawy oraz Wojciecha Wodzisławskiego z Wrocławia.
Ważnym wydarzeniem było przyznanie przez prezesa Polskiego
Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego dziewięciu
odznaczeń „Zasłużony dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii”, z cze-

go aż pięć wręczono wybitnym lekarzom z naszego województwa, doktorom nauk medycznych: Mieczysławowi Barylukowi,
Sławomirowi Dudko, Jerzemu Przybyszewskiemu, Ludwikowi
Straszeckiemu i Piotrowi Wojciechowskiemu. Pozostali to profesorowie Jarosław Deszczyński z Warszawy, Jacek Kowalczewski
z Otwocka i Marek Synder z Łodzi oraz dr n. med. Marcin Milecki
z Otwocka.
Pragnę wyrazić nadzieję, że „Koksartroza VII” była dla uczestników
atrakcyjna i stała się okazją do rozpropagowania ważnych osiągnięć naszej specjalizacji oraz stworzyła forum wymiany koncepcji leczniczych i impuls do podjęcia nowych zadań badawczych.
Wierzę również, że tzw. imprezy towarzyszące (np. zwiedzanie Browaru Żywieckiego, poznanie elementów kultury regionalnej) pozostawią na długo miłe wspomnienia oraz jeszcze raz potwierdzą
śląską gościnność.
Prof. dr hab. n. med. Damian Kusz
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
i Naukowego Sympozjum
Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego
i Traumatologicznego
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Diagnostyka i leczenie chorób rogówki

W tym roku w Wiśle ponownie zgromadziło się 1000 gości zainteresowanych aktualnymi trendami w diagnostyce i leczeniu
chorób rogówki. Obok znamienitych wykładowców, lekarzy, pielęgniarek i studentów medycyny, dopisali też liczni przedstawiciele firm farmaceutycznych i sprzętowych. Organizatorem Sympozjum był, kierowany przez prof. Edwarda Wylęgałę, Kliniczny
Oddział Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu, SUM oraz Oddział Okulistyczny Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach.
PANEL I SPOTKANIA PLENARNE
Sympozjum rozpoczął panel kursowy. Uczestnicy mogli zapoznać się z problematyką chorób infekcyjnych powierzchni oka
(moderator: prof. dr hab. n. med. Dorota Tarnawska), wskazaniami i technikami operacyjnymi w keratoplastyce (moderator:
dr n. med. Dariusz Dobrowolski) oraz uczestniczyć w szkoleniu
z zakresu chirurgii plastycznej powiek (moderator: dr n. med. Mariusz Kęcik). Kursy cieszyły się dużym zainteresowaniem i wzbudzały aktywną dyskusję pomiędzy prelegentami i uczestnikami.
Spotkania plenarne zaczęliśmy od historii przeszczepu rogówki,
niezawodny, jak zwykle, prof. Andrzej Grzybowski zaskoczył
wszystkich, prezentując, jak trudną drogę przebyli okuliści do
czasów dzisiejszych. Tę kwestię w swoim wystąpieniu poszerzył
prof. László Módis z Debreczyna, pokazując aktualne know-how
w przeszczepianiu rogówki.
LAUREACI MEDALU „BURSZTYNOWEJ ROGÓWKI”
Sympozjum zgromadziło znakomitych wykładowców z kraju i zagranicy. Naukowców, którzy wnieśli szczególny wkład w rozwój
okulistyki w ostatnim czasie, Komitet Naukowy sympozjum uhonorował „Bursztynowymi rogówkami”. Nagrodę, przedstawiającą
rogówkę, wykonaną z bursztynu z założonym złotym szwem, za-

Prof. Harminder Singh Dua, jeden z laureatów Medalu, w towarzystwie prof. prof. Doroty Tarnawskiej i Edwarda Wylęgały.
projektował wybitny artysta Mariusz Drapikowski (twórca m.in.
„sukienek” dla ikony Matki Boskiej Częstochowskiej).
Laureatem nagrody został prof. Harminder Singh Dua z Uniwersytetu w Nottingham – znawca mechanizmów patomorfologicznych dotyczących rogówki i powierzchni oka, odkrywca tzw.
warstwy Dua’y, edytor British Journal of Ophthalmology, były
prezydent stowarzyszeń naukowych EuCornea i EVER. Prof. Dua
w swoich wystąpieniach przedstawił aktualne poglądy na budowę ultrastrukturalną rogówki oraz zagadnienia rekonstrukcji powierzchni oka. Dużym zainteresowaniem cieszył się także wykład
dotyczący zastosowania klejów tkankowych w leczeniu schorzeń
rogówki.
Kolejnym laureatem medalu „Bursztynowej rogówki” został prof.
Farhad Hafezi ze szpitala Uniwersyteckiego w Genewie. Prof.
Hafezi włada pięcioma językami i – jak się okazało – płynnie językiem polskim. Dokonania dotyczące opracowania technik terapeutycznych opartych na technice cross-linkingu zapewniły
mu trwałe miejsce w historii okulistyki, co podkreśla przyznana
nagroda bursztynowej rogówki. Sesja dotycząca cross-linkingu
stała się zatem polem wymiany doświadczeń pomiędzy tym doświadczonym badaczem a polskim środowiskiem okulistycznym.
ciąg dalszy na str. 26
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VI Międzynarodowe Sympozjum: Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki, 6-8 marca 2014, Wisła (The 6th International Symposium Advances in diagnosis and treatment of
corneal diseases).
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ciąg dalszy ze str. 25

Nie byłoby także rozwoju polskiej transplantologii rogówki bez
wkładu kolejnego laureata, prof. Diego Poncina, dyrektora medycznego Banku Tkanek Oka Weneckiej Fundacji Banku Ocznego
w Maestre. To czerpanie z jego doświadczeń pozwoliło rozwinąć
na Górnym Śląsku sieć banków ocznych i zapewnić wysoką pozycję całego regionu w dziedzinie przeszczepiania rogówki z zastosowaniem najnowocześniejszych technik zabiegowych.
SESJE, WYKŁADY KLINICZNE
Różnorodne w swej tematyce sesje skupiły wiele wystąpień dotyczących farmakoterapii i roli diagnostyki w patologii rogówki,
w tym w schorzeniach degeneracyjnych i infekcyjnych. Swoją
sesję miała także przeżywająca rozkwit w naszym kraju chirurgia
refrakcyjna.
Z wykładami o tematyce klinicznej przekładały się doniesienia
poświęcone zaawansowanym technikom diagnostycznym, stosowanym w diagnostyce patologii rogówki, schorzeń powierzchni oka, dysfunkcji gruczołów Meiboma czy filmu łzowego. Słuchacze zapoznali się z technikami cytologicznymi i osiągnięciami
diagnostyki molekularnej. Wystąpienia dotyczące perspektyw
medycyny regeneracyjnej przedstawiła prof. Graziella Pellegrini
z Modeny, twórczyni metod rekonstrukcji powierzchni oka opartych na hodowlach tkankowych.
Na zjeździe (jakby nie patrzeć, rogówkowym) silną reprezentację
miała także grupa kolegów sięgająca przy zabiegach rekonstrukcyjnych do tylnego bieguna gałki ocznej z prof. Cesare Forlinim

z Rawenny i dr. Dariuszem Haszczem z Lublina na czele. Ich
udział pokazał, że współpraca specjalistów od przedniego i tylnego odcinka oka może przynosić znakomite efekty – technika pole
to pole jest zatem faktem!
Sesja satelitarna zgromadziła przedstawicieli banków rogówek
oraz beneficjentów ich pracy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciel Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant dr hab. n. med. Jarosław
Czerwiński i dyrektor Krajowego Centrum Bankowania Tkanek
i Komórek dr hab. n. med. Artur Kamiński. Sesja stała się polem szerokiej dyskusji na temat rozwoju tej dziedziny medycyny
i aktualnych przepisów prawnych. Owocem spotkania stało się
zatwierdzenie przez zgromadzonych nowego systemu alokacji
rogówek.
Bogaty program naukowy – i także artystyczny (z brawurowym
koncertem Mateusza Ziółko, przyjętym owacyjnie przez ponad
tysięczną widownię) nie pozwalał się nikomu nudzić.
Aktywny udział brały też firmy wystawców sprzętu i leków okulistycznych. Całe spotkanie okazało się sukcesem naukowym
i organizacyjnym. Szczególne podziękowania należą się firmie
Inspire Congress, która czuwała nad przebiegiem spotkania oraz
firmom, które wsparły jego organizację.
Dariusz Dobrowolski
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Dwadzieścia pięć lat temu, 9 listopada
1989 roku, odbył się w Zabrzu pierwszy
Okręgowy Zjazd Lekarzy. Wtedy to po
trzydziestoośmioletniej przerwie lekarze
znów mogli cieszyć się z posiadania swojego samorządu zawodowego. W pierwszych wyborach wyłoniono trzydziestodwuosobową Okręgową Radę Lekarską.
Obecnie w tym gremium zasiada czworo
lekarzy, którzy już w tej pierwszej kadencji

lat temu

tworzyli jej szeregi. Należą do nich dr Danuta Korniak, dr Jacek Kozakiewicz (prezes VI i VII kadencji) dr Wojciech Marquardt (przewodniczący II i III kadencji) oraz
dr Zygfryd Wawrzynek, którego pierwsze
zgromadzenie delegatów wybrało przewodniczącym ORL.
Ukonstytuował się Okręgowy Sąd Lekarski
z profesorem Władysławem Nasiłowskim na czele, który przewodniczył OSL
także w III i IV kadencji, a obecnie jest jego
członkiem. Członkiem sądu był wówczas
dr Stefan Stencel (przewodniczący w V
i VI kadencji), który zasiada w gronie sędziów do dnia dzisiejszego.
Pierwszym Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej została śp.
dr Tomira Neumaye-Saweryn, a spośród
ówczesnych zastępców dwoje pełni tę

funkcję także dzisiaj, są to dr Franciszek
Chmielak i dr Barbara Lubaś-Nitecka.
W pierwszych słowach skierowanych do
lekarzy i lekarzy dentystów za pośrednictwem Biuletynu Informacyjnego „Medicus”, nowo wybrany przewodniczący ORL,
dr Zygfryd Wawrzynek napisał: „W ostatnich dziesiątkach lat słyszano wiele skarg
na utratę etosu przez świat lekarski. Przyczyny tego stanu są naszemu środowisku
znane. Zapomnijmy o nich. Wybraliśmy
w demokratycznych wyborach odpowiedzialny samorząd lekarski – Okręgową
Radę Lekarską – zacznijmy więc walkę
o przywrócenie naszemu stanowi należnego uznania. (…) Mądrym być to wielka
sztuka, ale wolnym jeszcze większa. Pamiętajcie, że wolność zobowiązuje.”
Anna Zadora-Świderek

Imieniny pod mostem,
a urodziny w dolinie śmierci… część 1
Ameryka i Polska – 30 lat temu to była
przepaść. Terytoria, oddzielone oceanem,
oddzielone ogromną przestrzenią powietrzną. A dziś świat się skurczył, stał się
globalną wioską, a internet ułatwia jeszcze to zadanie.
Wielu z Was odwiedziło już Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Niektórzy są zachwyceni, inni zawiedzeni tym pobytem. Ogromne, wielomilionowe miasta, kolorowy tłum
na ulicach, drapacze chmur przysłaniające
niebo, sześciopasmowe, szerokie autostrady. Dalej puste przestrzenie, niekończące
się pola uprawianej kukurydzy, rzadko rozmieszczone małe miasteczka – jakże jedne
podobne do drugich – wszystko „ustandaryzowane”, poukładane, ograniczone przepisami stanowymi. Całkowity brak spontaniczności, wszystkie działania wykonywane
zgodnie z obowiązującym prawem. Nikt się
tu nie wychyla. Dobrze widziane są donosy
na obywateli nieprzestrzegających prawa,
np. 100 dolarów grzywny za dokarmianie
wiewiórek, 365 dolarów kary za jazdę niedozwolonym pasem „car pool” egzekwowane
jest np. w stanie California.
A jednak niektórzy obywatele starają się
o odrobinę indywidualności. Z okazji Halloween wieszają na przydomowych drzewach
zuchwałe straszydła i wielkie, kosmate pająki
omotane siecią. Sprzedawczyni w sklepie
jubilerskim przebrana jest w tę noc za diabełka ze skrzydełkami i nie budzi niczyjego
zdziwienia.
Właściwie to wszystkim wszystko wolno: hippisi są szanowani za swoją odrębność, stanowią atrakcje miast, nadal swobodnie grupują
się w dzielnicy Ashbury w San Francisco.
Malowidła na ścianach budynków tzw. graffiti, które tam przyjmują nazwę murale, są
przejmujące. Zwracają uwagę swoją głęboką
przestrzenią, chcą przemycić jakąś myśl, są
smutne, radosne, religijne, ponadczasowe,
kolorowe, piękne. Oglądając je czujemy, że
żyjemy „pełną piersią”, że świat jest szeroki,
wysoki, że jesteśmy cząstką wszechświata.
Inne niosą przesłanie, że nic nie znaczymy
i zdarza się, że nas przygnębiają swoja treścią. Z tego kolorowego świata sprowadza
nas na ziemię słaba kawa podawana w barach w styropianowym bądź papierowym
kubeczku, lecz z dołączonym ostrzeżeniem,
żebyś się aby człowieku nie poparzył. To na
wypadek, gdybyś chciał dochodzić swoich
praw w sądzie.
Brak metalowych sztućców, plastikowe talerzyki i łyżeczki, słodziki do kawy, śmietanka

Most Golden Gate nad zatoką San Francisco.
w proszku, gorąca czekolada z automatu
w proszku, ujednolicona, wszędzie jednakowo obrzydliwie słodka, to standaryzacja,
pewnie wygodna, ale przytłaczająca, a taka
ekonomicznie poprawna rzeczywistość jest
dla nas nieznośna. Ulice przecinają się pod
kątem prostym, jakie to praktyczne i jakże
pozbawione uroku. Wędrowanie po zaułkach naszych europejskich miasteczek jest
niespodzianką, przeżyciem, wyzwaniem,
spacerem w nieznane.
San Francisco położone jest nad zatoką, na
wielu wzgórzach, z których najwyżej wznosi
się Twin Peaks (jedynie tu są kręte, wspinające się na szczyt uliczki). Jest ono jednym
z najładniejszych miast USA, z najmniejszą
chyba liczbą otyłych Amerykanów. Liczba
osób przyjezdnych jest imponująca. Daje
się to najlepiej zauważyć obserwując tablice
rejestracyjne samochodów na parkingach,
w mieście i nad morzem, przy plaży i w porcie. Jest cała gama kolorowych tablic, widniejących na samochodach z innych stanów
USA i różnych zakątków Ameryki Północnej.
Zadziwiające, jak wiele wiadomości można
wyczytać z obrazków przedstawionych na
tych małych tabliczkach. Np. stan Alaska – na
jej tablicy rejestracyjnej widnieje rysunek zaśnieżonych gór i niekończąca się pielgrzymka ludzi podążających za wysoką przełęcz
w poszukiwaniu złóż złota z podpisem „Golden Rush”.
Stan California reprezentowany jest kilkoma
obrazami, które kojarzą się z tym co najistotniejsze – ogon wieloryba wyłaniający się
z morskich głębin lub kiczowato zachodzące
słońce nad plażą z palmami. Stan Oregon
gęsto pokryty lasami na tablicy rejestracyjnej
ma gustowne drzewka iglaste, w kolorze zielonym i niebieskim. Stan Washington – sylwetkę najwyższego tam szczytu górskiego

Mount Rainier. Stan Floryda – głowę groźnego jaguara, z wyszczerzonymi kłami lub
owoc pomarańczy z listeczkami. Stan Ohio
– wiejski domek, wiatraki, lasy i pola. Stan
Arizona – brzeg wielkiego kanionu i sylwetkę kaktusa a stan Utah – pomarańczowy łuk
skalny oraz inną tablicę z sylwetką narciarza
pędzącego slalomem i podpisem „Greatest
snow on earth”.
San Francisco jest miastem całkiem przyjemnym, z pięknymi parkami, z których najdłuższy liczy sobie 5 km, (to Golden Gate Park)
z terenami rekreacyjnymi – z widokiem na
czerwono pomalowany most Golden Gate
i na więzienną wyspę Alcatras, ze stateczkami i żaglówkami krążącymi po zatoce, z zimnymi prądami i rekinami, które wyłapywały,
w nie tak odległych jeszcze czasach – uciekinierów z wyspy, nie pozwalając im cieszyć się
zaplanowaną i upragnioną wolnością. Wyspa położona jest zaledwie 2,5 km od brzegu
miasta, ale dla nielicznych tylko śmiałków
możliwą do opuszczenia wpław.
I choć to jedno z najładniejszych miast, chcę
już z niego wyjechać. Po tygodniu przemierzania piechotą odległych zakątków, pragnęłabym je już opuścić.
Tak się składa w tym roku, że swoje imieniny spędzę w San Francisco, wybrałam więc
miejsce pod mostem… Ale jakim! Pod Golden Gate Bridge! Przypadające niedługo po
nich moje urodziny pragnę spędzić w uroczym miejscu, a mianowicie w Death Valley.
To niedaleko, dwa dni drogi wynajętym samochodem.
Wiele obiecuję sobie po okresie spędzonym
na zwiedzaniu Parków Narodowych zachodnich stanów USA. Ach ta rzeka Colorado.
Piękne otoczenie sobie wypracowała...
cdn.
Urszula Wilczek
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Koncert dla chorych w Zakopanem –
po raz siódmy
Członkowie Komisji Kultury Śląskiej Izby
Lekarskiej wystąpili w koncercie dedykowanym pacjentom Wojewódzkiego
Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem.
Zbiegło się to z 80. rocznicą istnienia tego
Szpitala, który powstał, przy istotnym
poparciu marszałka Józefa Piłsudskiego
w 1934 r. ze składek studentów, którzy
przekazywali na ten cel 10 zł rocznie i służył następnie studentom chorym na płuca,
jako Akademickie Centrum Rehabilitacji.
Inspiratorem i organizatorem koncertu
był przewodniczący Komisji – dr n. med.
Grzegorz Góral. Okolicznością sprawczą
jest jego wieloletnia przyjaźń z drugim
„biegunem” tego wydarzenia, dr. n. med.
Ryszardem Żabą – ordynatorem Oddziału
Rehabilitacji Ogólnej, absolwentem śląskiej
Alma Mater.
Pierwszym wykonawcą koncertu był Norbert Prudel – lekarz medycyny i stomatologii, dr n. med., dyrektor Specjalistycznego
Szpitala Wojewódzkiego, magister sztuki
po studiach pianistycznych w Katowicach
i Wiedniu, dyrektor Towarzystwa Muzycznego im. Braci Szafranków i jego Orkiestry Symfonicznej w Rybniku oraz jeden
z pierwszych laureatów „Wawrzynu Lekarskiego", znakomity wykonawca utworów
Fryderyka Chopina. Usłyszeliśmy m.in. walca A-moll op. 34 nr 2 pełnego chopinowskiego wdzięku i nostalgii.
Następnie dr n. med. Elżbieta Stańkowska, ginekolog z ok. 40-letnim stażem
w renomowanym Oddziale Klinicznym
i przeszłością artystyczną na scenie Teatru
Adama Mickiewicza w Częstochowie, przeczytała limeryki Wisławy Szymborskiej.
Część wokalną koncertu rozpoczął dr n.
med. Grzegorz Góral, wieloletni ordynator
Oddziału Pediatrycznego, a jednocześnie
kompozytor, autor tekstów i wykonawca
wielu piosenek, w części nagranych już na
płycie CD, występujący też na koncertach
z gwiazdami estrady. Akompaniując sobie
na gitarze, wykonał dwa liryczne utwory,
w tym własny, zatytułowany „Tęsknota”.
Następnie wystąpił gospodarz koncertu dr
n. med. Ryszard Żaba, specjalista rehabilitacji i pediatrii, prozaik i poeta, autor wielu
tomików poezji, aktywny członek Polskiej

fot.: Jolanta Wojewoda
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Doktor Lidia Netczuk śpiewa cygańskie melodie.
i Międzynarodowej Unii Lekarzy Piszących,
malarz i grafik po studiach w ASP w Krakowie i na Wydz. Grafiki w Katowicach, eksponujący swoje prace na wielu wystawach
w kraju, wielu państwach europejskich
i w Kanadzie. Usłyszeliśmy wiersze, w tym
z ostatnio wydanej książki „Poezje – miniatura”, zawierającej wiersze napisane w języku polskim oraz w tłumaczeniu na angielski, francuski, niemiecki i portugalski.
W dalszej części muzycznej dr Bogumiła
Żołędziowska-Gallas, doświadczona neurolog ze Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego, wszechstronnie uzdolniona
muzycznie, wykonała na pianinie utwory
Fryderyka Chopina (Mazurka B-dur op. 7 nr
1 i Walca B-moll op. 64 nr 1)
W programie literackim dr Stefan August,
internista i kardiolog, autor wielu opowiadań, wierszy i fraszek, które już wypełniły
pięć wydanych książek, a przy tym znakomity fotografik, utrwalający szczególnie
piękno Jury Krakowsko-Częstochowskiej,
przedstawił słuchaczom szereg własnych
zabawnych wierszy i fraszek.
Następnym punktem programu był występ
dr Elżbiety Janowskiej-Drong, specjalisty
dermatologa, obdarzonej pięknym sopranem liryczno-dramatycznym, uczestniczki
Konkursu im. Jana Kiepury w Krynicy, wielu

koncertów w tym na scenie Opery Śląskiej
w Bytomiu, która nagrała płytę CD z największymi ariami operowymi i operetkowymi. W Jej wykonaniu usłyszeliśmy pieśni
neapolitańskie.
Kolejny poeta, autor czterech tomików poezji i członek władz Unii Polskich Pisarzy Lekarzy – dr n. med. Eugeniusz Depta, specjalista medycyny pracy, przedstawił szereg
swoich wierszy, limeryków i fraszek.
W swoich drugich wyjściach: dr Norbert
Prudel grał Fryderyka Schuberta, oddając
pełnię melodyki utworów, dr Elżbieta Stańkowska rozbawiła słuchaczy własnym wyborem „Złotych myśli ze świata”, a dr Bogumiła Żołędziowska-Gallas dała popis – tym
razem wokalny – śpiewając pieśni z repertuaru Edith Piaf.
Koncert zakończyła dr Lidia Netczuk –
specjalista stomatolog, mająca w dorobku
m. in. występy dla londyńskiej Polonii i płytę z nagraniami wielu popularnych melodii.
Wykonała, do akompaniamentu dr. Grzegorza Górala, cygańskie melodie.
Słuchacze nagrodzili wykonawców wdzięcznymi brawami, o czym z wielką satysfakcją
informuje prowadzący koncert.
dr n. med. Jan S. Kłopotowski

W ostatnich tygodniach pożegnaliśmy Koleżanki
i Kolegów, którzy odeszli na „wieczny dyżur”
W wieku 67 lat zmarł śp. lek. Krzysztof Janas. Absolwent Śląskiej
Akademii Medycznej w Katowicach, rocznik 1973, specjalista II°
z chirurgii ogólnej, wieloletni pracownik Szpitala Miejskiego w Zabrzu, ostatnio zatrudniony w NZOZ „Angiosan” w Zabrzu. Mieszkał
w Zabrzu.
W wieku 63 lat zmarł śp. lek. Damian Otrzonsek. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, rocznik 1982, specjalista II° z okulistyki, zawód wykonywał w formie prywatnej praktyki.
Mieszkał w Żorach.
23 stycznia w wieku 70 lat zmarła śp. lek. Maria Iwanicka-Mielicka. Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach,
rocznik 1968, specjalista I° z chorób wewnętrznych. Ostatnio zatrudniona w NZOZ „Unia Bracka” w Rudzie Śląskiej. Zamieszkała
w Bytomiu.
20 marca w wieku 55 lat zmarła śp. lek. dent. Ewelina Ciesielski.
Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, rocznik 1984, były pracownik Zespołu Wojewódzkich Przychodni Spe-

cjalistycznych w Katowicach. Ostatnio zamieszkała i zatrudniona
na terenie Niemiec.
7 kwietnia w wieku 79 lat zmarł śp. lek. Jan Szlachta. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, rocznik 1958,
specjalista II° z medycyny przemysłowej, pracował w NZOZ „Axis”
w Rybniku oraz prowadził prywatną praktykę. Zamieszkały w Rydułtowach.
13 maja w wieku 48 lat zmarła śp. lek. Beata Konstanty-Mesjasz. Absolwentka rocznika 1990, Śląskiej Akademii Medycznej
w Katowicach, specjalista II° z chorób płuc, pracownik Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim. Zamieszkała
w Rybniku.
24 maja w wieku 87 lat zmarła śp. lek. Teresa Stróżyk-Dexheimer. Absolwentka, rocznik 1953, Śląskiej Akademii Medycznej
w Katowicach, specjalista I° z chorób chirurgicznych. Zamieszkała
w Gliwicach.

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

wspomnienie

Doktor Jan Szlachta

Naszej Koleżance
dr Ani Piestrzyńskiej-Cieślik
wyrazy najszczerszego współczucia
z powodu śmierci

(1935-2014)

Męża

Całym sercem
był oddany
pracy
Śp. Dr Jan Szlachta urodził się 21 marca1935 r. w Rydułtowach.
W 1958 r. ukończył studia w Akademii
Medycznej we Wrocławiu, uzyskując tytuł lekarza. Specjalizację
zdobył z medycyny przemysłowej i medycyny pracy. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Szpitalu w Rydułtowach, następnie w Przychodni Kopalni Węgla Kamiennego „Rymer”, w której
pełnił również funkcję kierowniczą. Po likwidacji Kopalni kontynuował pracę w NZOZ AXIS oraz w gabinecie medycyny pracy
przy Izbie Rzemieślniczej w Rybniku.
Pracował zawodowo przez 53 lata, swojej pracy poświęcił się całym sercem.
Wielokrotnie wyróżniany i odznaczany za pracę zawodową, m.in.
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zmarł 7 kwietnia 2014 r. w Rydułtowach.
Oprac. Urszula Zimoń
na podstawie tekstu przygotowanego
przez córkę Doktora, Danutę

składają lekarze z Oddziału Okulistycznego
EuroMedic w Katowicach

Komunikat

CHCĄC UCHRONIĆ OD ZAPOMNIENIA
TYCH, KTÓRZY ODESZLI NA ZAWSZE
lekarzy i lekarzy dentystów, którzy byli związani
z Bytomiem,
Śląska Izba Lekarska zwraca się z uprzejmą prośbą
do ich rodzin, przyjaciół, współpracowników
o udzielenie odpowiedzi na kilka poniższych pytań:
1. Nazwisko, imiona i data urodzenia lekarza/lekarza dentysty,
2. Data i miejsce uzyskania dyplomu,
3. Przebieg pracy zawodowej,
4. Zainteresowania pozazawodowe,
5. Inne interesujące fakty i wydarzenia.
Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres:
Redakcja „Pro Medico”; Śląska Izba Lekarska,
ul. Grażyńskiego 49a; 40-126 Katowice
z dopiskiem „LEKSYKON”
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ogłoszenia, komunikaty, reklamy

Reklama

szukam pracy
Lekarz otolaryngolog i lekarz medycyny pracy szuka dodatkowego
zatrudnienia w Tychach i najbliższej okolicy;
tel. 604 544 204
Specjalista laryngolog szuka pracy w NZOZ w pełnym wymiarze godzin
lub na ½ etatu, w Zagłębiu, okolicy Katowic, Bytomia, Chorzowa lub
Mysłowic; tel. 697 060 216, 32 266 40 29
Laryngolog szuka pracy; tel. 32 440 11 81
Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej z doświadczeniem klinicznym,
szuka pracy na terenie Katowic i w okolicy;
tel. 660 470 116
Lekarz dentysta, 40 lat doświadczenia i praktyki, podejmie od zaraz pracę,
w niepełnym wymiarze godzin, prywatnie i w ramach NZOZ, w zakresie:
protetyki, chirurgii i endodoncji, w rejonie Katowic i Bytomia
(wystawiam faktury); tel. 601 740 858
Specjalista chirurg (II st.) podejmie pracę w poradni chirurgicznej w godzinach popołudniowych, w Gliwicach lub Katowicach;
tel. 510 423 153, e – mail: dzw80@mp.pl
Specjalista laryngolog IIo poszukuje pracy w Katowicach lub okolicy;
tel. 606 131 243
Specjalista okulista szuka pracy na terenie Śląska;
tel. 696 043 340

Reklama

