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Sza now ne Ko le zan ki i Ko le dzy! 
Zy cze˛ cie pl/ych, pel/ nych ra do snej na dziei s´wia˛t Zmar twych wsta nia
Pan´ skie go, Dni Wiel ka noc nych wy pel/ nio nych na dzie ja˛ bu dza˛ cej
sie˛ do zy cia wio sny oraz po mys´l no s´ci dla nas, naszych rodzin 
i na szych pa cjen to´w.

Ze śmier cią, cho ro bą, bó lem i cier pie niem ob cu je my w na szej pra cy na co dzień, co nie zna -
czy, że umie my się z ni mi po go dzić…Je ste śmy wstrzą śnię ci ko lej ną tra ge dią, któ ra tym ra zem do -

tknę ła Ja po nię i po zba wi ła ży cia ty sią ce ludz kich ist nień. Ma jąc świa do mość, jak trud no po go dzić się
z ogro mem po nie sio nych strat, łą czy my się w głę bo kim bó lu z ca łym Na ro dem Ja poń skim. W imie -
niu wła snym i na sze go ślą skie go śro do wi ska le kar skie go skie ro wa łem na rę ce Pa na Am ba sa do ra Ja -
po nii w Pol sce wy ra zy so li dar no ści oraz ser decz ne go współ czu cia.

Po raz dru gi za pro si li śmy le ka rzy, któ rzy uzy ska li spe cja li za cję w 2010 r. wraz z kie row ni ka mi spe -
cja li za cji. Bar dzo dzię ku ję tym, któ rzy przy ję li na sze za pro sze nie, jak rów nież za licz ne li sty i te le -
fo ny z po dzię ko wa niem za tę ini cja ty wę. Nie bra kło ro dzin, któ rych po moc na dro dze na sze go awan -
su za wo do we go jest czę sto nie do prze ce nie nia. Chciał bym, że by te spo tka nia sta ły się tra dy cją na -
szej izby  – wspól na ra dość z od nie sio ne go suk ce su sta je się ra do ścią po dwój ną. Jeszce raz gratuluję
nowym specjalistom i ich zawodowym przewodnikom.

Da wać jak naj mniej, przy tym jak naj wię cej wy ma gać, szcze gól nie w za kre sie biu ro kra cji i bar dzo
su ro wo ka rać – to zda je się być po li ty ką Na ro do we go Fun du szu Zdro wia. Naj więk sza, jak do tąd ka -
ra wy nio sła po nad 800 tys. zło tych! Ale nie tyl ko NFZ tak skwa pli wie sto su je sank cje wo bec le ka rzy.
Ad mi ni stra cyj na ka ra zwią za na z od pa da mi me dycz ny mi ma wy nieść 10 tys. zł. Pro te sto wa li śmy, bo
zmia ny te wpro wa dzo ne zo sta ły bez okre su va ca tio le gis, mi mo, że wdra ża ją do tkli we sank cje fi nan -
so we w sy tu acjach, w któ rych do tych czas usta wo daw ca nie prze wi dy wał ka ra nia przed się bior ców. Po licz -
nych in ter wen cjach izb le kar skich do wia du je my się od mi ni stra śro do wi ska, że „w rzą do wym pro jek -
cie no wej usta wy zo stał za pro po no wa ny no wy wy miar ka ry”. Kie dy to na stą pi? Rów nież prze rzu ce -
nie  od po wie dzial no ści ma jąt ko wej w sy tu acji wy sta wie nia re cep ty nie zgod nej z upraw nie nia mi pa cjen -
ta wy łącz nie na le ka rza, w każ dym przy pad ku, nie za leż nie od for my wy ko ny wa nia za wo du, (tak że w przy -
pad ku świad cze nia pra cy w ra mach sto sun ku pra cy) – jest wg nas nie do przy ję cia. Za miast kon cen -
tro wać się na czyn no ściach me dycz nych, w pierw szej ko lej no ści bę dzie my kie ro wać swo ją uwa gę na wy -
ko na nie sze re gu czyn no ści ad mi ni stra cyj nych. „Po zwól cie nam le czyć pa cjen tów!” – nasz apel cią -
gle jest ak tu al ny.

Rów nież ak tu al ne są – o czym pi sa łem w ubie głym mie sią cu  – echa sta no wi ska ORL w spra wie
kon trak to wa nia świad czeń zdro wot nych przez NFZ na 2011 rok. Cią gle na pły wa ją no we pi sma z wy -
ra za mi po par cia, po li ty ków, pre zy den tów miast, rad nych sa mo rzą dów, in ter pe la cje i pro te sty. Cie szy
nas to, bo jest ozna ką, że le ka rze, a wraz z ni mi ich sa mo rząd – nie zo sta li osa mot nie ni w pro te stach.
Czy skoń czy się tyl ko na obiet ni cach, skła da nych w ro ku wy bor czym?

Do na sze go po tocz ne go ję zy ka we szło okre śle nie „tu ry sty ka szko le nio wa”, ozna cza ją ce, jak wie -
my, po dró żo wa nie le ka rzy po Pol sce, głow nie do Cen tra li, w ra mach kształ ce nia po dy plo mo we go. Ostat -
nio po ja wi ło się w me diach no we: „tu ry sty ka zdro wot na”. Cho dzi o pa cjen tów, któ rzy chcą, po zmia -
nach, za się gnąć po ra dy zdro wot nej w za kre sie noc nej i świą tecz nej am bu la to ryj nej po mo cy le kar skiej.
Tak ro dzi się fru stra cja i le ka rzy, i pa cjen tów, któ rzy swój żal wy ła do wu ją na nas. Moż na od nieść wra -
że nie, że po li ty cy za po mnie li o sta rej praw dzie, że od mie sza nia her ba ta nie sta je się słod sza!

z mojego 
punktu 
widzenia…
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Sto ją od le wej: prof. prof. dr hab. Ma rek Ka zi mierz, Ste fan Poj da, Pan Le sław Jóź ków (czło nek Za rzą du To wa -
rzy stwa Mi ło śni ków Lwo wa i Kre sów Po łu dnio wo -Wschod nich, od dział w By to miu)

dr Da nu ta Kor niak, dr Sta ni sław My siak, dr dr n. med. Iwo na Świę to chow ska, Jerzy Dosiak, Zyg fryd 
Waw rzy nek, prof. dr hab. n. med. Jan Grze sik, dr n. med. Krzysz tof Bro żek.

W skład Ko mi sji po wo ła no tak że: dr dr n. med. Emi lia na Ko co ta, Elż bie tę Se fe ro wicz i prof. dr hab. 
Ta de usza We nc la.


Chry stus zmar twych wstal/ jest
Nam na przy kl/ad dan jest

Iz ma my z mar twych po wstac´
Z Pa nem Bo giem kro´ lo wac´. Al le lu ja�
Naj star szy pol ski tekst o Wiel ka no cy, po cho dzą cy z XIV wie ku. 

Pieśń o Zmar twych wsta niu na pi sa na przez ano ni mo we go au to ra, pro sto 

i la pi dar nie uj mu je sens tych Świąt.

Ży cz my so bie wszy scy, aby upły nę ły w spo ko ju, by na tchnę -

ły nas si łą, ener gią i opty mi zmem, a nad cho dzą cy po nich

czas był dla nas lep szy i bar dziej po myśl ny.
Redakcja „Pro Me di co” 

PIERWSZE POSIEDZENIE POWOŁANEJ PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ
LEKARSKĄ KOMISJI HISTORYCZNEJ, KTÓREJ PRZEWODNICZY DR
DANUTA KORNIAK

FLESZ
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Usta wa o świad cze niach opie ki zdro wot nej fi nan so wa nych ze środ ków pu blicz nych szcze -
gó ło wo okre śla obo wiąz ki jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go i ad mi ni stra cji rzą do wej w bu -
do wa niu po li ty ki zdro wot nej i za bez pie cze niu do stęp no ści świad czeń dla oby wa te li. Pre cy -
zu je za da nia gmin i po wia tów, mar szał ków i wo je wo dów na mi ni strze zdro wia skoń czyw szy. 

KTO DE CY DU JE?
Z za ło że nia to wła dze lo kal ne od po wia da ją za stwo rze nie wa run ków umoż li wia ją cych

za spo ko je nie za po trze bo wa nia na usłu gi me dycz ne na swo im te re nie. Są or ga na mi za ło -
ży ciel ski mi dla wie lu pla có wek opie ki zdro wot nej, w tym tak klu czo wych dla ca łe go sys te -
mu, jak szpi ta le wie lo spe cja li stycz ne itp. Z dru giej stro ny nie ma ją jed nak wpły wu na to ja -
kie świad cze nia i w któ rych za kła dach opie ki zdro wot nej zo sta ną za kon trak to wa ne przez
Na ro do wy Fun dusz Zdro wia. Pa ra dok sal nie, two rząc dłu go ter mi no we stra te gie roz wo ju, nie
ma ją gwa ran cji, że ich pla ny znaj dą źró dło fi nan so wa nia. 

Wi ce mar sza łek wo je wódz twa ślą skie go Ma riusz Klesz czew ski mó wił o tym w trak cie po -
sie dze nia Pre zy dium ORL (16 lu te go), któ re go był go ściem. – Ja ko za rząd wo je wódz twa
in we stu je my w kon kret ny szpi tal lub od dział. Wy po sa ża my go w no wo cze sny sprzęt i prze -
pro wa dza my re mon ty, ale nie je ste śmy pew ni, czy za rok bę dą tam świad czo ne usłu gi me -
dycz ne, czy np. łóż ka nie bę dą sta ły pu ste z bra ku kon trak tu. – stwier dził mar sza łek – Nie
ma przy kła do wo ja kie goś ro dza ju znacz ni ka, że da na jed nost ka jest z na szej per spek ty wy
stra te gicz na. Nie wie my jak ma my dys try bu ować na sze środ ki. Stąd duże nadzieje
wiążemy z pakietem ustaw zdrowotnych, gdzie to Samorząd Województwa ma obowiązek
stworzenia programu zdrowotnego dla województwa.

Kwestie, które poruszył marszałęk są odwzorowaniem w ska li ma kro pro ble mów le ka -
rzy o ja kich od mie się cy in for mu je ślą ski sa mo rząd le kar ski. – Nie bra nie pod uwa gę wy dat -
ków po czy nio nych przez le ka rzy dla speł nie nia wy ma gań fun du szu i nie pew ność, co do źró -
deł fi nan so wa nia, po wy ga śnię ciu 3 let niej umo wy mo że znie chę cić świad cze nio daw ców do dal -
sze go roz wo ju i in we sty cji – kon sta to wał pre zes ORL dr n. med. Ja cek Ko za kie wicz.

Za gwa ran to wa na rów ność pod mio tów skła da ją cych ofer ty na świad cze nie usług me dycz -
nych i udział w kon kur sie, w któ rym jed nym z naj waż niej szych kry te riów jest ce na, a nie
do tych cza so we do świad cze nie, za pew nie nie cią gło ści le cze nia czy kwa li fi ka cje per so ne lu
i spo sób za trud nie nia bu dzi wąt pli wo ści na wet dy rek to ra ŚO NFZ Zyg mun ta Klo sy. Na lu -
to wym po sie dze niu Okrę go wej Ra dy Le kar skiej pod su mo wu jąc swo je wy stą pie nie na te mat
kon trak to wa nia świad czeń dy rek tor pod kre ślił, że je go zda niem, po win no się zmo dy fi ko -
wać pro ce du ry kon trak to we, tak by pozbawić  moż li wości wy ka za nia w ofer cie per so ne lu,

któ ry w chwi li
skła da nia ofer ty
nie jest zwią za ny
z ofe ren tem oraz
wy eli mi no wać od -
po wiedz an kie to -
wą: „nie speł niam,
ale bę dę speł niał
od po cząt ku obo -
wią zy wa nia umo -
wy”.  Dzięki temu
nie byłoby moż li -
wości wpi sy wa nia
fak tów, któ re
w chwi li skła da nia

● GOŚĆ PREZYDIUM ORL – WICEMARSZAŁEK WOJ. ŚLĄSKIEGO MARIUSZ KLESZCZEWSKI 

O polityce zdrowotnej z marszałkiem 
ofer ty jesz cze nie za ist nia ły i ma ja być do -
peł nio ne do pie ro w mo men cie pod pi sy wa -
nia umo wy z fun du szem. 

Aktualny kształt ankiet daje świad cze nio -
daw com moż li wość „pod ko lo ro wa nia” ofer -
ty przy po mo cy wir tu al ne go per so ne lu,
z któ rym jesz cze nie ma pod pi sa nej umo -
wy o pra cę czy sprzę tu me dycz ne go, któ -
ry do pie ro za mie rza ku pić. Zdaniem
dyrektora Klosy na le ża ło by po nad to zła go -
dzić za pis art. 147 usta wy, któ ry w spo sób
jed no znacz ny na ka zu je od rzu cić ofer tę nie -
za leż nie od te go, ja kie go wy mo gu do ty czy.

W przesłanym kilka tygodniu po
spotkaniu z Prezydium ORL pi śmie mar sza -
łek Klesz czew ski pi sze „Za rząd Wo je wódz -
twa Ślą skie go pro wa dzi bie żą cy mo ni to ring
pro ce su kon trak to wa nia świad czeń zdro wot -
nych w wo je wódz twie ślą skim. Z pro wa dzo -
nych ana liz wy ni ka, że re zul ta ty za koń czo -
nych przez ofe ren tów ne go cja cji oraz war -
tość pod pi sa nych umów, po zo sta ją wy so ce
nie za do wa la ją ce dla wie lu świad cze nio daw -
ców, w tym rów nież dla tak zna czą cych jak
naj więk sze szpi ta le funk cjo nu ją ce w na szym
re gio nie” 

Pro blem wy da je się być o ty le pa lą cy, że
w tym ro ku w na szym wo je wódz twie wy ga -
sa ją umo wy na świad cze nia szpi tal ne i zo -
sta nie roz pi sa ny na nie kon kurs ofert, po dob -
nie jak mia ło to miej sce w ro ku ubie głym
w za kre sie sto ma to lo gii i am bu la to ryj nej opie -
ki spe cja li stycz nej. Je go wa run ki i przy ję te
kry te ria, któ re jesz cze nie są zna ne, bę dą
mia ły de cy du ją cy wpływ na sta tus i dzia łal -
ność ślą skich szpi ta li. 

WSS 1 W TY CHACH

W trak cie lu to wych spo tkań wie le miej -
sca po świę co no Wo je wódz kie mu Szpi ta lo -
wi Spe cja li stycz ne mu nr 1 w Ty chach. Pre -
zes Ko za kie wicz za de kla ro wał w imie niu ślą -
skiej izby po moc w roz wią za niu pro ble mów
tej pla ców ki. W spo tka niu z mar szał kiem
Klesz czew skim wzię li udział prze wod ni -
czą cy ko mi sji ORL w tym dr Ka ta rzy na Wilk
(Ko mi sja ds. Prze kształ ceń, Pra cy i Pła cy oraz
Kon tak tów ze Związ ka mi Zawo do wy mi), 
dr n. med. Je rzy Pie nią żek (ko mi sja ds. Kon -

Od lewej: marszałek Mariusz Kleszczewski, prezes ORL Jacek Kozakiewicz
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Z PRAC PREZYDIUM I ORL

tak tów z NFZ) oraz dr n. med. Mie czy sław
Dzie dzic (Ko mi sja Le gi sla cyj na). Wie le miej -
sca za ję ło przed sta wie nie nie zwy kle trud nej
sy tu acji, ja ka za pa no wa ła w szpi ta lu po ob -
ję ciu po sa dy dy rek to ra przez An drze ja
Dry bań skie go. Dok tor Wilk omó wi ła fak ty
z per spek ty wy pra cu ją cych w szpi ta lu le ka -
rzy, mar sza łek przy znał, że ty ska pla ców ka

jest dla wo je wódz twa stra te gicz ną i przed sta wił swo je ra cje, ja ko przed sta wi cie la or ga nu za -
ło ży ciel skie go oraz za rzą du wo je wódz twa ślą skie go. Pod wpły wem in for ma cji ze stro ny przed -
sta wi cie li ŚIL mar sza łek Klesz czew ski zo bo wią zał się do prze pro wa dze nia kon tro li w szpi -
ta lu m.in. w za kre sie wy bo ru fir my ze wnętrz nej, ma ją cej za pew nić ob sa dę dy żu ro wą na izbie
przy jęć. 

Anna Zadora-Świderek

Gra ży na Ogro dow ska: Ja kie re flek sje ma
skarb nik Ślą skiej Izby Le kar skiej po ro ku spra -
wo wa nia funk cji? 
Je rzy Rdes: Na pew no ta ką, że to jest dość
nie wdzięcz na funk cja „eko no ma”. My ślę, że
wie lu le ka rzy chy ba nie do koń ca zda je so -
bie spra wy z te go, że ani ja, ani głów na księ -
go wa, Pa ni Ró ża Wró bel, nie ma my mo cy
spraw czej i de cy zyj nej. Po wiem wprost:
cza sem je ste śmy trak to wa ni jak wro go wie.

G.O.: To ostre sfor mu ło wa nie, dla cze go Pan
tak są dzi?
J.R.: Nie któ rzy z Ko le ża nek i Ko le gów uwa -
ża ją, że mo że my swo bod nie na giąć prze pi sy,
pod jąć ko rzyst ną dla nich de cy zję, mi mo bra -
ku np. od po wied niej do ku men ta cji, że po stę -

pu je my wg swo je go uzna nia. A w fi nan sach nie ma do wol no ści. Tu nie ma żad ne go „wi dzi mi -
się”. Jest ca ły gąszcz prze pi sów pra wa, któ rych je ste śmy obo wią za ni prze strze gać. Po dob nie
jest ze skład ka mi – na nas czę sto sku pia ją się pre ten sje, że o tym przy po mi na my, że skład ki
są ta kie, a nie in ne, choć wszy scy do sko na le wie dzą o uchwa le Na czel nej Ra dy Le kar skiej w tej
spra wie. 

G.O.: A jak wy glą da to przy po mi na nie w prak ty ce?
J.R.: Obo wiąz kiem każ de go człon ka izb le kar skich jest ter mi no we opła ca nie skład ki. Ma -
my pro gram kom pu te ro wy, któ ry „wy ła pu je” tych, któ rzy za le ga ją ze skład ką. Nie chce my,
by ro sły od set ki. Rocz nie wy sy ła my ok. 6 ty się cy upo mnień, w któ rych jest in for ma cja o za -
le gło ściach i na leż nych od set kach. Z ana li zy trzech ko lej nych lat, moż na stwier dzić, że ok. 91%
człon ków ŚIL opła ca ło skład ki zgod nie z uchwa łą NRL.

G.O.: Ja kie są moż li wo ści zwol nie nia z pła ce nia skład ki al bo jej ob ni że nia?
J.R.: Zwol nie nia mo gą do ty czyć eme ry tów i ren ci stów, któ rzy osią gnę li wiek eme ry tal ny, nie
pro wa dzą cych pry wat nej prak ty ki i nie ma ją cych za trud nie nia. Je że li le karz eme ryt lub ren -
ci sta pra cu je, ale nie osią ga przy cho du rocz ne go więk sze go, niż przy chód le ka rza sta ży -

sty, (mie sięcz nie przy chód ten wy no si 2007 zło tych) to ma pra -
wo do skład ki w wy so ko ści 10 zło tych mie sięcz nie. Że by to by ło
moż li we, trze ba do ko nać zgło sze nia w dzia le Re je stru i wy stą pić
pi sem nie z wnio skiem do Pre zy dium ORL, do łą cza jąc wy peł nio -
ny for mu larz, do stęp ny na stro nie in ter ne to wej izby lub w księ go -
wo ści. Ani ja, ani głów na księ go wa sa mi nie roz pa tru je my wnio -
sków, ro bi to Pre zy dium ORL.

G.O.: Co spra wia le ka rzom naj więk szą trud ność, je śli cho dzi o speł -
nie nie tych wy mo gów?
J.R.: Naj czę ściej zda rza się nie in for mo wa nie dzia łu re je stru ŚIL
lub brak do ku men ta cji. War to też pa mię tać, że je śli ktoś np. prze -
cho dzi na eme ry tu rę w kwiet niu, to uzy ska zwol nie nie do pie ro
od ma ja, bo uchwa ła mó wi, że zwol nie nie skut ku je w na stęp nych
mie sią cach po zło że niu wnio sku.

G.O.: Rok te mu, w krót kim wy wia dzie, któ ry z Pa nem prze pro wa -
dza łam, po wie dział Pan, że głów nym ce lem bę dzie „po mna żać pie -
nią dze i kie ro wać do człon ków sa mo rzą du”. Uda ło się?
J.R.: To jest pro ces, któ ry trwa ca ły czas. Pie nią dze ze skła dek idą
nie tyl ko na utrzy ma nie biu ra, ko mi sje pro ble mo we, in sty tu cje rzecz -od lewej: skarbnik ŚIL dr Jerzy Rdes, główna księgowa Róża Wróbel
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● ROZMOWA ZE SKARBNIKIEM, DR N. MED. JERZYM RDESEM

W finansach nie ma dowolności

FINANSE ŚIL
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G.O.: Ja ka jest re la cja mię dzy Ko mi sją ds. Fi -
nan sów ŚIL, a skarb ni kiem?
J.R.: Ko mi sja ds. Fi nan sów ma funk cję kon -
tro l ną i do rad czą. Cie szę się, że jej prze wod -
ni czą cym jest Kol. Jan Cie ślic ki, ma już du -
że do świad cze nie, był skarb ni kiem przez
dwie ka den cje. Kon tro le w izbie od by wa ją się
nie mal ca ły czas, nie tyl ko po przez Ko mi sję
ds. Fi nan sów czy Re wi zyj ną, kon tro lu je nas
ZUS, Urząd Skar bo wy, tak że ze wnętrz na
kan ce la ria au dy to wa. 

G.O.: I śpi Pan spo koj nie? 
J.R.: Je śli cho dzi o przej rzy stość na szych
dzia łań, to tak. Przej mo wa łem się tym, że -
by jak naj le piej ulo ko wać na sze wspól ne izbo -
we za so by, na lo ka tach dłu go ter mi no wych,
aby śmy nic na tym nie stra ci li. Bo jak stra -
cę swo je pie nią dze, to pół bie dy… Ale wy -
bra li śmy lo ka ty ko rzyst ne i bez piecz ne.

G.O.: Jak Pan re agu je na sy tu acje, w któ rych
le ka rze ma ją pre ten sje do skarb ni ka „o ca -
ło kształt”? 
J.R.: Je stem chi rur giem, umiem so bie ra dzić
ze stre sem. Zga dzam się ze stwier dze niem,
że każ da or ga ni za cja jest sil na, jak za an ga -
żo wa ni są jej człon ko wie.

G.O.: Jest jesz cze in ne: każ da or ga ni za cja
jest tak sil na, jak jej naj słab sze ogni wo… .
J.R.: Do kład nie tak. 

ni ka, są du itd. Z ze bra nych skła dek człon kow skich, któ re w 2010 ro ku wy nio sły 6 059 199,
du żą część, bo po nad 80 % wra ca do człon ków na szej izby w róż nej po sta ci fi nan so wa nia
ich dzia łal no ści. Na kształ ce nie po dy plo mo we zo sta ły wy dat ko wa ne środ ki w wy so ko ści pra -
wie 430 000 zło tych. Zo sta ły sfi nan so wa ne mię dzy in ny mi kur sy z pierw szej po mo cy, re -
su scy ta cji i szko le nia sto ma to lo gicz ne. W ra mach wy dat ków na kształ ce nie część środ ków
zo sta ła prze zna czo na na do fi nan so wa nie ba zy noc le go wej w War sza wie, z któ rej ko rzy sta -
ją przede wszyst kim le ka rze uczest ni czą cy w róż nych szko le niach i kur sach w sto li cy. W tej
ka den cji zo sta ły wpro wa dzo ne na gro dy za uzy ska nie spe cja li za cji w dzie dzi nach pod sta -
wo wych, na któ re w 2010 ro ku prze zna czo no 132 000 zł. Du ża część skła dek prze zna -
cza na jest na po moc so cjal ną, za po mo gi czy sty pen dia dla dzie ci zmar łych Ko le ża nek i Ko -
le gów Le ka rzy. Na ten cel zo sta ło prze zna czo ne pra wie 400 000 zło tych. Na le ży wspo -
mnieć też o dzia łal no ści cha ry ta tyw nej, któ ra wy nio sła po nad 30 000 zło tych. Od ręb ną po -
zy cję w fi nan sach zaj mu je fun dusz po życz ko wy, z któ re go w 2010 udzie lo no po ży czek na kwo -
tę po nad 3 000 000 zło tych, opro cen to wa nych w wy so ko ści 4 % w ska li ro ku, co w wie -
lu przy pad kach po zwo li ło le ka rzom unik nąć wy so kie go opro cen to wa nia w ban kach ko mer -
cyj nych. Dzia ła nia izby to też ob słu ga le ka rzy od no śnie re je stru jak i dzia ła nia or ga nów izby
ta kich, jak Okrę go wy Zjazd, Okrę go wa Ra da Le kar ska, Rzecz nik Od po wie dzial no ści Za -
wo do wej, Sąd Le kar ski czy De le ga tu ry. Te dzia ła nia po chło nę ły oko ło 1 500 000 zło tych, z cze -
go dzia ła nia prze ję te od or ga nów ad mi ni stra cji pań stwo wej wy nio sły po nad 400 000 zł. Pra -
wie 500 000 zło tych zo sta ło prze zna czo ne na biu le ty n „Pro Me di co”. Rok 2010 za mknę li -
śmy do dat nim bi lan sem po nad 2 000 000. Zło ży ły się na to dzia ła nia oszczęd no ścio we i ra -
cjo nal ne wy da wa nie pie nię dzy ze skła dek człon kow skich le ka rzy na za sa dzie „oglą da nia zło -
tów ki z każ dej stro ny”. Na le ży wspo mnieć o źró dłach po za  skład ko wych, ta kich jak fi nan so -
wa nie pro gra mów unij nych w ra mach kur sów „Pro Do cto re”, wpły wy z Urzę du Mar szał kow -
skie go na or ga ni za cję szko leń dla le ka rzy i le ka rzy den ty stów re ali zu ją cych pro gram sta żu po -
dy plo mo we go czy do ta cji z Na czel nej Izby Le kar skiej na kształ ce nie po dy plo mo we.

G.O.: … czy li na po wta rza ne we wszyst kich izbach le kar skich py ta nia, „na co idą na sze skład -
ki” …
J.R.: …moż na z peł ną od po wie dzial no ścią od po wie dzieć, że w du żej mie rze wra ca ją do le -
ka rzy.

Ka to wi ce, dn………………….
Imię: ……………………………….
Na zwi sko: ……………………………….
Uli ca: ……………………………….
Nr do mu: ……………………………….
Kod: ……………………………….
Miej sco wość: …………….............................

Do
Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach
ul. Gra żyń skie go 49a
40-126 Ka to wi ce

Wnio sek
Zwra cam się z proś bą o zwol nie nie mnie z co mie sięcz nych

opłat skła dek człon kow skich na rzecz Ślą skiej Izby Le kar skiej w związ -
ku z za prze sta niem wy ko ny wa nia za wo du le ka rza*, bra kiem do cho dów*
(nie po trzeb ne skre ślić).

……………………………………
Pod pis

Za łącz nik:
Oświad cze nie o wy so ko ści przy cho dów
Kse ro ko pia de cy zji ZUS*

* nie po trzeb ne skre ślić

Za łącz nik Nr 2
Do uchwa ły ORL Nr 12/2009

Z dnia 25.04.2009 r.

Ka to wi ce, dnia.................

OŚWIAD CZE NIE 
O WY SO KO SCI PRZY CHO DÓW 

(dla zwol nie nia od skład ki człon kow skiej)

Ja ni żej pod pi sa ny/a oświad czam, że od dnia .................... do dnia
............... nie bę dę osią gał/a przy cho dów.  Oświad cze nie o bra ku przy -
cho dów skła dam ce lem uzy ska nia zwol nie nia od skład ki człon kow skiej
na rzecz sa mo rzą du le kar skie go.

..............................
(pod pis)

Po ucze nie:
W ra zie zło że nia nie praw dzi we go oświad cze nia o wy so ko ści przy -
cho du, na pod sta wie któ re go zwol nio no od skład ki człon kow skiej,
Ślą ska Izba Le kar ska ma pra wo żą dać za pła ty skład ki człon kow skiej
w peł nej wy so ko ści za ca ły okres ob ję ty zwol nie niem od skład ki.
Skła da ne oświad cze nie jest zgod ne z prze pi sa mi pra wa. 
Le karz, któ ry uzy skał zwol nie nie od obo wiąz ku opła ca nia skład ki
człon kow skiej obo wią za ny jest nie zwłocz nie po wia do mić Ślą ską Izbę
Le kar ską o osią ga niu przy cho dów.



SPECJALIZACJE

DOM LEKARZA SENIORA

● FUNDACJA „DOM LEKARZA SENIORA” MA STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

na brak wy star cza ją cej
do pod ję cia dzia łal no ści
licz by pen sjo na riu szy.
Kosz ty utrzy ma nia Do mu
Le ka rza Se nio ra zo sta ły
skal ku lo wa ne dla 30 miesz -
kań ców. Tym cza sem chęć
 za miesz ka nia w obiek cie
zgło si ło za le d wie kil ku le -
ka rzy. Wo bec po wyż sze go
ORL zle ci ła, wy bra nej
w dro dze po stę po wa nia
ofer to we go, wy spe cja li zo -
wa nej fir mie opra co wa nie
biz nes pla nu, któ ry po zwo li pod jąć wła ści wą de cy zję co do spo so bu za go spo da ro wa nia obiek -
tu, z za cho wa niem pod sta wo wej funk cji, a tak że zmi ni ma li zo wać po no szo ne kosz ty sta łe. 

Z przed sta wio ne go opra co wa nia wy ni ka, że naj ko rzyst niej szą for mą za rzą dza nia bę dzie
od da nie obiek tu w za rząd ze wnętrz ny z moż li wo ścią udo stęp nie nia miejsc dla pen sjo na -
riu szy spo za śro do wi ska le kar skie go. Za mie ści li śmy sto sow ne ogło sze nie w pra sie oraz na stro -
nie in ter ne to wej ŚIL. 

Do tych czas wpły nę ła jed na ofer ta. Ogło sze nia zo sta ły po wtó rzo ne. Osta tecz ny ter min
za koń cze nia po stę po wa nia ofer to we go wy zna czo no na 15 kwiet nia br. 

Wan da Gal was -Pra sa łek

dy rek tor biu ra ŚIL

Fun da cja „Dom Le ka rza Se nio ra” za ło -
żo na w 2008 ro ku w ce lu po zy ski wa nia środ -
ków na do fi nan so wa nie dzia łal no ści Do mu
Le ka rza Se nio ra, 17 lu te go br. uzy ska ła sta -
tus or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go. Stwa -
rza to moż li wość prze ka zy wa nia 1% po dat -
ku do cho do we go od osób fi zycz nych na kon -
to fun da cji. 

Bę dzie to moż li we w ro ku 2012,
przy roz li cza niu po dat ku do cho do we go
od osób fi zycz nych za rok 2011. Prze ka za -
nie przez po dat ni ka 1% po dat ku do cho do -
we go od osób fi zycz nych jest bo wiem moż -
li we, gdy da na or ga ni za cja znaj du je się w wy -
ka zie or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go ogło -
szo nym do 15 grud nia ro ku po dat ko we go. 

CO Z DO MEM LE KA RZA SE NIO RA?
Dom Le ka rza Se nio ra jest w cen trum

uwa gi ORL i obiek tem za in te re so wa nia
szczególnie lekarzy seniorów. Do tych czas nie
uda ło się uru cho mić obiek tu ze wzglę du

fo
t.:

 P
rz

em
ys

ła
w 

Sk
ib

a

● UROCZYSTE SPOTKANIE Z UDZIAŁEM LEKARZY, KTÓRZY W 2010 ROKU UZYSKALI SPECJALIZACJĘ

Jesteśmy w łańcuchu pokoleń
15 mar ca do Do mu Le ka rza w Ka to wi -

cach przy by li licz ni go ście. Kie row ni cy spe -
cja li za cji, kon sul tan ci wo je wódz cy, przed sta -
wi cie le SUM i to wa rzystw na uko wych, izby
le kar skiej. I przede wszyst kim le ka rze, któ -
rzy uzy ska li spe cja li za cję. Jak po wie dział pre -
zes ORL dr n. med. Ja cek Ko za kie wicz: „To
spo tka nie jest po to, że by śmy się le piej po -
zna li. Sta no wi my prze cież część wspól nej,

le kar skiej ro dzi ny. To waż na chwi la, uko ro no wa nie wie lu lat Wa szej cięż kiej pra cy, dłu giej
i trud nej dro gi”. A dro ga do spe cja li za cji jest dla le ka rza rze czy wi ście trud na, szcze gól nie
dla ro dzi ny, któ ra mu si w tym cza sie wziąć na sie bie cię żar wie lu obo wiąz ków. Dla te go też
chy ba prze wod ni czą cy Ślą skie go Od dzia łu Pol skie go To wa rzy stwa Le kar skie go, dr n. med.
Je rzy Do siak, wspo mi na jąc m. in. swo ich „pod opiecz nych” (czy li trzy dzie stu pię ciu spe cja -
li stów cho rób we wnętrz nych i pię ciu kar dio lo gii) i to, jak jest dum ny że uda ło się prze ka -
zać im część swo jej wie dzy, pod kre ślił „za wsze przy po mi na łem, że by ten pierw szy, ra do -
sny te le fon skie ro wać naj pierw do naj bliż szych”.

To by ło już dru gie ta kie spo tka nie w Do mu Le ka rza i po raz dru gi mie li śmy oka zję ob -
ser wo wać, jak ro dzi ce, te ścio wie, mę żo wie i żo ny nie kry ją wzru sze nia, gdy od czy ty wa no
na zwi sko le ka rza, wrę cza no dy plom z wy ra za mi uzna nia, pre zes ORL gra tu lo wał w imie -
niu ca łe go sa mo rzą du le kar skie go. Nie któ rzy ze swa dą mó wi li do mi kro fo nu, o swo jej spe -
cja li za cji, pra cy z jej kie row ni kiem, in ni wo le li sta nąć ci cho z bo ku. Ale wszy scy pod kre śla -
li, że to waż na chwi la. „Ma wy miar sym bo licz ny i re ali stycz ny” po wie dział prof. dr hab. n.
med. Eu ge niusz Ku charz, kon sul tant wo je wódz ki w dzie dzi nie reu ma to lo gii i opie kun spe -
cja li za cji. Sym bo licz ny, bo przy po mi na „że je ste śmy w łań cu chu po ko leń, sta no wi my jak -
by drze wo ge ne alo gicz ne, na któ rym do kład nie wi dać prze ni ka ją ce się re la cje Mistrz -Uczeń.
Bo każ de go z nas okre śla, kto był na szym mi strzem i dla ko go nim kie dyś bę dzie my.” A re -

Wg da nych Cen trum Me dycz ne go
Kształ ce nia Po dy plo mo we go 
(ak tu ali za cja – paź dzier nik 2010 r.)

Pro gra my spe cja li za cji: 
40 spe cjal no ści pod sta wo wych 
28 spe cjal no ści szcze gó ło wych 
9 spe cjal no ści le kar sko -sto ma to lo gicz -

nych pod sta wo wych 

Dom dla Lekarzy Seniorów
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le kar ski” i to zo sta je w pa mię ci naj bar dziej,
ale przy zna je, że zdo by cie spe cja li za cji
i uro czy stość ta ka jak ta w Do mu Le ka rza,
tak że pla su je się wśród dni po tem nie za po -
mnia nych.

Gra ży na Ogro dow ska 

ali stycz ny, bo ko lej ny raz uświa da mia, że „nie
ma dru gie go za wo du, w któ rym czło wiek tak
dłu go zdo by wa ko lej ne stop nie wie dzy”. Ze -
bra ni z uwa gą wy słu cha li też prof. dr hab. n.
med. Kry sty ny Ol czyk z SUM, któ ra mó wi -
ła m. in. o wspól nych z izbą le kar ską i Uni -
wer sy te tem Ślą skim pla nach uru cho mie nia
stu diów po dy plo mo wych z pra wa me dycz ne -

go, a pre zes ORL nie krył, że to część „pla nu wy cią ga nia ce gieł ki po ce gieł ce z te go mu -
ru, ja kim jest scen tra li zo wa nie kształ ce nia po dy plo mo we go”, co nie bę dzie szyb kie i pro -
ste, ale od cze goś trze ba za cząć.

Dr Alek san dr Prud kij (no wy spe cja li sta w dzie dzi nie cho rób we wnętrz nych): – Eg za min
był cięż ki, naj trud niej szy w ży ciu, ale nie bę dzie ostat ni. Cie szę się, że wy sze dłem z nie -
go ży wy”. Dla cze go aż tak? „Bo mój kie row nik spe cja li za cji opo wia dał, jak je go ko le ga zmarł
kie dyś pod czas przy go to wań do eg za mi nu i bar dzo się tym prze ją -
łem”.

Dr An drzej Jan kow ski do po wia da: „Rze czy wi ście, tak kie dyś by -
ło. Mó wi łem to ku prze stro dze. Dr Alek san der to już w ko lej no ści
dwu dzie sta trze cia oso ba, któ ra uzy ska ła pod mo im kie run kiem spe -
cja li za cję. Po wta rzam im za wsze, że prócz wie dzy teo re tycz nej, bar -
dzo waż ne jest dla le ka rza roz wi jać in tu icję, uży wać em pa tii, do brze
prze pro wa dzić wy wiad z cho rym, do brze się z nim ko mu ni ko wać. To
są pod sta wy.” 

Dr n. med. Mag da le na Gaw ron - Kisz ka, rów nież no wy spe cja li -
sta cho rób we wnętrz nych i… dwu dzie sta czwar ta oso ba, któ ra uzy -

ska ła spe cja li za cję po opie ką dra Jan kow skie go. „Sie dzia łam nad książ ka -
mi dzień w dzień. Mam dwo je ma łych dzie ci – ma ją sześć i trzy la ta, mu -
sia ła więc po ma gać mi ro dzi na. Pra cu je my ra zem z dr Jan kow skim i Alek -
san drem na jed nym od dzia le (Szpi tal Po wia to wy w Bę dzi nie) więc mie li -
śmy ze so bą bez prze rwy kon takt, to bar dzo po ma ga ło”.

„Je stem z nich dum ny, bar dzo do brze przy go to wa li się do eg za mi -
nu, to tak że du ża sa tys fak cja dla kie row ni ka” – mó wi dr Jan kow ski.

War to w tym miej scu przy po mnieć, że … tyl ko sa tys fak cja. Bez kie -
row ni ka spe cja li za cji nie ma pro ce su spe cja li za cji, a le ka rze co raz czę ściej
nie chcą wy ra żać zgo dy na peł nie nie tej, czy sto spo łecz nej funk cji. „Tym
więk szy więc sza cu nek dla tych, któ rzy się po dej mu ją te go tru du” pod kre -
ślał pre zes ORL Ja cek Ko za kie wicz. Opie ka nad młod szy mi ko le ga mi, pro wa dze nie ich pro -
ce su kształ ce nia, nad zo ro wa nie re ali za cji to ku kształ ce nia – to ogrom na od po wie dzial ność.
Dla te go też wie le słów po dzię ko wań pa dło dla kie row ni ków spe cja li za cji.

Dr n. med. Bog dan Ko czy uwa ża co praw da, że praw dzi wym „chrze stem bo jo wym” jest
dla le ka rza je go pierw szy pa cjent, kie dy trze ba go zdia gno zo wać i zdać się na „swój in stynkt

SPECJALIZACJE

Wg da nych Re je stru Ślą skiej Izby 
Le kar skiej. 

W 2010 ro ku spe cja li za cję uzy ska ło: 
 – 362 le ka rzy i 15 le ka rzy den ty -

stów – łącz nie 377 osób
– spe cja li za cje pod sta wo we – 306
– szcze gó ło we – 71 

Kin ga Le na Sta chur ska (5 lat) z ma mą,
dr Justyną Sapała-Stachurską, no wą spe -

cja list ką w dzie dzi nie oku li sty ki. „Ma ma się
cią gle uczy ła, ja by łam wte dy z bab cią”

Dr Prze my sław Chi mi czew ski, no wy spe cja li sta w dzie dzi nie gi ne ko lo gii on ko -
lo gicz nej, był jed nym z wie lu le ka rzy, któ rzy na uro czy stość przy był z ro dzi ną.

Dzię ko wał za trud swo je mu kie row ni ko wi spe cja li za cji, dr n. med. 
An drze jo wi Woj ciesz ko wi. 

Michałek Lenart wołał do mamy przez zamknięte drzwi: „Mamo, kocham
Cię!”. Dr Magdalena Żak-Lenart uczyła się do specjalizacji z interny. Na

zdjęciu z mężem prawnikiem 
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PREZES ORL W KATOWICACH DR N. MED. JACEK KOZAKIEWICZ ORAZ REDAKCJA „PRO MEDICO”
GRATULUJĄ WSZYSTKIM LEKARZOM, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY:

SPECJALIZACJE

Ane ste zjo lo gia i in ten syw na te ra pia
dr Mo ni ka Brze ziń ska
dr Elż bie ta Dziąć ko
dr Alek san dra Go łąb -Go coł
dr Ża ne ta Ja strzęb ska
dr Grze gorz Ka sper czyk
dr Do ro ta Kraw czyk
dr Ra fał Ku char ski
dr Re na ta Na giel -Bo dzioch
dr Mał go rza ta Pła tek -Ko ro no wicz
dr Bar to sz Poloczek
dr Mo ni ka Po znań ska
dr n. med. Ka ta rzy na Rut kow ska
n. med. Piotr Rzyt ki
dr n. med. Alek san dra Za mo row ska

An gio lo gia
dr n. med. Aga ta Du szań ska
dr Ja cek Ko stec ki
dr n. med. Woj ciech Mi ku sek
dr n. med. Krzysz tof Szcze chow ski

Au dio lo gia i fo nia tria
dr hab. n. med. Ja ro sław Mar kow ski

Bal ne olo gia i me dy cy na fi zy kal na
dr hab. n. med. Grze gorz Cie ślar

Chi rur gia dzie cię ca
dr An drzej Gra bow ski
dr Bar ba ra Świe rad

Fa charz tin fur Tho ra xchi rur gie – 
chi rur gia klat ki pier sio wej
Dok tor der Me di zin 
Ka ta rzy na Rad kow ska -Braun

Chi rur gia na czy nio wa
dr To masz Gul

Chi rur gia ogól na
dr Wie sław Dur czok
dr Ma rek For tu na
dr n. med. To masz Klim kie wicz
dr Mar cin Ze man

dr n. med. Agniesz ka Zy go

Chi rur gia sto ma to lo gicz na
dr Agniesz ka So cha

Cho ro by we wnętrz ne
dr An na Ba rań ska -Ko sa kow ska
dr Mał go rza ta Bo row ska
dr Ar tur Chwal ba
dr An na Ciem niew ska
dr Mał go rza ta Co mi -Si wiń ska
dr An drzej Fran kie wicz
dr n. med. An na Frycz -Ku rek
dr n. med. Mag da le na Gaw ron -Kisz ka

dr Agniesz ka Gol da
dr Mar cin Gru ca
dr Ma ciej Ha ber ka
Facharztin fur Innere Medizin
dr An na Hersz kie wicz -Kra wiec
dr Bar tosz Hu dzik
dr Do ro ta Ja błoń ska
dr Grze gorz Kacz mar czyk
dr An na Ka zik
dr n. med. Agniesz ka Kę dzia
dr Ja ro sław Ko la sa
dr Mar ta Ko wal czyk
dr Iza be la Ko wal ska
dr n. med. An drzej Ku łach
dr To masz Ku rek
dr Alek san dra Le d won
dr Ka ta rzy na Mal czyk
dr Ane ta Mar cin kie wicz
dr Piotr Mar cisz
dr n. med. Mag da le na Mar cisz -Orzeł
dr Mo ni ka Ma zur -Jam ro zik
dr Alek san dra Me lisz
dr Be ata No wak -Jeż
dr hab. n. med. Mag da le na 
Ol sza nec ka -Gli nia no wicz
dr Mał go rza ta Ol szów ka
dr Ar ka diusz Orzeł
dr Prze my sław Pa rzel ski
dr Mi chał Płach ciń ski
dr Alek sandr Prud kij
dr Prze my sław Ra mos

Kie row nik spe cja li za cji

dr Aga ta Łu czyk 

dr n. med. An na Sko ru pa 

dr Alek san dra Ka roń -Gu tow ska 

dr Han na Karp 

dr Jo an na Czech 

dr An na To ma la 

dr hab. n. med. Da riusz Szur lej 

dr Do ro ta Du dek -Dycz kow ska 

prof. dr hab. n. med. Ewa Kar pel 

dr An drzej Plu ta 

dr An na To ma la 

dr Mag da le na Wer sz ner 

dr Wło dzi mierz Ma jew ski 

dr Jo an na Czech 

dr hab. n. med. Grze gorz Bu dziń ski 

prof. dr hab. n. med. Krzysz tof Zia ja

dr n. med. Ja cek Zia ja 

prof. dr hab. n. med. Alek san der Sie roń 

dr hab. n. med. Bo że na Wi skir ska -Woź ni ca

prof. dr hab. n. med. Alek san der Sie roń 

dr n. med. Woj ciech Skrzy piec 

dr n. med. Woj ciech Skrzy piec 

dr Ar ka diusz Kru po wies 

dr Ja cek Da now ski -Zdzie bło 

dr n. med. Zbi gniew Smy ła 

dr n. med. An drzej Ty czyń ski 

dr Ma rek Go mo liń ski 

dr hab. n. med. Da mian Czy żew ski 

dr Mag da le na Ję dru sik -Paw łow ska 
  

dr Oskar Ko wal ski 

prof. dr hab. n. med. Ja nusz Gum precht

dr Mi chał Ro le der

dr n. med. Zbi gniew Bu ła now ski 

dr n. med. Li dia Trza ska -Mi chal ska

dr n. med. Jo an na Gmy rek

dr Ja cek Si ko ra

dr An drzej Jan kow ski

dr n. med. Jo an na Bon -Ba ła ziń ska 

dr n. med. Ma ciej Fi nik 

prof. dr hab. n. med. Zbi gniew Gą sior

dr n. med. Ja nusz Szko dziń ski

dr n. med. Ma rek Cho rą ży 

dr An drzej Mrów ka

dr n. med. Krzysz tof Wil czek

prof. dr hab. n. med. Bo gu sław Oko pień

dr n. med. Kry stian Wi ta

dr Piotr Titz

dr Ta de usz Za jąc

prof. dr hab. n. med. Zbi gniew Gą sior

dr n. med. Piotr Jar ski

prof. dr hab. n. med. Alek san der Sie roń

dr Grze gorz Ry mar czyk

dr n. med. An drzej Stra szak

dr n. med. Jan Pru szow ski

dr n. med. Ur szu la Po la no wicz

dr Ma rze na Że laź nic ka

dr hab. n. med. Ce za ry Ku cio 

dr n. med. Iwo na Woź niak -Sko wer ska

prof. dr hab. n. med. An to ni Hry cek

dr n. med. Piotr Schne iberg

dr hab. n. med. Cze sław Mar cisz

dr Ja cek Olen der

dr n. med. Ma ciej Kiersz tejn

dr An drzej Jan kow ski

prof. dr hab. n. med. Jan Du ła wa 
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dr Edy ta Rem bie sa -Ja ro siń ska
dr Adam Ro mań czyk
dr Agniesz ka Skow ron
dr Han na Sku pień
dr Be ata Stę pień
dr Iwo na Su łec ka
dr An na Sze ja
dr Mag da le na Szku lik
dr Alek san dra Szy mań ska
dr Ilo na Szy pu ła
dr Ma te usz Taj stra
dr Jo an na Wró blew ska -Ba łys
dr Mi łosz Za rzec ki
dr Ja dwi ga Za wa da
dr Mo ni ka Zda no wicz -Se te ra
dr Iza be la Zie liń ska -Leś
dr Agniesz ka Żak -Go łąb
dr n. med. Prze my sław Ży ciń ski

Cho ro by za kaź ne
dr Wło dzi mierz Ma zur

Der ma to lo gia i we ne ro lo gia
dr Agniesz ka Goj -Du niec
dr Agniesz ka Ku jaw ska
dr n. med. Mar cin Za krzew ski

Dia be to lo gia
dr Edy ta Ci choc ka
dr n. med. To masz Szcze pa nik
dr Ra fał Zych

En do kry no lo gia
dr n. med. Ewa Kra jew ska -Siu da
dr n. med. Jo an na Oświę cim ska
dr Da nu ta Re kow ska -Pie czy rak

Far ma ko lo gia kli nicz na 
dr n. med. Krzysz tof Ła bu zek

Ga stro en te ro lo gia 
dr An na Boż kie wicz -Ka sper czyk

Ge ria tria
dr Ry szard Jar czyk
dr Ja dwi ga Szwe blik
dr Iwo na Tar gow ska -Sza dy

dr Da riusz Wą so wicz

Gi ne ko lo gia on ko lo gicz na
dr Prze my sław Chi mi czew ski
dr n. med. An drzej Wi tek

He ma to lo gia
dr hab. n. med. Se ba stian Gie bel
dr Da riusz Ka ta
dr Mał go rza ta Ko pe ra

Hi per ten sjo lo gia
dr Ar tur Drożdż
dr n. med. Jo an na Fi cek
dr Ur szu la Pła zak

Im mu no lo gia kli nicz na
prof. dr hab. n. med. Bar ba ra Ro ga la

Kar dio chi rur gia
dr Kry sty na Bo che nek
dr Ra jesh Shre stha

Kar dio lo gia
dr Mał go rza ta Cak -Opal ska
dr Mar cin Mo ty ka

Me dy cy na nu kle ar na
dr n. med. Kor ne lia Has se -La zar
dr n. med. Alek san dra Ku kul ska
dr An drzej Wy go da

Me dy cy na pa lia tyw na
dr Grze gorz Sło mian

Me dy cy na pra cy 
dr Ka ta rzy na Ho lo na -Mu sioł

Me dy cy na ra tun ko wa
dr n. med. Piotr Rud nic ki

Me dy cy na ro dzin na
dr Mo ni ka Fe le dyk
dr Jo an na Kę pa
dr Ane ta Kor czak
dr Bo gna Ku bi ca
dr Wik to ria Łuc ka

prof. dr hab. n. med. Jan Du ła wa 

dr To masz Bi nisz kie wicz 

dr n. med. To masz Wa luś

dr n. med. Mi ro sła wa Ja now ska

dr Ma ciej Le wic ki

dr hab. n. med. Ma rian Ku cze ra

dr n. med. Mag da le na Krau ze -Wie lic ka

dr Bo le sław Ja siń ski

dr n. med. Ma rek Se re dyń ski

dr n. med. To masz Dzie wit 

dr n. med. Ma riusz Gą sior 

dr Do ro ta Strzał kow ska

prof. dr hab. n. med. An drzej Wię cek

dr Agniesz ka Szczy gieł

dr Grze gorz Ry mar czyk

dr n. med. Piotr Jar ski

prof. dr hab. n. med. An to ni Hry cek

prof. dr hab. n. med. An to ni Hry cek

dr n. med. Ma rek Be niow ski

dr n. med. An na Lis -Świę ty

dr n. med. Ewa Krau ze

dr n. med. Edy ta Gęb ska

prof. dr hab. n. med. Ja nusz Gum precht

dr n. med. Iwo na Pie trzak 

dr Be ata Śmie ta na -Dy mek

prof. dr hab. n. med. Ewa Ma łec ka -Ten de ra

dr n. med. Alek san dra Ja nu szek -Trzcią kow ska

dr n. med. Lu cy na Sie miń ska

prof. dr hab. n. med. Bo gu sław Oko pień

dr n. med. An na Dziur kow ska -Ma rek

dr n. med. Jo lan ta Szkli niarz

dr n. med. Ja ro sław De rej czyk

dr n. med. Ja ro sław De rej czyk

dr Eu ge niusz Ko no wal ski

dr n. med. An drzej Woj cie szek

prof. dr hab. n. med. Be ata Śpie wan kie wicz

dr n. med. Jo lan ta Wie czo rek 

dr n. med. Ma ria Sa duś -Woj cie chow ska

prof. dr hab. n. med. Alek san der Skot nic ki

dr hab. n. med. An to ni Wy stry chow ski

prof. dr hab. n. med. An drzej Wię cek

dr hab. n. med. Te re sa Nie szpo rek

prof. dr hab. n. med. An drzej Lan ge 

dr n. med. Mi ro sław Wil czyń ski

prof. dr hab. n. med. An drzej Bo che nek

dr n. med. Mag da le na Krau ze -Wie lic ka

dr n. med. Bar ba ra Ku śnierz

prof. dr hab. n. med. Bar ba ra Ja rząb

dr hab. n. med. Bar ba ra Ja rząb

dr An drea D’Ami co

dr n. med. Ja dwi ga Pysz kow ska

dr hab. n. med. Re na ta Złot kow ska

dr Piotr Stry jew ski

dr Ce za ry Ku bo szek

dr hab. n. med. Wi told Lu kas

dr n. med. Ewa Bu jak -Ro sen be iger

dr Wło dzi mierz Su fryd

dr Jo an na Ha ła sik
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dr Mał go rza ta Ma kieł ło
dr Alek san dra Szy mu ra
dr Jo an na Ty czyń ska -Paź dzio rek
dr Ka ta rzy na Utra ta -Ba no ut
dr Alek san dra Wło dar czyk
dr Zo fia Wro na

Ne fro lo gia
dr n. med. Piotr Adam czyk
dr Ar ka diusz Ba biak
dr Grze gorz Ka wec ki
dr Mi ro sław Se tlak
dr Ali na Sku ba la

Neo na to lo gia
dr Ka li na Plu tow ska -Hof f mann
dr Be ata Sa dow nik
dr Jo an na Stę pień

Neu ro lo gia
dr Łu kasz Bar to sik
dr Ewa Bie sie kier ska
dr Ka ta rzy na Dęb ska
dr Ka ta rzy na Jur kie wicz
dr Łu kasz Pilch

Oku li sty ka
dr Alek san der Ar ci szew ski
dr Ka ro li na Gro cho wicz
dr Ka ta rzy na Mo kros -Ko wal czyk
dr n. med. Agniesz ka No wak
dr Ka ta rzy na Ry caj
dr Ju sty na Sa pa ła -Sta chur ska
dr To masz Sob czyk

On ko lo gia kli nicz na
dr Bar ba ra Ho rze la
dr hab. n. med. An drzej Wit koś

Or to don cja
dr Ol ga Kru kow ska -Drozd
dr Ur szu la Ro jek
dr Pa try cja Woj ta siń ska -Che bel

Or to pe dia i trau ma to lo gia na rzą du ru chu

dr Do mi nik Dzia dec ki
dr Pa weł Ja strzęb ski

dr Kon rad Ko peć
dr Ja cek Ma ty sia kie wicz
dr Mar cin Pa jąk
dr n. med. Mar cin Pier cha ła
dr Mi chał Se emann
dr Mi chał Świ der ski
dr Pa tryk To ma sik
dr Ma ciej Wrot niak
dr n. med. Mi ro sław Żo łądź

Oto ry no la ryn go lo gia
dr Agniesz ka Wol ny

Oto ry no la ryn go lo gia dzie cię ca
dr n. med. Hen ryk Ka wal ski

Pa to mor fo lo gia
dr Do ro ta Ław ni czak -Cie liń ska
dr Krzysz tof To ma szek

Pe dia tria
dr An na Lu bel ska

Po łoż nic two i gi ne ko lo gia
dr Mał go rza ta Ole siak -An drysz czak

Psy chia tria
dr Agniesz ka Ce kus
dr An na Choj nac ka -Ga bry el
dr Mag da le na Gar bacz -Mi cha luk
dr Grze gorz Giem za
dr Ka ro li na Ja go da
dr Mag da le na Ja nic ka
dr Mar cin Kaj das
dr Ma riusz Ko sut
dr Mar cin Ko zak
dr Piotr Kra su ski
dr Mi chał Łę tek
dr An drzej Marks
dr Jo an na Mi ko łaj czyk -We nzel
dr To masz No wak
dr An na Strzał kow ska
dr Piotr Ści sło

Psy chia tria dzie ci i mło dzie ży
dr Ire ne usz Je lo nek

dr n. med. Zo fia Sy ska -Ma sta lerz

dr An na Ar ci szew ska

dr n. med. Han na Ma tu szew ska -Zbroń ska

dr Je rzy Kry nic ki

dr Do ro ta Ki jas -Maj ka

dr Wło dzi mierz Su fryd

dr n. med. Jo an na Ży wiec

dr Au re liusz Ko lon ko

prof. dr hab. n. med. Jan Du ła wa

dr Au re liusz Ko lon ko

prof. dr hab. n. med. Wła dy sław Grzesz czak

dr n. med. Ewa Mu sia lik -Świe tliń ska

dr n. med. An na No wak

dr n. med. He le na Sław ska

dr n. med. Da nu ta Szew czyk -Urgacz

dr Ma ciej Waw rzyń czyk

dr An na Bu czak -Sa la

dr Ewa Ogro dow ska -Ha man kie wicz

dr Ewa Ogro dow ska -Ha man kie wicz

dr Be ata Za bie rzew ska -Pe renc

dr Iza be la Mi ko siń ska

dr Iza be la Mi ko siń ska

dr n. med. Da riusz Do bro wol ski

dr n. med. Gra ży na Bła że jew ska -Mel ler

dr Be ata Za bie rzew ska -Pe renc

dr Emi lia Bog da li

dr n. med. Woj ciech Po bor ski

dr Ma rze na Sam bor ska -Ple wic ka

dr n. med. Bar ba ra Li śniew ska -Ma cho row ska

dr n. med. Bar ba ra Li śniew ska -Ma cho row ska

dr n. med. Ma ria Iwa nec ka -Zduń czyk

dr n. med. Bog dan Ko czy

dr n. med. Bog dan Wój cik

prof. dr hab. n. med. Da mian Kusz

dr n. med. Bog dan Ko czy

dr n. med. Sła wo mir Dud ko

dr n. med. Zbi gniew Wie czo rek

dr Ro bert Stro ka

dr n. med. Ma rek Pa ściak

dr n. med. Je rzy Spin del

dr n. med. Ro man No wak

dr hab. n. med. Da mian Kusz

prof. dr hab. n. med. Ma ciej Mi sio łek

dr Elż bie ta Cier pioł -Tracz

dr An na Smok -Ra gan kie wicz

prof. dr hab. n. med. An drzej Ga briel

dr n. med. Bar ba ra Do bro wol ska -Wi ciak

prof. dr hab. n. med. Krzysz tof So dow ski

dr hab. n. med. Je rzy Ma ty sia kie wicz

dr Adam Dy bich

prof. dr hab. n. med. Ro bert He se

dr Be ata Ma ria Trędz bor

dr Ry szard Ko cur

dr Ma rek Ksol

dr Ja ro sław So biś

dr Iwo na Zia ja

dr Ry szard Ko cur

dr n. med. Ma ciej Ma tusz czyk

dr Jo lan ta Ka pek -Ksol

dr n. med. Krzysz tof Kry sta

dr Elż bie ta Ru man

dr Mał go rza ta Do siak

dr n. med. Ma rek Krzy sta nek

prof. dr  hab. n. med. Ro bert He se

dr n. med. Mał go rza ta Ja nas -Ko zik



Ra dio lo gia i dia gno sty ka ob ra zo wa
dr Se ba stian Kar pik
dr n. med. Da niel Knap
dr An na Ko zicz
dr Pa try cja Ma ślan ka
dr Ju sty na Pał ka
dr Łu kasz Ro so łow ski
dr Lu cy na Wój cik

Ra dio te ra pia on ko lo gicz na
dr Mar cin Hut nik

Re ha bi li ta cja me dycz na
dr Agniesz ka Du bel
dr Jo an na Kru żel -Men drek
dr Jo lan ta Ku la wik -Szwaj ca
dr Ilo na Szy mo cha
dr Ju sty na Żu rek

Reu ma to lo gia
dr n. med. Mag da le na Ko peć -Mę drek

dr n. med. Ro bert Pie czy rak
dr Mał go rza ta Wi du chow ska

Sto ma to lo gia dzie cię ca
dr n. med. An na Jo dłow ska
dr hab. n. med. To masz Ma zur

Sto ma to lo gia za cho waw cza z en do don cją

dr Ra fał Kor kosz
dr n. med. Ol ga Mi chle wicz

Trans fu zjo lo gia kli nicz na 
dr Aga ta Kuź nar
dr Ur szu la Sie ran to wicz

Zdro wie pu blicz ne
dr Ma rek La bus

dr n. med. Woj ciech Sra ga

dr Mi łosz Zbrosz czyk

dr Ewa Smyk

dr n. med. Jan Gło wac ki

dr An na Bur czyk -Ma dej ska

dr Jo lan ta Zu ziak -Pru ska

dr n. med. Ka zi mierz Za łucz kow ski

dr n. med. An drzej Wy go da

dr Hen ry ka Dru żyń ska -Skar bek

dr Da nu ta Niem kie wicz

dr Wie sław Ry cer ski

dr Iza be la Ma ty sia kie wicz

dr n. med. Kry stian Olesz czyk

prof. dr hab. n. med. Eu ge niusz Ku charz

dr n. med. An na Ko tul ska

dr n. med. An na Ko tul ska

dr Da ria Pie tra szew ska

dr n. med. Lech Bor kow ski

dr n. med. Mał go rza ta Go łę biow ska -Hupsch

dr n. med. Da riusz Ska ba

dr Agniesz ka Wi kliń ska

dr Bo że na Dry bań ska

dr hab. n. med. Krzysz tof Kra jew ski -Siu da

Bli sko trzy stu le ka rzy uczest ni czy ło w kon fe ren cji „Ślą ska wio sna in ter ni stycz na”, któ -
ra od by ła się 12 mar ca br. w ka to wic kim „Do mu Le ka rza”. W trak cie dwóch se sji do ty czą -
cych po stę pów w kar dio lo gii i pul mo no lo gii oraz ga stro en te ro lo gii i he ma to lo gii przed sta -
wio no sze reg za gad nień zwią za nych z no wy mi me to da mi le cze nia w za kre sie cho rób we -
wnętrz nych. 

Zwień cze niem te go na uko we go spo tka nia był pa nel dys ku syj ny z udzia łem prof. dr hab.
n. med. Jac -
ka Imie li,
kon sul tan ta
kra jo we go
w dzie dzi nie
cho rób we -
wnętrz nych.
Uczest ni ka -
mi tej nie -
zwy kle cie -
ka wej wy -
mia ny po glą -
dów by li or -
dy  na  to  rzy
i za stęp cy
or dy na to rów

więk szo ści ślą skich szpi ta li oraz za pro sze -
ni go ście wśród któ rych zna leź li się prof. dr
hab. n. med. Jan Du ła wa, kon sul tant wo je -
wódz ki w dzie dzi nie cho rób we wnętrz -
nych, dr n. med. Ma ciej Ha man kie wicz, pre -
zes NRL, Zyg munt Klo sa, dy rek tor ŚOW
NFZ, oraz go spo darz kon fe ren cji dr n. med.
Ja cek Ko za kie wicz pre zes ŚIL.

Dys ku to wa no o pro ble mach i za sta na -
wia no się nad przy szło ścią in ter ny, ja ko jed -
nej z naj szer szych i naj bar dziej pod sta wo -
wych dys cy plin me dycz nych. Du żo mó wio -
no o nie wy star cza ją cym po zio mie fi nan so -
wa nia świad czeń z te go za kre su, a tak że spo -
so bie ich kon trak to wa nia. Pre zes Ko za kie -
wicz za pre zen to wał da ne de mo gra ficz ne do -
ty czą ce le ka rzy spe cja li stów cho rób we -
wnętrz nych. Wy ni ka z nich, że obec nie w ŚIL
za re je stro wa nych jest oko ło 1800 in ter ni -
stów, z któ rych po nad jed na trze cia ukoń -
czył już 50 rok ży cia.

A. Z.-Ś.

„Śląska wiosna internistyczna”

Uczestnicy   konferencji
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● ROZMOWA Z PROF. DR. HAB. N. MED. JACKIEM IMIELĄ, KONSULTANTEM KRAJOWYM W DZIEDZINIE
CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, GOŚCIEM KONFERENCJI „ŚLĄSKA WIOSNA INTERNISTYCZNA”

„Leczymy całego człowieka, a nie jeden narząd”

WYWIAD

ści. Z dru giej stro ny w wie lu po rad niach w spe cjal no ściach szcze gó ło wych od wie lu lat pra -
cu ją in ter ni ści. Są to na ogół star sze oso by, ale świet nie wy kształ co ne i zna ko mi cie pra cu -
ją ce, nie ma ją ce jed nak spe cja li za cji np. z kar dio lo gii. Ich wy kształ ce nie jest do sko na łe, ma -
ją 15-20 lat do świad cze nia, jed nak we dług Na ro do we go Fun du szu Zdro wia, ci le ka rze nie
mo gą pra co wać już w po rad niach spe cja li stycz nych. Ko lej ny ab surd, któ ry po wi nien być ja -
koś roz wią za ny. Wy mie ni łem jed nym tchem sze reg spraw, któ re moż na mno żyć. Je że li uda
się roz wią zać cho ciaż część z tych pro ble mów, to uznam to za wiel ki suk ces. Trosz kę już
się nam uda ło, ale to jest do pie ro wstęp. 

Oba wia się Pan spad ku licz by spe cja li stów cho rób we wnętrz nych, a ja kie szan se ma ją mło -
dzi le ka rze, któ rzy chcie li by kształ cić się w tej dzie dzi nie w try bie re zy denc kim?
Z re zy den tu ra mi co se zon, czy li wio sną i je sie nią jest sta le ten sam pro blem; jest ich po pro -
stu za ma ło. Na re gion przy pa da 4 – 5 miejsc, a po dań jest kil ka krot nie wię cej. Przy kła do wo
na Ma zow szu chęt nych by ło czter dzie stu. Sta ra my się jed nak by wszy scy, któ rzy na te re nie ca -
łe go kra ju zło ży li po da nia i zda li eg za min do sta li re zy den tu ry z in ter ny. Uda je się te go do ko -
nać czę ścio wo dzię ki zwro tom nie wy ko rzy sta nych miejsc z po szcze gól nych dziedzin
szczegółowych, a czę ścio wo z uzy ska nia miejsc do dat ko wych, o któ re prosimy mi ni ster stwo.
To kosz tu je, ale uwa ża my, że na in ter nę mu szą być środ ki tym bar dziej, że jest ona dziś pod -
sta wą dla spe cja li za cji szcze gó ło wych. Nie ste ty wie lu le ka rzy wi dząc, że z cho rób we wnętrz -
nych jest przy zna nych tyl ko kil ka re zy den tur, re zy gnu je i w ogó le nie skła da po da nia, tyl ko szu -
ka in nej spe cja li za cji. Oba wiam się, że to mo że w dłuż szej per spek ty wie wpły nąć na zmniej -
sze nie licz by in ter ni stów. 

Czym Pan tłu ma czy tak du że za in te re so wa nie i swe go ro dza ju pre stiż, ja kim cie szą się spe -
cja li za cje szcze gó ło we? Kie dyś in ter na by ła uwa ża na za kró lo wą me dy cy ny, co się zmie ni ło? 

I ona na dal nią jest! Bo mo im zda niem
nie moż na być do brym spe cja li stą
w wą skiej dzie dzi nie, nie zna jąc in ter -
ny. Pol ska ma naj wię cej w Eu ro pie wą -
skich spe cjal no ści. Te raz jesz cze bę -
dą wpro wa dzo ne umie jęt no ści – a jest
ich bar dzo wie le. Na świe cie moż -
na za ob ser wo wać od wrót od ta kie go
szcze gó ło we go spe cja li zo wa nia się.
W tej chwi li w Sta nach Zjed no czo -
nych, w Ka na dzie ob ser wu je się po -
wrót do ogól nej me dy cy ny, po nie waż
jest co raz wię cej lu dzi, któ rych mu si
le czyć ktoś, kto się zna na wie lu pro -
ble mach jed no cze śnie. Ale za nim
pod chwy ci my ten świa to wy trend tro -
chę cza su mu si upły nąć. Z cze go to
wy ni ka? Du ża ilość wie dzy, któ rą
trze ba po sia dać ja ko in ter ni sta jest
trud na do zdo by cia i ak tu ali zo wa nia
wo bec ogrom ne go po stę pu me dy cy -
ny. Rów nież sy tu acja fi nan so wa le ka -
rzy po sia da ją cy wą ską spe cja li za cję jest
lep sza. Oni pra cu ję w spe cja li stycz nych

An na Za do ra -Świ de rek: W trak cie dzi siej -
szej kon fe ren cji pro wa dzi Pan pa nel dys ku -
syj ny pod ha słem „Co da lej z in ter ną?” Ja -
ka jest od po wiedź na to py ta nie?
Ja cek Imie la: Te mat ol brzy mi, któ re mu ja ko
kon sul tant kra jo wy, wła ści wie po świę cam
więk szość swo jej dzia łal no ści. Sy tu acja in ter -
ny jest nie wąt pli wie trud na i na kła da się na to
wie le ele men tów. Po wsta je co raz wię cej no -
wych spe cjal no ści szcze gó ło wych, tzw. nad -
spe cja li za cji, dla któ rych pię cio let nia spe cja -
li za cja z in ter ny jest tyl ko pod sta wą dla dal -
sze go kształ ce nia. W tej chwi li trwa ją pra ce
nad no wym sys te mem spe cja li za cji, w któ rym
pierw sze trzy la ta le ka rze bę dą uczy li się in -
ter ny, by za raz po tem zdo by wać spe cja li za -
cje szcze gó ło we. In ny mi sło wy bę dzie my mie li
szyb ko więk szą ilość spe cja li stów w dzie dzi -
nach szcze gó ło wych – o co zresz tą usta wo -
daw cy cho dzi ło. Nie po ko ją ce jest jed nak to,
że ta kie zmia ny mo gą osła bić po zy cję in ter -
ny. Nie wia do mo np. czy wy star cza ją ca licz -
ba le ka rzy wy bie rze pię cio let nią spe cja li za -
cję z cho rób we wnętrz nych, co mo że po gor -
szyć po ziom wy kształ ce nia ogól ne go le ka rzy.
A pa mię taj my, że le czy my ca łe go
czło wie ka, a nie je den je go na rząd.
Że by za po biec zmniej sze niu licz -
by in ter ni stów, chce my, że by po -
dob nie jak pe dia tria, in ter na by ła
uzna na za dzie dzi nę prio ry te to wą
i cie szy ła się pew ny mi do dat ko wy -
mi przy wi le ja mi, któ re umoż li wią
jej dal szy roz wój. Pro ble mem są
rów nież sto sun ko wo ni skie wy na -
gro dze nia. De fi cy to wość in ter ny
spo wo do wa ła, że zli kwi do wa no
po rad nie in ter ni stycz ne, któ re te -
raz nie zwy kle trud no od two rzyć,
o co czy ni my nie ustan ne sta ra nia.
Wia do mo, że spo łe czeń stwo się
sta rze je i si łą rze czy in ter ni ści
zaj mu ją się co raz star szy mi cho -
ry mi, co w wie lu kra jach na świe -
cie jest do me ną ge ria trów. W Pol -
sce ge ria trów jest nie wie lu i my ślę,
że nie ma żad nej sprzecz no ści
w tym, że by cho ry mi w wie ku po -
de szłym zaj mo wa li się też in ter ni -
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ski wy sła li śmy nie tyl ko do Mi ni ster stwa
Zdro wia, ale i do mar szał ka sej mu, pre mie -
ra, pre zy den ta. Zna la zło to pew ne od zwier -
cie dle nie w dal szych roz mo wach. Trze ba być
upar tym.

Obec nie spe cja li ści cho rób we wnętrz nych
pra cu ją czę sto w po rad niach pod sta wo wej
opie ki zdro wot nej. Czy ist nie je nie bez pie -
czeń stwo, że gdy wzro śnie licz ba le ka rzy me -
dy cy ny ro dzin nej, to in ter ni ści stra cą tę moż -
li wość, po dob nie jak mia ło to miej sce
w przy pad ku le ka rzy cho rób we wnętrz nych
za stą pio nych na SOR -ach przez spe cja li stów
me dy cy ny ra tun ko wej? 
Już tak jest, cho ciaż się bro ni my. Le ka rze ro -
dzin ni ma ją zde cy do wa nie więk sze upraw -
nie nia w pod sta wo wej opie ce zdro wot nej, niż
in ter ni ści. Ma ją moż li wo ści otwie ra nia prak -
tyk le ka rza ro dzin ne go – idea jest z pew no -
ścią słusz na, bo oni ma ją się zaj mo wać ca -
łą ro dzi ną, pro fi lak ty ką, ale tu taj miej sce dla
in ter ni sty też jest. My chce my, że by po wsta -
wa ły prak ty ki gru po we z jed na ko wym pra wem
tych, któ rzy bio rą w nich udział. Prak ty ki,
w skład któ rych wcho dzi li by le karz ro dzi nn   y,
in ter ni sta, pe dia tra, cza sem gi ne ko log, le piej
być mo że mo gły by się zaj mo wać cho ry mi
w te re nie, niż po je dyn czy le karz. Upraw nie -
nia le ka rzy w ta kiej prak ty ce po win ny być po -
dob ne, to zna czy, że ta ką prak ty kę po wi nien
móc za kła dać za rów no in ter ni sta, jak i le karz
me dy cy ny ro dzin nej. Pod kre ślam, jest miej -
sce dla wszyst kich, nie wi dzę po wo du dla
któ re go jed na spe cjal ność mia ła by być wy -
wyż sza na nad dru gą tym bar dziej, że wca -
le te go nie na rzu ca Unia Eu ro pej ska. 

Jak przez pry zmat swo ich do świad czeń, ja -
ko na uczy cie la aka de mic kie go oce nia Pan
pro po zy cję mi ni ster stwa zdro wia li kwi da cji

po rad niach, czę sto ma ją wyż sze wy na gro dze nia. Więc nie dzi -
wi mnie to, że tak jest. 

Te pro ble my o któ rych Pan mó wi, są jed na ko we w ska li ca łe go
kra ju czy moż na mó wić o spe cy fi ce po szcze gól nych re gio nów?
Jak sy tu acja przed sta wia się na Ślą sku?
Pew ne róż ni ce moż na za ob ser wo wać mię dzy re gio na mi, gdzie są
wyż sze uczel nie me dycz ne, a re gio na mi w któ rych ich nie ma, czy li
po zba wio ny mi du żej, wła snej ba zy na uko wej. Na Ślą sku jest pręż -
nie dzia ła ją cy Ślą ski Uni wer sy tet Me dycz ny. Dzię ki te mu po ziom
me dycz ny jest do sko na le za cho wa ny i bu do wa ny, ale pro ble my są
po dob ne do tych, któ re pa ni już wy mie ni łem. Chodź być mo że dzię -
ki tej kon fe ren cji oka że się, że pew ne róż ni ce jed nak ist nie ją. Chcąc
stwo rzyć ma pę pro ble mów przy jeż dżam do po szcze gól nych re gio nów
kra ju, spo ty kam się z or dy na to ra mi, roz ma wiam z le ka rza mi o tym, co ich bo li w związ ku z in -
ter ną. Jest to bar dzo trud ne za da nie, prze kra cza ją ce moż li wo ści jed ne go czło wie ka. Tu taj jest
kwe stia ro li To wa rzy stwa In ter ni stów Pol skich, współ pra cu je my i o to cho dzi. Dzię ki te mu, wie -
my jak sy tu acja wy glą da w te re nie i nie je ste śmy go ło słow ni, kie dy roz ma wia my z wła dza mi. Ale
to nie my de cy du je my o tym, co się dzie je, tyl ko de cy den ci… 

W du żej mie rze de cy du je Fun dusz, któ ry wy ce nia świad cze nia. W wie lu szpi ta lach po wsta -
ją od dzia ły spe cja li stycz ne wła śnie kosz tem łó żek na in ter nie, czę sto jest to po wo do wa ne
wy so ko ścią fi nan so wa nia po szcze gól nych świad czeń przez NFZ. Za cho wa nie od dzia łów we -
wnętrz nych w ogól nym roz ra chun ku co raz mniej się opła ca dy rek to rom pla có wek. Jak Pan
oce nia ta kie kre owa nie po li ty ki zdro wot nej przez na ro do we go płat ni ka?
Tak, to praw da, że NFZ dyk tu je wa run ki, któ re czę sto są trud ne do re ali za cji. Pro ce du ry, któ -
re wcho dzą w skład dzia łań od dzia łu we wnętrz ne go są śred nio wyceniane. Bra ku je czę ści
pro ce dur, któ re po win ny być. Chy ba jed nym z więk szych pro ble mów jest to, że Fun dusz pła -
ci za jed ną cho ro bę. Gdy przy cho dzi bab cia, któ ra ma dzie sięć cho rób: za pa le nie płu ca, ale
jed no cze śnie roz chwia ną cu krzy cę, nie wy dol ność ser ca itd. na to wszyst ko szpi tal wy da je pie -
nią dze. Nie mo że być tak, że cho ry w wie ku po de szłym z po wo du kosz tów nie bę dzie miał
po rzą d nej dia gno sty ki i le cze nia. Z tego powodu w pew nym mo men cie część od dzia łów we -
wnętrz nych sta je się de fi cy to wa. Uwa żam, że na le ży prze strze gać pew nej dys cy pli ny fi nan -
so wej, nie być roz rzut nym, ale nie mo że być tak, że to pie niądz de cy du je o tym czy ktoś
ma być do brze dia gno zo wa ny i do brze le czo ny. To jest po sta wie nie spra wy na gło wie.

Wy da je się, że ta ki spo sób le cze nia i dia gno zo wa nia jest w ogól nym roz ra chun ku tań szy
dla NFZ -u, od zaj mo wa nia się tym sa mym cho rym na kil ku spe cja li stycz nych od dzia łach. 
Ależ oczy wi ście, że tak, bo kła dąc pa cjen ta na po szcze gól nych od dzia łach za każ dą ho -
spi ta li za cję Fun dusz pła ci osob no. Oczy wi stą jest rze czą, że tań sze jest dzia ła nie w jed -
nym od dzia le we wnętrz nym, ale ono po win no być le piej wy ce nia ne. To i tak się opła ci bio -
rąc pod uwa gę kosz ty, ja kie po nie sio no by na le cze nie tej oso by w kil ku od dzia łach. Za rów -
no z uwa gi na kosz ty, ale i z me ry to rycz ne go punk tu wi dze nia od dzia ły we wnętrz ne po -
win ny być za cho wa ne Te raz czę sto, gdy cho re go bo li brzuch – tra fia na ga stro lo gię, bo li
ser ce – prze no szą go do od dzia łu kar dio lo gicz ne go, ma coś w płu cach – do pul mo no lo -
gicz ne go i wte dy czło wiek jest roz dzie la ny na drob ne czę ści. Do ty czy to szcze gól nie cho -
rych z nie ja sny mi cho ro ba mi, bez po sta wio ne go roz po zna nia i czę sto w po szcze gól nych
od dzia łach mó wi się nic mu nie jest kar dio lo gicz nie, płuc nie czy ga stro lo gicz nie. Trze ba
dą żyć do te go, aby po sta wić roz poznanie i móc ta kie go pa cjen ta sku tecz nie le czyć. 

Co zro bić Pa nie Pro fe so rze, że by ta myśl do tar ła do tych, od któ rych to za le ży?
Mu szę po wie dzieć, że czy nię ogrom ne wy sił ki. Bio rę udział w sze re gu ko mi sji, któ re bę dą de -
cy do wa ły o tych spra wach. Nie wiem jak da le ce te de cy zje bę dą po li tycz ne, ale sta ram się wszyst -
ko rze tel nie wła dzom przed sta wiać. Na przy kład zro bi li śmy w Kra ko wie ra zem z pe dia tra mi
spo tka nie, któ re po ka zy wa ło trud ną sy tu acje pe dia trii i in ter ny oraz pro po zy cje roz wią zań. Wnio -

Uczestnicy Konferencji   
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Jest Pan rów nież or ga ni za to rem cie szą cych się wiel ką po pu lar no ścią In ter ni stycz nych Obo -
zów Na uko wych w Dział do wie, któ re są je dy ną w swo im ro dza ju, prak tycz ną szko łą za wo -
du dla stu den tów me dy cy ny. 
W tym ro ku ob cho dzi my trzy dzie stą rocz ni cę. Bę dzie du ża ga la, bo chcę po ka zać swo je
do świad cze nia ze bra ne w cza sie tych kil ku dzie się ciu lat. To sza lo na dzia łal ność. W cza sie
obo zów co rok po stu stu den tów przy jeż dża na prak ty ki do szpi ta la w Dział do wie, tam uczę
ich, jak pa trzeć na cho re go i jak z nim roz ma wiać, badać, diagnozować i leczyć.  Są to stu -
den ci od pierw sze go do ostat nie go ro ku me dy cy ny, któ rych łą czy my w dwu oso bo we ze -
spo ły młod szy – star szy. Każ dy ze spół ma pod opie ką kil ku cho rych, któ rych pro wa dzi, a ja
te go wszyst kie go do glą dam. Uczę ich prak tycz ne go wy ko rzy sta nia wiedzy, którą zdobyli na
uczel ni. Uprak tycz niam stu dia w cie ka wej dla nich for mie. Spę dza ją tam trzy ty go dnie,
non – stop, strasz nie cięż ko pra cu ją, ale też mi ło spę dza ją wie czo ry. To są wspa nia li mło -
dzi lu dzie. W tym ro ku mam za miar wy dać dwie książ ki wła śnie o tych obo zach. Pierw sza
to bę dzie swe go ro dza ju prze wod nik z tech nicz ny mi wska zów ka mi, jak coś ta kie go zor ga -
ni zo wać, opi nia mi stu den tów i gości odwiedzających obóz. Dru ga to po zy cja be le try stycz -
na pod ro bo czym ty tu łem „Me dy cy na mo ja mi łość”. Pi szę w niej o mo im spoj rze niu na me -
dy cy nę, na stu den tów i na to, co do ty czy kształ ce nia, mo że tro szecz kę in ne go niż stan dar -
do we. Myślę, że ta działalność wychodzi na dobre studentom oraz chorym i na długo
pozostanie w ich pamięci.

sta żu po dy plo mo we go, ja ko spo so bu zwięk -
sze nia licz by le ka rzy w sys te mie opie ki
zdro wot nej?
Uwa żam, że pod sta wo wym man ka men tem
stu diów w Pol sce i nie mam tu na my śli tyl -
ko me dy cy ny, jest zbyt ma ło prak ty ki. Le ka -
rze mu szą koń czyć stu dia i wie dzieć, co ma -
ją z tym cho rym ro bić – do tej po ry tę do -
dat ko wą wie dzę do sta wa li w tej czy in nej for -
mie na sta żu. Ge ne ral nie śro do wi sko jest
prze ciw ko znie sie niu sta żu. Kosz ty uprak tycz -
nie nia stu diów bę dą wy so kie, to bar dzo trud -
ne za da nie przy tej ilo ści stu den tów. Nie bę -
dę za bie rał na ten te mat szcze gó ło wo gło -
su, bo ten pro blem bez po śred nio do ty czy
uczel ni. Jak so bie z tym po ra dzą, te go nie
wiem. Sam pra cu ję na War szaw skim Uni wer -
sy te cie Me dycz nym, wiec ro zu miem kło po -
ty, ja kie mo gą się po ja wić z te go po wo du. 

Ślą ska Piel grzym ka śro do wisk me dycz nych do Rzymu i San Giovanni Rotondo „W  służbie życiu”

Pa pież Jan Pa weł II, któ re go be aty fi ka cję bę dzie my prze ży wać 1 ma ja 2011, przed la ty usta no wił Świa to wy Dzień Cho -
re go w dniu 11 lu te go, w li tur gicz ne wspo mnie nie Naj święt szej Ma rii Pan ny z Lo ur des. W 20 rocz ni cę te go świę ta, 11
lu te go 2012 pra gnie my być w Rzy mie. Z ra do ścią za wia da mia my Pań stwa, że ru szy ły przy go to wa nia do Ślą skiej Piel grzym -
ki śro do wisk me dycz nych, wszyst kich zwią za nych z ochro ną zdro wia, a tak że cho rych, któ ra od bę dzie się w dn. 3 – 15
lu te go 2012 ro ku i bę dzie obej mo wać m. in. na stę pu ją ce miej sca: Pa dwa, Ra ven na, Lo re to, Ma no pel lo, San Gio van ni Ro -
ton do (2 dni), Amal fi, Mon te Cas si no, Rzym (3 dni), Orvie to, Cor to na i Bo lo nia. 

13-dnio wa wy pra wa z Ka to wic do Ita lii bę dzie mia ła trzy wy mia ry: re li gij no – for ma cyj ny, na uko wo –etycz ny oraz tu -
ry stycz ny. Na szym za mie rze niem jest utwo rze nie wspól no ty lu dzi pra cu ją cych w sfe rze ochro ny zdro wia oraz tych któ rzy
są pod mio tem ich tro ski, czy li cho rych.

Je dzie my do gro bów Apo sto łów Pio tra i Paw ła oraz na sze go Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II, a tak że śla da mi św. Oj ca
Pio. 11 lu te go 2012 ro ku za mel du je my się u Pa pie ża Be ne dyk ta XVI oraz Ab pa Zyg mun ta Zi mow skie go, prze wod ni czą -
ce go Pa pie skiej Ra dy ds. Dusz pa ster stwa Służ by Zdro wia ze ślą skim prze sła niem „W Służ bie Ży ciu”. Bło go sła wień stwo,
któ re otrzy ma my od Oj ca Świę te go, po nie sie my do na szych miejsc pra cy i ro dzin.

Pra ce nad szcze gó ło wym pro gra mem trwa ją.
Wstęp ny koszt Piel grzym ki sza cu je my na kwo tę: 3000 – 3500 zł. Obej mie on: trans port, noc le gi, wy ży wie nie, opie -

kę me dycz ną oraz pi lo ta i prze wod ni ka. Uni kal ny i wszech stron ny cha rak ter przed się wzię cia, pla no wa ne spo tka nie z Oj -
cem Świę tym oraz po pu lar ność na sze go prze sła nia ob li gu ją nas do ze bra nia wstęp nych zgło szeń do koń ca ma ja 2011 r.,
a za licz ki do 1 wrze śnia br. Udział w Piel grzym ce uza leż nio ny jest od ko lej no ści do ko na nych wpłat.

Za in te re so wa nych za pra sza my na spo tka nia in for ma cyj ne z or ga ni za to ra mi:
– 7. IV. (czwartek) o godz. 1000 w Do mu Kul tu ry „Strze cha”, Ra ci bórz, ul. ks. Lon dzi na 38
– 14. IV. (czwartek) o godz. 1700 w Przed się bior stwie In for ma tycz nym „KAM SOFT”, Ka to wi ce, ul. 1 Ma ja 133
In for m a cje szcze gó ło we moż na uzy skać u or ga ni za to rów: Piotr Kli ma tel. 501 088 491, ma il: kli ma farm@wp.pl; 

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

Pro si my o uwa gi, opi nie, no we po my sły. Bę dzie my wdzięcz ni za każ dą po moc przy or ga ni za cji tej wy pra wy.
Or ga ni za to rzy:
Ślą ska Izba Le kar ska, Ślą ska Izba Ap te kar ska, Okrę go wa Izba Pie lę gnia rek i Po łoż nych, Izba Dia gno stów La bo ra to ryj nych,

Apo stol stwo Cho rych, Ślą skie Od dzia ły Ka to lic kich Sto wa rzy szeń: Le ka rzy, Far ma ceu tów oraz Pie lę gnia rek i Po łoż nych.
Kon takt: j.wo je wo da@izba -le kar ska.org.pl tel. (32) 203 65 47/48 w. 314 
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Z TEKI RZECZNIKA

 Przy pa dek.
W go dzi nach wie czor nych do od dzia łu in -

ter ni stycz ne go jed ne go ze szpi ta li na sze go
wo je wódz twa zo stał przy ję ty pa cjent z za -
ostrze niem ob ja wów cho ro by wień co wej.

N i e  s t e  t y,
przy przy ję -
ciu żo na za -
ta iła w oba wie
przed po -
now ną ho spi -
t a  l i  z a  c j ą
w od dzia le
psy chia trycz -
nym, wcze -
śniej sze pro -
ble my mę ża

ze zdro wiem psy chicz nym. Jak się oka za ło
post fac tum, pa cjent cho ro wał i le czył się
wcze śniej na schi zo fre nię. 

W trak cie ho spi ta li za cji pa cjent był nie -
zwy kle po bu dzo ny. Peł nią ce dy żur le kar ki
zde cy do wa ły się na wet na po da nie Ha lo pe -
ri do lu, ce lem ogra ni cze nia po bu dze nia psy -
cho ru cho we go. Po mi mo te go, pa cjent wy -
ko rzy stu jąc chwi lę od osob nie nia otwo rzył
okno, przez któ re wy sko czył z II pię tra. Per -
so nel od dzia łu nie zwłocz nie udał się na miej -
sce wy pad ku. By ły go dzi ny noc ne, le kar ki po -
twier dzi ły, że pa cjent ży je, więc nie zwłocz -
nie prze trans por to wa ły go przy uży ciu łóż -
ka na od dział, gdzie mo gły prze pro wa dzić
do kład ne oglę dzi ny i ba da nie z udzia łem chi -
rur ga i neu ro lo ga. Pod ję ły de cy zję o wy ko -
na niu zdjęć rtg ce lem oce ny ob ra żeń we -
wnętrz nych. Po prze pro wa dzo nej dia gno sty -
ce nie zwłocz nie we zwa ły ane ste zjo lo ga
oraz pod ję ły się wy ko na nia od bar cze nia tam -
po na dy ser ca. Nie ste ty, roz le głość ura zów,
w tym mno gość do ty czą ca na rzą dów we -
wnętrz nych po twier dzo na na stęp nie ba da -
niem sek cyj nym, do pro wa dzi ła do zgo nu, po -

mi mo udzie la nej po mo cy. Pro ku ra tu ra pro wa dzą ca po stę po wa nie w tej spra wie po wo ła ła
do oce ny przy pad ku ze spół bie głych z za kre sy me dy cy ny są do wej, ane ste zjo lo gii i psy chia -
trii. Orze kli oni, że pa cjent w związ ku z za ta jo ną cho ro bą psy chia trycz ną nie wy sko czył przez
okno (nie by ła to pró ba sa mo bój cza), a je dy nie wy szedł przez nie, nie ma jąc świa do mo ści
swo je go po stę po wa nia. Oce ni li, że spo wo do wa ne upad kiem z wy so ko ści ura zy mu sia ły do -
pro wa dzić do zgo nu pa cjen ta. Opi nia spo rzą dzo na na 24 stro nach, prócz oczy wi stych fak -
tów po zwa la ją cych pro ku ra to ro wi umo rzyć po stę po wa nie kar ne, za wie ra ła ca ły sze reg opi -
nii do ty czą cych nie pra wi dło wo ści w po stę po wa niu le ka rek, któ re to pod kre ślo ne przez pro -
ku ra to ra, sta ły się pod sta wą do wsz czę cia po stę po wa nia wy ja śnia ją ce go z za kre su od po -
wie dzial no ści za wo do wej. Bie gli uwy pu kli li ta kie nie pra wi dło wo ści jak: nie prze pro wa dze -
nie peł nej dia gno sty ki, ja ką na le ża ło prze pro wa dzić w miej scu zda rze nia, za kwe stio no wa li
trans port pa cjen ta bez uży cia de ski or to pe dycz nej, opóź nio ne we zwa nie le ka rza ane ste -
zjo lo ga na kon sul ta cję, nie do sta tecz nie sta ran ne prze pro wa dze nie ba da nia fi zy kal ne go bez -
po śred nio po upad ku itp. 

Opi nie są bar dzo ka te go rycz ne, ale nie bio rą pod uwa gę
sze re gu czyn ni ków, istot nych w spra wie. W spo rzą dza nych

opi niach do mi nu je teo ria, ode rwa na od rze czy wi sto ści. 

Co praw da kon klu du ją w swo jej opi nii, że nie mia ło to więk sze go zna cze nia dla dal szych
lo sów cho re go, po nie waż ska la ob ra żeń i tak do pro wa dzi ła by do je go zgo nu. 

Wy żej cy to wa ny przy pa dek nie ste ty nie jest od osob nio ny, je śli cho dzi o za strze że nia do -
ty czą ce ja ko ści spo rzą dza nych opi nii przez ko le gów, któ rzy po dej mu ją się ro li bie głe go. Nie -
jed no krot nie opi nie są bar dzo ka te go rycz ne. Nie bio rą one pod uwa gę sze re gu czyn ni ków,
któ re mo gą mieć istot ne zna cze nie w spra wie, tak jak w cy to wa nym przy pad ku – w ogó le
nie wy po wia da ją się na te mat moż li wo ści prze pro wa dze nia „peł ne go” ba da nia fi zy kal ne go
przez le kar kę w go dzi nach noc nych, w ciem no ści na pla cu przed szpi ta lem. 

Czę sto teo ria ode rwa na od rze czy wi sto ści do mi nu je w spo rzą dza nych opi niach i nie -
ste ty, ro dzi to pro ble my z za kre su od po wie dzial no ści kar nej, za wo do wej czy wresz cie cy -
wil nej. Po wra ca py ta nie czy wie dza teo re tycz na, czę sto po par ta naj wyż szy mi ty tu ła mi na -
uko wy mi i do świad cze nie za wo do we są wy star cza ją cy mi dla spo rzą dze nia pra wi dło wej 
opi nii?

In nym jest py ta nie czy le ka rze, któ rzy chcą być bie gły mi nie po win ni prze cho dzić sto -
sow ne go szko le nia z za kre su me ry to ry ki i ja ko ści spo rzą dza nych opi nii. Uni wer sy tec kie wy -
dzia ły pra wa pro wa dzą za kła dy, bądź ka te dry bie głych są do wych. 

Czy obo wią zek fa cho we go przy go to wa nia się do opi nio wa nia nie po wi nien być jed nym
z wy mo gów for mal nych po dej mo wa nia się funk cji bie głe go?

Pro blem ten jest nie zwy kle istot ny dla na sze go śro do wi ska, po nie waż to w rę kach i ser -
cach na szych ko le gów le ży nasz los.

Chciał bym, aby ten ar ty kuł stał się rów nież przy czyn kiem do szer szej dys ku sji na ła mach
„Pro Me di co” na te mat ro li bie głe go w pro wa dzo nych po stę po wa niach. 

Ta de usz Urban

Biegli, biegli…

dr Tadeusz Urban

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

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

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

O terminie i programie uroczystości powiadomimy indywidualnie każdego zarejestrowanego.
Zyga Wawrzynek 

prezes Stowarzyszenia Wychowanków ŚAM
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ETYKA

idą cy niż ten, któ ry wy ni ka z art. 162 Ko -
dek su Kar ne go9. In ny mi sło wy obo wiąz ki wy -
ni ka ją ce z art. 162 Ko dek su Kar ne go cią żą
na każ dym czło wie ku, na to miast le ka rza
od in nych osób od róż nia wy ma ga ny spo sób
re ali za cji te go obo wiąz ku w sy tu acji za gro -
że nia zdro wia i ży cia – le karz jest zo bo wią -
za ny do udzie le nia tej po mo cy zgod nie z za -
sa da mi sztu ki le kar skiej10,11. 

 W kon se kwen cji mo gą za ist nieć sy tu acje,
w któ rych po no si my od po wie dzial ność kar -
ną wsku tek na ru sze nia art. 162 Ko dek su Kar -
ne go, jak i za wo do wą lub dys cy pli nar ną
na pod sta wie art. 30 usta wy o za wo dach le -
ka rza i le ka rza den ty sty. Mo że też zajść sy -
tu acja na ru sze nia art. 30 usta wy o za wo dach
le ka rza i le ka rza den ty sty bez wy czer pa nia
zna mion czy nu za bro nio ne go art. 162 Ko -
dek su Kar ne go – wów czas ma my do czy nie -
nia je dy nie z od po wie dzial no ścią za wo do wą
lub dys cy pli nar ną12,13. Oce na na ru sze nia
art. 162 Ko dek su Kar ne go zwią za na jest
z oce na skut ku, na to miast od po wie dzial ność
za za nie cha nie obo wiąz ku wy ni ka ją ce go

 „Chwa leb nie jest czy nić to co na le ży, a nie to, co wol no” 
Se ne ka

Hi po kry zją by ło by twier dze nie, że dla le ka rza ta ki dy le mat nie ist nie je. Na to miast kwe -
stią istot ną sta je się spo sób roz wią za nia te go dy le ma tu.

Je dzie my sa mo cho dem, idzie my dep ta kiem, je ste śmy w skle pie lub na przy ję ciu, pod -
czas wy ciecz ki... na gle w na szym oto cze niu ktoś za słabł, upadł,
uległ ura zo wi. Każ dy z nas zna ta ką sy tu ację. Zna też dy le -
ma ty, ja kie na tych miast w nas się ro dzą – po dejść, przed sta -
wić się ja ko le karz i roz po cząć ak cję udzie la nia po mo cy? A mo -
że tyl ko po dejść, spraw dzić co się dzie je i pod po wie dzieć, jak
we zwać ka ret kę? Czy ob ser wo wać i nie ujaw niać się, al bo też
jak naj szyb ciej odejść. Hi po kry zją by ło by twier dze nie, że dla
le ka rza ta ki dy le mat nie ist nie je. Na to miast kwe stią istot ną sta -
je się spo sób roz wią za nia te go dy le ma tu. Po zor nie pro ble mu
nie ma – ist nie ją od po wied nie za pi sy Ko dek su Ety ki Le kar skiej1,
usta wy o za wo dzie le ka rza i le ka rza den ty sty2 i Ko dek su Kar -
ne go3, któ re od no szą się do kwe stii obo wiąz ku udzie la nia po -

mo cy w oma wia nych sy tu acjach. Czy jed nak do sta tecz nie ja sno tę kwe stię re gu lu ją i czy my
do sta tecz nie te re gu la cje zna my?

Za sta nów my się naj pierw nad źró dłem owe go obo wiąz ku nie sie nia po mo cy. W pi śmien -
nic twie znaj du je my dwa po glą dy do ty czą ce po cho dze nia le kar skie go obo wiąz ku udzie la -
nia po mo cy w sy tu acjach na głych, gdy le karz jest po za „go dzi na mi służ bo wy mi”:
– z ogól no ludz kie go obo wiąz ku nie sie nia po mo cy dru gie mu czło wie ko wi, któ ry zna lazł się

w nie bez pie czeń stwie
–  z obo wiąz ku le kar skie go, wy ni ka ją ce go z za sad re gu lo wa nych pra wem me dycz nym i ety -

ką le kar ską.
Ogól no ludz ki obo wią zek nie sie nia po mo cy sank cjo no wa ny jest przez Ko deks Kar ny, jed -

nak że je go źró dło wy da je się wy pły wać z sa mej istot y by cia czło wie kiem  – wy ni ka z an tro -
po lo gicz nie uza sad nio nej we wnętrz nej po trze by nie sie nia po mo cy dru giej oso bie, któ rej za -
nie cha nie współ cze sne spo łe czeń stwa sank cjo nu ją praw nie i to aż na szcze blu usta wy tak
istot nej, jak Ko deks Kar ny! Choć Ko deks Kar ny od no si się do bez po śred nio gro żą ce go nie -
bez pie czeń stwa, z art. 162 Ko dek su Kar ne go wy pły wa tak że dla le ka rza obo wią zek nie sie -
nia po mo cy w sy tu acji za gro że nia bez pie czeń stwa dru giej oso by – i to po mo cy za rów no na mia -
rę po trzeb sy tu acji, ale też na mia rę wie dzy i moż li wo ści oso by po mo cy udzie la ją cej!4

Po dej mu jąc się wy ko ny wa nia za wo du le ka rza au to ma tycz nie zgła sza my swo ją go to wość
do szcze gól nej służ by wo bec ży cia i zdro wia in nych lu dzi. Jak pi sze Tadeusz Brze ziń ski „wy -
bra nie za wo du le ka rza ozna cza sa mo przez się zo bo wią za nie do po zo sta wa nia w sta łej go -
to wo ści, by spie szyć z po mo cą w sta nach za gro że nia zdro wia i ży cia”5. Nasz za wód wią -
zać się wi nien ze szcze gól nie wy ro bio nym „słu chem mo ral nym” – wraż li wo ścią na po trze -
by dru gie go czło wie ka, z cze go wy ni ka tro ska i po czu cie od po wie dzial no ści mo ral nej (ro -
zu mia nej ja ko od po wie dzial ność sub sty tu cyj na)6, bez cze go trud no wy obra zić so bie re ali -
za cję przy ję tych na sie bie Przy rze cze niem Le kar skim zo bo wią zań.

Obo wiąz ki wy ni ka ją ce z art. 162 Ko dek su Kar ne go cią żą na każ dym czło wie ku, na to -
miast le ka rza od in nych osób od róż nia wy ma ga ny spo sób re ali za cji te go obo wiąz ku w sy -
tu acji za gro że nia zdro wia i ży cia – le karz jest zo bo wią za ny do udzie le nia tej po mo cy zgod -
nie z za sa da mi sztu ki le kar skiej. Bo ga ta hi sto ria ure gu lo wa nia le kar skie go obo wiąz ku nie -
sie nia po mo cy, omó wio na w li te ra tu rze przed mio tu7,8, swo je ak tu al ne zwień cze nie znaj du -
je w art. 69 Ko dek su Ety ki Le kar skiej i art. 30 usta wy o za wo dzie le ka rza i le ka rza den ty -
sty. W sy tu acjach za gro że nia le karz – jak każ da in na oso ba – zo bo wią za na jest do re ali za -
cji ogól nych czyn no ści ra tun ko wych (np. wy cią gnię cie z wo dy to ną ce go), przy czym rów -
no cze śnie z art. 30 usta wy o za wo dzie le ka rza wy ni ka szcze gól ny obo wią zek udzie le nia po -
mo cy le kar skiej, gdy za gro żo ne jest ży cie i zdro wie i jest to jed no cze śnie obo wią zek da lej

UJAWNIANIE SIĘ I PODEJMOWANIE AKCJI RATUNKOWEJ PRZEZ LEKARZA POZA GODZINAMI 
I MIEJSCEM PRACY, PRAKTYKI CZY SŁUŻBY. CZ. I

Sta ny na głe, bez po śred nio za gra ża ją ce 
ży ciu to mię dzy in ny mi:
– utra ta przy tom no ści,
– za bu rze nia świa do mo ści,
– drgaw ki,
– na gły, ostry ból w klat ce pier sio wej,
– za bu rze nia ryt mu ser ca,
– na si lo na dusz ność,
– na gły ostry ból brzu cha,
– upo rczy we wy mio ty,
– gwał tow nie po stę pu ją cy po ród,
– ostre i na si lo ne re ak cje uczu le nio we (wy -

syp ka, dusz ność) bę dą ce efek tem za ży -
cia le ku, uką sze nia czy użą dle nia przez
ja do wi te zwie rzę ta,

– za tru cia le ka mi, środ ka mi che micz ny mi
czy ga za mi,

– roz le głe opa rze nia,
– udar ciepl ny,
– wy zię bie nie or ga ni zmu,
– po ra że nie prą dem,
– pod to pie nie lub uto nię cie,
– agre sja spo wo do wa na cho ro bą psy -

chicz ną,
– do ko na na pró ba sa mo bój cza,
– upa dek z du żej wy so ko ści,
– roz le gła ra na bę dą ca efek tem ura zu,
– ura zy koń czyn dol nych, unie moż li wia -

ją ce sa mo dziel ne po ru sza nie się17. 
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z art. 30 usta wy o za wo dach le ka rza i le ka rza den ty sty jest nie za leż na od kon se kwen cji w za -
kre sie zdro wia lub ży cia, któ rym wy ko na nie obo wiąz ku mia ło za po biec14,15.

Ja ko sy tu acje „przy pad ko we go skon fron to wa nia z nie bez pie czeń stwem”, gdy le karz nie
po zo sta je w sy tu acji „służ bo wej”, a więc nie jest gwa ran tem, jed nak zo sta je zo bli go wa ny
do nie sie nia na głej po mo cy wy mie nia m.in. „wy pa dek, pró ba sa mo bój cza, ob jaw wień co -
wo -ser co wy, utra ta przy tom no ści, ra na po strza ło wa, itp.”16. Do daj my, że mo że to być wy -
pa dek dro go wy, ale i in ne, czę ste np. przy upra wia niu spor tów, w cza sie prac do mo wych,
ogro do wych czy in nych. Pro ble my ro dzą sfor mu ło wa nia uży te w od po wied nich ak tach nor -
ma tyw nych ta kie, jak „niecier pią ce zwło ki” – bo wiem nie do pre cy zo wu ją, ze wzglę du na co
zwło ka by ła by nie bez piecz na. War to mo że wy mie nić o ja kich sta nach mó wi my, przy czym
na le ży za uwa żyć, że za pre zen to wa nej li sty nie na le ży trak to wać ja ko wy czer pu ją ce go ze -
sta wia nia, ale ja ko zde fi nio wa nie sta nów na głych po przez przy kła dy:

Ta de usz Brze ziń ski pi sze tak: „Mo ral ny obo wią zek udzie le nia po mo cy le kar skiej ist nie -
je wszę dzie tam, gdzie za cho dzi na gła po trze ba jej udzie le nia, za rów no w cza sie wy pad -
ków, jak i za cho ro wań, za rów no na bez po śred nie we zwa nie skie ro wa ne do le ka rza, jak i z wła -
snej ini cja ty wy, np. w wy pad kach dro go wych czy ulicz nych za cho ro wa niach, kie dy to le karz
nie jest i nie mo że być bez po śred nio in da go wa ny”18. Cho dzi więc o sy tu acje, któ re Jan Ku -
le sza na zy wa „przy pad ko wym skon fron to wa niem z nie bez pie czeń stwem opi sa nym
w art. 162”19, a na wet każ de przy pusz cze nie o po trze bie udzie le nia na głej po mo cy po win -
no być spraw dzo ne. 

Cdn.

Ga brie la Muś 

Tekst po wstał na pod sta wie prac Ko mi sji ds. Ety ki Le kar skiej w okre sie 
kwie cień -li sto pad 2010 r.
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ETYKA

Nor my etycz ne i praw ne, od no szą ce się do oma wia nej sy tu acji:

1. Ko deks Ety ki Le kar skiej
Art. 69 Le karz nie mo że od mó wić po mo cy le kar skiej w przy pad kach niecier pią cych

zwło ki, je śli pa cjent nie ma moż li wo ści uzy ska nia jej ze stro ny in sty tu cji po wo ła nych do udzie -
la nia po mo cy20. 
2. Usta wa o za wo dzie le ka rza i le ka rza den ty sty: Dz. U. 2008, nr 136, poz 857 

Art. 30. Le karz ma obo wią zek udzie lać po mo cy le kar skiej w każ dym przy pad ku, gdy
zwło ka w jej udzie le niu mo gła by spo wo do wać nie bez pie czeń stwo utra ty ży cia, cięż kie -
go uszko dze nia cia ła lub cięż kie go roz stro ju zdro wia oraz w in nych przy pad kach nie cier -
pią cych zwło ki21. 
3. Ko deks Kar ny z dn. 6.06.1997, Dzien nik Ustaw 1997, nr 88, poz. 553, z późn. zm. 

Art. 162. § 1. Kto czło wie ko wi znaj du ją ce mu się w po ło że niu gro żą cym bez po śred -
nim nie bez pie czeń stwem utra ty ży cia al bo cięż kie go uszczerb ku na zdro wiu nie udzie -
la po mo cy, mo gąc jej udzie lić bez na ra że nia sie bie lub in nej oso by na nie bez pie czeń stwo
utra ty ży cia, al bo cięż kie go uszczerb ku na zdro wiu, pod le ga ka rze po zba wie nia wol no -
ści do lat 3.

§ 2. Nie po peł nia prze stęp stwa, kto nie udzie la po mo cy, do któ rej jest ko niecz ne pod -
da nie się za bie go wi le kar skie mu, al bo w wa run kach, w któ rych moż li wa jest nie zwłocz -
na po moc ze stro ny in sty tu cji lub oso by do te go po wo ła nej 22. 
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Sesja naukowa

26 maja br. o godz. 1000

na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, przy ulicy Jordana 18 w Katowicach, odbędzie się sesja
naukowa z udziałem przedstawicieli śląskich uczelni upamiętniająca Profesorów Lwowskich

zamordowanych przez hitlerowców na Wzgórzach Wuleckich.

26 czerwca 2011 roku 
w krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach zaplanowano odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

Pełna wersja komunikatu znajduje się na stronie internetowej izby www.izba-lekarska.org.pl
Komisja Historyczna 
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ność do le ków by ła jak naj lep sza”. Wy glą -
da na to, że pie nią dze – czy li ich brak – są
głów nym „ha mul co wym” i po wo dem te go,
że… jest, jak jest. Tyl ko, że w Fun da cji ta -
kich ar gu men tów nie przyj mu ją do wia do -
mo ści i ma ją na to swo je kontr ar gu men ty. –
Sło wo oszczęd ność nie jest tu na miej scu,

bo na stęp stwa źle le czo ne go wi ru so we go za -
pa le nia wą tro by ty pu B, do pie ro są kosz tow -
ne! No wo twór i mar skość wą tro by, ho spi ta -
li za cje, pła ce nia rent, ab sen cja w pra cy… oto
ra chu nek! A by le ja kie le cze nie i – co gor -
sza – pła ce nie za le ki, któ re w wie lu kra jach
już wy co fa no, to zwy kłe mar no traw -
stwo. I nie zwy kły brak roz sąd ku – obu rza się
Bar ba ra Pep ke. Fak tem jest, że na pol skim
ryn ku od lat do stęp ne są now sze le ki,
spraw dzo ne, z po wo dze niem sto so wa ne
w in nych kra jach, któ re wła ści wie nie po wo -
du ją le ko opor no ści. 
– Żad nych szans nie ma na wy bro nie nie te -
go roz po rzą dze nia. Ani me ry to rycz nych, ani
eko no micz nych. Nie moż na też po wie -
dzieć, że nie fa wo ry zu je któ re goś z pod mio -
tów han dlo wych obec nych na ryn ku. Je ste -
śmy  kra jem Unii Eu ro pej skiej   i po win no
u nas obo wią zy wać pra wo wspól no to we.  Je -
że li stan dard Eu ro pej skie go To wa rzy stwa He -
pa to lo gicz ne go jest wszyst kim zna ny, niech
bę dzie re ali zo wa ny. I to ko niec dys ku -
sji – mó wi dr Ar ka diusz Pi su la. W za sa dzie…
ko niec. Tyl ko szko da, że nie dla cho rych.
Choć Pol ska Gru pa Eks per tów HBV też jest
zgod na z eu ro pej ski mi he pa to lo ga mi. Ich wy -
tycz ne po kry wa ją się...

Har mo nia w opi niach prze gry wa ze
zgrzy tem w prak ty ce.

Li dia Tar czyń ska

Po dział cho rych na ta kich, któ rzy mo gą do stać w pierw szej li nii now sze le ki, bę dą le -
cze ni z za sto so wa niem no wo cze snych te ra pii i tych, któ rzy nie do sta ną ta kiej moż li wo ści – to
na ra sta ją cy pro blem w ochro nie zdro wia i tak że pro blem dla le ka rzy. O jed nym z ta kich przy -
kła dów by ło ostat nio gło śno w me diach.

Fun da cja „Gwiaz da Na dziei” z Ka to wic ze bra ła po nad 200 pod pi sów pa cjen tów pod pe -
ty cją do pre mie ra Do nal da Tu ska. Na pi sa ła też do Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich. Za bie ga
o re ak cję i po moc w spra wie ogra ni czo ne go do stę pu do sku tecz ne go le cze nia cho rych
na WZW ty pu B. Zwró ci ła się jed no cze śnie do Świa to wej Or ga ni za cji Pa cjen tów World
He pa ti tis Al lian ce, z proś bą o na gło śnie nie pro ble mu ja ko ści le cze nia tych osób w Pol -
sce na fo rum Świa to wej Or ga ni za cji Zdro wia. Jest już od dźwięk – WHA) za de kla ro wa ła
swo ją po moc.

SKĄD TA KA DE TER MI NA CJA?
„Mi ni ster stwo Zdro wia nie wy wią za ło się z obiet nic zło żo nych cho rym na WZW ty -

pu B. Czu je my się oszu ka ni. No we roz po rzą dze nie mi ni stra zdro wia, to igra nie ze zdro -
wiem i ży ciem ludz kim” – mó wi Bar ba ra Pep ke, pre ze s fun da cji „Gwiaz da Na dziei” z Ka -
to wic. Pod opiecz ni Fun da cji są nie mniej obu rze ni. By li pew ni prze ło mu w le cze niu. Są -
dzi li, że no wy pro gram le ko wy re sor tu zdro wia wpro wa dzi no wą ja kość. I w koń cu  wszy -
scy cho rzy na WZW ty pu B bę dą mie li do stęp do now szych i bez piecz niej szych le ków
w pierw szej li nii le cze nia. Tym cza sem, opu bli ko wa ny na stro nie in ter ne to wej MZ pro gram
te ra peu tycz ny, za wie ra za pis, któ ry ogra ni cza za sto so wa nie no wych le ków prze ciw wi ru so -
wych tyl ko do wą skiej gru py cho rych na WZW ty pu B, tzw. Hbe+. W prak ty ce - bio rąc
pod uwa gę sta ty sty ki  – ozna cza to, że ca ły czas star szy mi le ka mi bę dzie le czo nych ok. 80%
pa cjen tów.

„Po dział cho rych na ta kich, któ rzy mo gą do stać w pierw szej li nii now sze le ki i tych, któ -
rzy bę dą ca ły czas le cze ni jak do tych czas, nie wy ni ka z żad nych obo wią zu ją cych pol skich
czy mię dzy na ro do wych wy tycz nych kli nicz nych. Wręcz prze ciw nie! Wszyst kie mó wią o tym,
że le kiem pierw sze go rzu tu u wszyst kich cho rych, u któ rych nie moż na za sto so wać in ter -
fe ro nu, po wi nien być je den z now szych le ków prze ciw wi ru so wych”, nie ma żad nych ba dań,
któ re do wo dzi ły by słusz no ści ta kie go po stę po wa nia, ja kie pro po nu je Mi ni ster stwo – wyjaśnia
dr Ewa Janczewska-Kazek z Chorzowa. 

Rzecz nik Mi ni ster stwa Zdro wia – Piotr Olech no – po wie dział w me diach, że to kon -
sul tant kra jo wy two rzy kry te ria me dycz ne. Waż ne też by ły moż li wo ści fi nan so we NFZ. Po -
sze rze nie pro gra mu i tak kosz tu je 20 mln zł, a kosz to wa ło by pięć ra zy wię cej, gdy by ob -
jął on  wszyst kich cho rych. Rzecz nik za pew nił też, że „re sort ro bi wszyst ko, aby do stęp -

Nowe znaczy (nie) lepsze
PROGRAM TERAPEUTYCZNY
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Prezes Fundacji Barbara Pepke

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

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

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

SZKOLENIA ŚIL

Kurs do sko na lą cy:           Co nowego w antybiotykoterapii zakaźeń
Ter min: 5 kwiet nia 2011 r. (wtorek) godz. 1700

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi prof. dr hab. n. med. Da nuta Dzierżanowska.
Współ pra ca: Sanofi Aventis

Konferencja: Choroby układu pozapiramidowego u dzieci – postępy w diagnostyce i terapii
Ter min: 14 kwietnia 2011 r. (czwartek) godz. 1000

Do dat ko we in for ma cje: Konferencja organizowana we współpracy z Kliniką Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka

Spotkanie z Przedstawicielami NFZ
Ter min: 15 kwiet nia 2011 r. (pią tek) godz. 1500

Kurs do sko na lą cy: Błę dy po peł nia ne w trak cie sto so wa nia no wo cze snych ma te ria łów do wy peł nień bez po śred nich i uzu peł nień pro -
te tycz nych, z uwzględ nie niem zja wi ska nad wraż li wo ści po za bie go wej, przy czy ny i spo so by za po bie ga nia

Ter min: 15 kwiet nia 2011 r. (pią tek) godz. 1600

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi lek. dent. Da riusz Miś kie wicz.
Współ pra ca: Marrodent

Kurs do sko na lą cy: Choroby przenoszone przez kleszcze – nowe wyzwanie
Ter min: 11.0  5.2011 r. (środa) godz. 1100

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi dr n. med. Lucjan Kępa.

Konferencja: Zdrowie zaczyna się w jamie ustnej
Ter min: 13.05.2011 r. (piątek) godz. 1100

Do dat ko we in for ma cje: Konferencja połączona z I Wiosennymi Targami Stomatologicznymi. Koszt udziału w Konferencji wynosi 150,00
zł od osoby. Wpłaty należy dokonać na konto Domu Lekarza: VW Bank 78 213000042001049204680001
lub w kasie Domu Lekarza (32) 258 54 15

Kurs do sko na lą cy: Kurs diagnostyki Holterowskiej
Ter min: 14.0  5.2011 r. (sobota) godz. 1000

Do dat ko we in for ma cje:  Liczba miejsc została ograniczona.

Kurs do sko na lą cy: Akademia umiejętności społecznych (AUS) dla lekarzy. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
Ter min: 23 maja 2011 r. (poniedziałek) godz. 1500  lub 27 maja (piątek) godz. 930

Do dat ko we in for ma cje: Liczba miejsc została ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym
zamieszczonym na stronie www.izba-lekarska.org.pl w zakładce Kursy dla lekarzy.

Konferencja: Medycyna podróży – co nam zagraża podczas podróży?
Ter min: 27.05.2011 r. (piątek) godz. 1500

Lekarzy, którzy uczestniczyli w kursach „Resuscytacji krążeniowo-oddechowej” w latach 2008-2010,

serdecznie zapraszamy na warsztaty połączone z krótką prelekcją.

Terminy warsztatów; 5.04 (wtorek) godz. 1530, 12.04 (wtorek) godz. 1530, 
19.04 (wtorek) godz. 1530, 10.05 (wtorek) godz. 1530

Odpłatność za udział w warsztatach wynosi 50 zł od osoby. Wpłaty należy dokonać na konto: 

43 1020 2313 0000 3102 0020 0246 (z dopiskiem resuscytacja)

Liczba miejsc została ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym

zamieszczonym na stronie www.izba-lekarska.org.pl w zakładce Kursy dla lekarzy.
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na kursy specjalizacyjne „Zdrowie Publiczne” na rok 2011 w ramach projektu 

„Pro Doctore – projekt wspierający rozwój kadr medycznych w województwie śląskim”.
Nr projektu WND-POKL.08.01.01-24-119/08 została zakończona.

Informujemy, że osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach w roku 2011 mogą zgłaszać się na listy rezerwowe we wszystkich
proponowanych terminach. Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w kursach można uzyskać:

BIU RO PRO JEK TU: 
 Ślą ska Izba Le kar ska, 40-126 Ka to wi ce, ul. Gra żyń skie go 49a

tel: (32) 203 65 47 wew. 321, 322; tel. kom. 694 659 061; fax: (32) 352 06 38
www.izba -le kar ska.org.pl/pro doc to re       e -ma il: pro doc to re@izba -le kar ska.org.pl

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

Kursy dla lekarzy wykonujących zadania służby medycy pracy: 
1. „Medycyna Pracy - wprowadzone i planowane zmiany w przepisach prawnych, najczęściej popełniane

błędy przy wykonywaniu badań profilaktycznych”. Termin kursów: 13.04.2011 r. godz. 900 - 1200

Wykładowca: lek. Mirosława Kuśny-Wcisło, lek. Katarzyna Krawczyk lek. Urszula Szafran, 
lek. Katarzyna Storch-Grajek 

2. „Problemy laryngologiczno-foniatryczne w badaniach profilaktycznych pracowników” 
Termin kursów: 18.05.2011 r. godz. 900 - 1200

Wykładowca: dr n. med. Sylwia Kocierz, lek. Anna Orkisz-Popczyk 
3. „Wybrane problemy w postępowaniu diagnostyczno-orzeczniczym w zakresie chorób zawodowych” 

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

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

Termin kursu: 12.10.2011 r. godz. 900 - 1200

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

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

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

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

KOMUNIKATY
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Pracownia PET-CT 
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Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii

im. dra Edwarda Hankego
41-500 Chorzów, ul. Truchana 7, tel. 34 90 005

● OD STYCZ NIA BR. W CHCPIO DZIA ŁA PIERW SZA
W WO JE WÓDZ TWIE ŚLĄ SKIM W SZPI TA LU WIE LO PRO FI LO WYM

 Re fun da cja NFZ

Ba da nia PET -CT są pro ce du ra mi od ręb nie kon trak -
to wa ny mi (SOK) i są wy ko ny wa ne na pod sta wie skie -
ro wa nia spe cja li stycz ne go (od dział lub po rad nia) i są
w ca ło ści fi nan so wa ne przez NFZ bez ob cią ża nia pla -
ców ki kie ru ją cej. Ba da nia PET -CT są re fun do wa ne
przez NFZ w na stę pu ją cych przy pad kach:

1. po je dyn cze go prze rzu tu o nie zna nym punk cie wyj ścia
w ce lu lo ka li za cji gu za pier wot ne go, przy bra ku
po twier dze nia roz po zna nia lo ka li za cji ogni ska pier -
wot ne go in ny mi do stęp ny mi ba da nia mi,

2. po je dyn cze go guz ka płu ca w ce lu róż ni co wa nia
po mię dzy gu zem ła god nym i zło śli wym przy bra -
ku roz po zna nia in ny mi do stęp ny mi me to da mi,

3. nie drob no ko mór ko we go ra ka płu ca w ce lu przed -
ope ra cyj nej oce ny za awan so wa nia, je że li in ne ba -
da nia nie da ją jed no znacz nej oce ny stop nia za -
awan so wa nia,

4. ziar ni cy i chło nia ków nie ziar ni czych w ce lu
wstęp nej lub koń co wej oce ny sku tecz no ści che -
mio te ra pii, wcze sne go roz po zna nia na wro tu, je -
że li TK nie da je jed no znacz nej oce ny stop nia za -
awan so wa nia,

5. cho ro by wień co wej w ce lu oce ny za mro żo ne go
mię śnia ser co we go do pre cy zyj ne go usta le nia
wska zań/prze ciw wska zań do re wa sku la ry za cji
w przy pad ku bra ku jed no znacz nych in for ma cji
z in nych ba dań,

6. przed trans plan ta cją ser ca w ce lu wy klu cze nia nie -
od wra cal ne go uszko dze nia w wy ni ku pro ce su za -
pal ne go w przy pad ku bra ku moż li wo ści wy klu cze -
nia te go sta nu w in nych ba da niach,

7. pa dacz ki w ce lu lo ka li za cji ogni ska pier wot ne go
w przy pad ku bra ku moż li wo ści zlo ka li zo wa nia
ogni ska w in nych ba da niach,

8. mię sa ków tka nek mięk kich w ce lu oce ny sku tecz -
no ści che mio te ra pii po dwóch kur sach i wcze sne -
go wy kry cia na wro tu,

9. ra ka pier si w ce lu przed ope ra cyj nej oce ny za awan -
so wa nia w przy pad ku le cze nia oszczę dza ją ce go
przed biop sją, je że li MR wy ka zu je po je dyn cze
ogni sko,

10. ra ka jaj ni ka w ce lu wcze sne go wy kry cia na wro -
tu, je że li in ne ba da nia nie da ją jed no znacz nej
od po wie dzi co do oce ny stop nia za awan so wa -
nia i roz po zna nia na wro tu,

11. ra ka tar czy cy w ce lu lo ka li za cji ogni ska na wro -
tu w przy pad ku wzro stu po zio mu ty re oglo bu li -
ny, je że li in ne ba da nia nie po zwa la ją zlo ka li zo -
wać ogni ska na wro tu,

12. po dej rze nia prze rzu tów do ko ści, jeże li in ne ba da -
nia nie po zwa la ją zlo ka li zo wać ogni ska na wro tu,

13. pla no wa nia ra dio te ra pii ra dy kal nej o mo du lo wa -
nej in ten syw no ści wiąz ki w ce lu oce ny roz kła du
ży wot nych ko mó rek no wo two ro wych, hi pok sji,
pro li fe ra cji gu za, w przy pad ku bra ku moż li wo -
ści do ko na nia ta kiej oce ny w in nych ba da niach,

14. ra dio chi rur gicz ne go le cze nia ra ka płu ca o wcze -
snym stop niu za awan so wa nia w ce lu wy klu cze -
nia ist nie nia in nych ognisk no wo two ro wych, je -
że li in ne ba da nia nie po zwa la ją ich zlo ka li zo wać,

15. ra ka je li ta gru be go w ce lu przed ope ra cyj nej
oce ny za awan so wa nia i wcze sne go roz po zna nia
na wro tu,

16. ra ka prze ły ku ce lem oce ny za awan so wa nia
przed le cze niem i wcze sne go wy kry cia wzno wy,

17. no wo two rów gło wy i szyi w ce lu wcze sne go roz -
po zna nia na wro tu,

18. zło śli wych gu zów mó zgu ce lem wcze sne go
roz po zna nia na wro tu dla okre śle nia miej sca
biop sji,

19. czer nia ka w ce lu kwa li fi ka cji do ope ra cji gu za po -
je dyn cze go, je że li w ska li Clar ka gru boś zmia -
ny prze kra cza 1,5 mm.

Cho rzow ski szpi tal jest je de na stą pla ców ką w Pol sce po sia da ją cą ta ką pra cow nię. 
PET -CT to naj no wo cze śniej sze na rzę dzie dia gno stycz ne. Tech ni ka ba da nia opar ta jest na me -
dy cy nie nu kle ar nej i da je le ka rzom po tęż ne moż li wo ści. W po nad 95 proc. przy pad ków po -
zwa la wła ści wie roz po znać cho ro bę i roz po cząć efek tyw ne le cze nie.

Pa nel ba dań w Pra cow ni PET -CT nie do ty czy tyl ko cho rób on ko lo gicz nych. Obok ob -
ra zo wa nia scho rzeń no wo two ro wych, ma za sto so wa nie tak że dla scho rzeń kar dio lo gicz nych
i cho rób ośrod ko we go ukła du ner wo we go u dzie ci oraz do ro słych oraz wie lu in nych. Ba -
da nia wy ko ny wa ne w pra cow ni PET -CT znaj du ją się na li ście pro ce dur re fun do wa nych przez
Na ro do wy Fun dusz Zdro wia (patrz ram ka)

28 lu te go 2011 od by ła się uro czy stość zwią za na z ofi cjal nym otwr ciem pra cow ni PET-CT. 

POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA W CHORZOWIEA

Uroczystość zgromadziła wielu znakomitych
gości. Na zdjęciu poniżej dr n. med. Jacek

Kozakiewicz prezes ŚIL w rozmowie z dr n.
med. Tomaszem Gołębiem wojewódzkim

konsultantem w dziedzinie medycyny
nuklearnej i prof. Antonim Dyduchem

Grzegorz Szpyrka: - Na rynku usług medycznych
pacjentom, którzy przecież nie chcą czekać w

kolejkach, oferujemy szybki dostęp do diagnostyki
na najwyższym poziomie. Myślę, że ChCPiO będzie

dzięki temu uznawane za jeden z najważniejszych
ośrodków województwie. Jesteśmy jedynym ośrodkiem

w Polsce, który może w ten sposób badać małych
pacjentów.

Wstęgę przecieli (od lewej): Wiesław Ciężkowski z-ca
prezydenta Chorzowa, Mariusz Kleszczewski

wicemarszałek woj. śląskiego, Andrzej Kotala prezydent
Chorzowa, Grzegorz Szpyrka dyrektor ChCPiO

Goście wysłuchali wykładu profesora Leszka
Królickiego, konsultanta krajowego w dziedzinie
medycyny nuklearnej. Zdaniem prof. Królickiego
pracownie typu PET-CT zwiększają efektywność

diagnostyczną. - Pozwalają na wcześniejsze
wykrycie i sklasyfikowanie choroby. Wpływa to na

skuteczniejsze leczenie. 

Po wy żej: prof.
Fran ci szek Ko kot

wi ta się z uczest ni -
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● 50 LAT ALERGOLOGII NA ŚLĄSKU

Wielki Jubileusz

TOWARZYSTWA NAUKOWE

sze go roz wo ju. De cy zją władz Ślą skie go Uni -
wer sy te tu Me dycz ne go ka te dra zo sta ła
prze nie sio na do Ka to wic, co da ło szan sę dal -
sze go jej roz wo ju. 

Du żym wy róż nie niem dla Ślą ska był wy -
bór prof. Bar ba ry Ro ga li na sta no wi sko pre -
zy den ta Za rzą du Głów ne go Pol skie go To -
wa rzy stwa Aler go lo gicz ne go.

Ak tu al nie na Ślą sku pra cu je 5 od dzia -
łów le czą cych cięż kie po sta cie ast my oskrze -
lo wej, cięż kie po sta cie ato po we go za pa le -
nia skó ry, trud ne do le cze nia po krzyw ki,
a w ka to wic kiej kli ni ce roz bu do wa na jest dia -
gno sty ka nad wraż li wo ści na le ki.

Dzię ki wpro wa dze niu współ cze snych
kon tro lo wa nych me tod le cze nia ast my
oskrze lo wej uzy ska no zła go dze nie prze bie -
gu tej cho ro by. Po moc ne w le cze niu cięż -
kich aler goz jest ca ło rocz ne szko le nie cho -
rych i le ka rzy. Na uwa gę za słu gu je pra wi dło -
wo pro wa dzo na re ha bi li ta cja cho rych.

W koń co wej fa zie prze mó wie nia prof. E.
Ro ga la go rą co po dzię ko wał wła dzom wo je -
wódz kim, ad mi ni stra cji ZWPS z dy rek to rem
Grze go rzem No wa czyń skim oraz wszyst kim
ko le żan kom i ko le gom za wspól ny suk ces,
ja kim jest obec ny po ziom aler go lo gii na Ślą -
sku. – Bar dzo wy so ko ce nię wkład Was
wszyst kich, za rów no le ka rzy jak i ze spo łu pie -
lę gnia rek. Dzię ku ję! – mó wił wzru szo ny pro -
fe sor. W cza sie uro czy ste go, ju bi le uszo we -
go spo tka nia waż ne sło wa za warł w swo im
wy stą pie niu kon sul tant kra jo wy ds. aler go -
lo gii prof. Je rzy Kru szew ski, któ ry pod kre -
ślił ro lę le ka rzy in ter ni stów, pe dia trów, pul -
mo no lo gów, la ryn go lo gów i der ma to lo gów
ja ko pre kur so rów aler go lo gii we wspól nym
dzie le ja kim jest na sza współ cze sna, in ter -
dy scy pli nar na spe cjal ność. Ogrom na ro la, ja -
ką ode grał w or ga ni za cji aler go lo gii na Ślą -
sku, ale rów nież w ca łym kra ju prof. Ed mund
Ro ga la bu dzi wiel ki sza cu nek i uzna nie. 

W swo im prze mó wie niu prof. Je rzy
Kru szew ski po ru szył tak że sze reg wąt ków do -
ty czą cych miej sca i ro li aler gii, ja ko jed nej
z waż niej szych cho rób na szej cy wi li za cji.

Na ko niec oko licz no ścio wy wy kład na te -
mat aler gii na le ki wy gło si ła dr n. med. Jo -
an na Gluck, ad iunkt Ka te dry Cho rób We -
wnętrz nych Aler go lo gii i Im mu no lo gii Kli nicz -
nej SUM w Ka to wi cach. 

29 stycz nia 2011 ro ku od by ło się w Za brzu w gma chu Mu zeum Gór nic twa uro czy ste
ze bra nie Od dzia łu Ślą skie go Pol skie go To wa rzy stwa Aler go lo gicz ne go po świę co ne twór -
cy i or ga ni za to ro wi aler go lo gii na Ślą sku, pro fe so ro wi Ed mun do wi Ro ga li, honorowemu
członkowi Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

W spo tka niu uczest ni czy ło licz ne gro no ko le ża nek, ko le gów i współ pra cow ni ków. Uro czy -
stość 50-le cia ślą skiej aler go lo gii swo ją obec no ścią za szczy ci li za pro sze ni go ście ho no ro wi: pre -
zy dent Za brza Mał go rza ta Mań ka -Szu lik, Urząd Mar szał kow ski re pre zen to wa ła dy rek tor Wy -
dzia łu Zdro wia i Po li ty ki Spo łecz nej Bo że na Sie dlec ka, dzie kan Wy dzia łu Le kar skie go z Od -
dzia łem Le kar sko -Den ty stycz nym Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Za brzu prof. dr hab.
med. Woj ciech Król, kon sul tant kra jo wy w dzie dzi nie aler go lo gii prof. dr hab. med. Je rzy Kru -
szew ski, pre zy dent Za rzą du Głów ne go PTA prof. dr hab. med. Bar ba ra Ro ga la, pre zes Okrę -
go wej Ra dy Le kar skiej dr n. med. Ja cek Ko za kie wicz oraz dy rek tor Ze spo łu Wo je wódz kich Po -
rad ni Spe cja li stycz nych w Ka to wi cach mgr Grze gorz No wa czyń ski.

Uro czy ste ze bra nie otwo rzył i po pro wa dził prof. Je rzy Ja rząb prze wod ni czą cy od dzia -
łu re gio nal ne go PTA na Ślą sku, a list gra tu la cyj ny wo je wo dy ślą skie go Zyg mun ta Łu kasz -
czy ka od czy tał i prze ka zał na rę ce prof. Ed mun da Ro ga li dr hab. Ra do sław Gaw lik – se -
kre tarz Za rzą du Głów ne go Pol skie go To wa rzy -
stwa Aler go lo gicz ne go

Rys hi sto rycz ny przy bli ża ją cy zgro ma dzo -
nym dzie je two rze nia aler go lo gii na Ślą sku
przed sta wił prof. Ed mund Ro ga la, pod kre śla -
jąc trud no ści or ga ni za cyj ne w two rze niu tej no -
wej spe cjal no ści. Aby stwo rzyć struk tu ry or ga -
ni za cyj ne no wej spe cjal no ści ko niecz nym sta -
ło się po ko na nie opo ru władz cen tral nych, prze -
ko na nie i zjed na nie so bie ich przy chyl no ści. 

Uzy ska no zgo dy na po wo ła nie sek cji aler -
go lo gicz nej PTL, sek cji astmo lo gicz nej, a na -
stęp nie dzię ki ogrom ne mu wy sił ko wi prof.
Bog da na Ro ma now skie go z Byd gosz czy do szło
do po wo ła nia 15 li sto pa da 1982 ro ku Ko mi te -
tu za ło ży ciel skie go Pol skie go To wa rzy stwa
Aler go lo gicz ne go. Je go pierw szy prze wod ni czą -
cy zo stał prof. Bog dan Ro ma now ski. W tym sa -
mym cza sie po wo ła no też przed sta wi cie li re gio -
nal nych to wa rzy stwa.

Po cząt ko wo uzy ska no zgo dę na pod spe -
cja li za cję, a na stęp nie spe cja li za cję z aler go lo gii. Za czął się okres in ten syw ne go szko le nia
i sa mo kształ ce nia za in te re so wa nych aler go lo gią le ka rzy. 

Stop nio wo po wo ły wa no na Ślą sku po rad nie zaj mu ją ce się dia gno sty ką i le cze niem cho rób
aler gicz nych. Wo je wódz ka Po rad nia Ast mo lo gicz na w Za brzu, prze mia no wa na na Aler go lo -
gicz ną, by ła ba zą szko le nio wą za rów no dla le ka rzy, jak i dla pie lę gnia rek. W 1976 po wsta ła
w Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej Ka te dra i Kli ni ka Cho rób We wnętrz nych i Aler go lo gii, któ rej
kie row nic two po wie rzo no prof. dr hab. Ed mun do wi Ro ga li. Jed nost ka ta sta ła się praw dzi wą
ba zą szko le nio wą i na uko wą. Po ten cjał po rad ni i kli ni ki zo stał w peł ni wy ko rzy sta ny do utwo -
rze nia wy so kiej ran gi ośrod ka. W efek cie je go roz wo ju na uko we go ośmiu pra cow ni ków uzy -
ska ło stop nie pro fe so ra i do cen ta Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej. Pra cow ni cy ka te dry bra li czyn -
ny udział w zjaz dach kra jo wych i mię dzy na ro do wych (Eu ro pej ska Aka de mia Aler go lo gii i Im -
mu no lo gii Kli nicz nej, a ostat nio i Świa to wa Or ga ni za cja Aler go lo gii).

Od 1999 r. Kie row ni kiem Ka te dry i Kli ni ki Cho rób We wnętrz nych Aler go lo gii i Im mu -
no lo gii Kli nicz nej zo sta ła prof. dr hab. Bar ba ra Ro ga la, któ ra da ła moc ny im puls do jej dal -
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Ju bi le usz 50-le cia ślą skiej aler go lo gii to
do sko na ła oka zja do przed sta wie nia ak tu al -
nych pro ble mów tej spe cjal no ści i dla te go też
re flek sje Pa na Pro fe so ra Ed mun da Ro ga li do -
ty czą ce ju bi le uszo we go po sie dze nia Od dzia -
łu Ślą skie go PTA po zwa lam so bie po sze rzyć
o spoj rze nie kon sul tan ta wo je wódz kie go
w dzie dzi nie aler go lo gii. 

W trak cie uro czy ste go po sie dze nia
w imie niu uczniów i współ pra cow ni ków
wrę czy li śmy Pro fe so ro wi pa miąt ko wy dy -
plom „Twór cy ślą skiej aler go lo gii za za słu gi
w jej roz wo ju”. Po zwo lę so bie tu taj na oso -
bi stą dy gre sję i po dzię ko wa nia dla Pro fe so -
ra, któ re go ini cja ty wą by ło ob ję cie prze ze
mnie w 2003 ro ku Ka te dry Cho rób We -
wnętrz nych, Der ma to lo gii i Aler go lo gii SUM
w Za brzu, któ ra po łą czy ła in ter nę i aler go -
lo gię z chlub ny mi tra dy cja mi za brzań skiej der -
ma to lo gii.

Na po sie dze niu mia łem za szczyt wy gło -
sić wy kład pt. „Dzień dzi siej szy aler go lo gii
na Ślą sku”. W swo im krót kim wy stą pie niu do -
ko na łem pró by umiej sco wie nia na szej spe -
cjal no ści w od nie sie niu do in nych, ta kich jak
dia be to lo gia i kar dio lo gia, a tak że w kon tek -
ście po rów ny wal nych ze ślą ski mi ośrod ków

nie miec kich i cze skich. Do ko na łem tak że ana li zy moż li wo ści szko le nia spe cja li stów aler go -
lo gów w za leż no ści od licz by miejsc spe cja li za cyj nych i ośrod ków po sia da ją cych akre dy ta -
cję, a tak że da nych licz bo wych do ty czą cych po rad ni aler go lo gicz nych, spe cja li stów aler -
go lo gów i ich umiej sco wie nia na ma pie na sze go wo je wódz twa. 

Sa tys fak cjo nu ją ce wy da je się po rów na nie licz by 59 aler go lo gów pra cu ją cych w bli sko 5
mi lio no wej aglo me ra cji ślą skiej przy 43 za re je stro wa nych w Za głę biu Ruh ry i 13 w Okrę -
gu Mo raw skim (1,2 mln miesz kań ców). Po rów ny wal na jest w na szym wo je wódz twie licz -
ba po rad ni aler go lo gicz nych (123) i dia be to lo gicz nych (139) w kon tra ście do 225 po rad -
ni kar dio lo gicz nych. Szko le nie spe cja li stów aler go lo gów od by wa się obec nie w dwóch ośrod -
kach aka de mic kich po sia da ją cych akre dy ta cję – Ka te drze i Kli ni ce Cho rób We wnętrz nych,
Aler go lo gii i Im mu no lo gii Kli nicz nej w Ka to wi cach, a od te go ro ku rów nież w Ka te drze i Od -
dzia le Kli nicz nym Cho rób We wnętrz nych, Der ma to lo gii i Aler go lo gii w Za brzu. Nie ste ty 15
miejsc spe cja li za cyj nych to ty le sa mo, co w znacz nie mniej za lud nio nym wo je wódz twie ku -
jaw sko -po mor skim. Ak tu al na licz ba 123 po rad ni aler go lo gicz nych wy da je się za pew niać peł -
ną opie kę spe cja li stycz ną w na szym wo je wódz twie, pro ble mem mo że tu być nie rów no mier -
ne ich roz miesz cze nie i re jo ny z nie wiel ką licz bą spe cja li stów, ta kie jak po wia ty czę sto chow -
ski czy wo dzi sław ski. Za sta na wiać mo że fakt, że przy 188 le ka rzach udzie la ją cych świad -
czeń aler go lo gicz nych (w tym 59 ze spe cja li za cją) tyl ko 10 jest za trud nio nych w wy mia rze
peł ne go eta tu. W 2001 ro ku spo śród 161 aler go lo gów na peł nym eta cie pra co wa ło 37 osób.
Od 8 lat prak tycz nie nie zmie ni ła się na to miast licz ba 330 tys. po rad spe cja li stycz nych udzie -
la nych w cią gu ro ku.

Pra gnę za de kla ro wać, ja ko spe cja li sta wo je wódz ki peł ne za an ga żo wa nie w utrzy ma nie
do tych cza so we go wy so kie go po zio mu spe cja li stycz nej opie ki aler go lo gicz nej i pod ję cie sta -
rań o zwięk sze nie moż li wo ści kształ ce nia no wych spe cja li stów z za kre su opie ki am bu la to -
ryj nej i szpi tal nej w opar ciu o ośrod ki kli nicz ne i re gio nal ne.

dr hab. med. Je rzy Ja rząb 

prof. nadzw. SUM spe cja li sta wo je wódz ki w dzie dzi nie aler go lo gii

Śląska alergologia dzisiaj
TOWARZYSTWA NAUKOWE

Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów Okręgowej Rady lekarskiej w Katowicach

serdecznie zaprasza wszystkich Lekarzy Emerytów i Rencistów 
na Spotkanie Wielkanocne, które odbędzie się 

19 kwietnia 2011 r. o godz. 1400

w Domu Lekarza przy ul. Grażyńskiego 49A w Katowicach.
Zgłoszenia przyjmuje Pani Katarzyna Fulbiszewska 

pod numerem  tel. (32) 203 65 47/48 wew. 308

KOMUNIKAT
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niu ją cych na zle ce nie są du bie głych róż nych
spe cjal no ści. Pod kre ślił, że do ku men ta cja ta
nie tyl ko sta no wi „do wód w spra wie”, ale
chro ni le ka rza ją pro wa dzą ce go, bo wiem po -
zwa la uwia ry god nić treść orze cze nia koń czą -
ce go się wy da niem sto sow ne go za świad cze -
nia, któ re go treść nie sie za so bą skut ki praw -
ne, czę sto sta no wią ce o „być al bo nie być”
oso by, któ rej do ku ment ten do ty czy.

W pod su mo wa niu na le ży stwier dzić, że
prak tycz nie po raz chy ba pierw szy od bar -
dzo daw na uda ło się zgro ma dzić tak licz ne
gro no osób za in te re so wa nych te ma ty ką,
któ ra jest de fac to in ter dy scy pli nar na.

dr n. med. Ry szard Szoz da

Przewodniczący Zespołu orzekania 
i opiniowania sądowo–lekarskiego ORL

oraz prze wod ni czą cy Oddziału
Śląskiego PTMP

15 lu te go 2011r. Ze spół orze ka nia i opi nio wa nia są do wo – le kar skie go
Ślą skiej Izby Le kar skiej, Od dział Ślą ski Pol skie go To wa rzy stwa Me dy cy ny Pra -
cy, kon sul tant wo je wódz ki z dzie dzi ny me dy cy ny pra cy, Wo je wódz ki Ośro dek
Me dy cy ny Pra cy oraz ZUS zor ga ni zo wa li kon fe ren cję na uko wo -szko le nio wą
„NO WO ŚCI W ME DY CY NIE PRA CY”.

Od by ła się w sie dzi bie Ślą skiej Izby le kar skiej i zgro ma dzi ła 247 oso by,
któ re wy słu cha ły wy stą pień do ty czą cych do ku men ta cji pro wa dzo nej przez le -
ka rza spra wu ją ce go opie kę pro fi lak tycz ną nad pra cow ni ka mi czy li po tocz nie
„le ka rza me dy cy ny pra cy”. 

To po tocz ne okre śle nie, acz kol wiek jed no znacz nie de fi niu ją ce le ka rza
z I stop niem spe cja li za cji w dzie dzi nie me dy cy ny pra cy przy ję ło się wszę dzie
i zna la zło swo je od zwier cie dle nie na wet w ak tach praw nych ty pu ustaw – za -
po mnia no przy tym, że „le karz me dy cy ny pra cy” bar dzo czę sto jest spe cja li stą w swo jej dzie -
dzi nie, a po tocz ne okre śle nie nie ja ko ob ni ża je go ran gę.

W Kon fe ren cji wziął udział dr n. med. Ja cek Ko za kie wicz, pre zes ORL, któ ry w sło wie
wstęp nym wska zał na ran gę dzia łań pro wa dzo nych przez le ka rzy spra wu ją cych pro fi lak tycz -
ną opie kę zdro wot ną oraz fakt, że pro wa dzo na przez nich do ku men ta cja me dycz na ma istot -
ne zna cze nie nie tyl ko dla nich, o czym świad czy licz ba za in te re so wa nych te ma tem, nie wy -
wo dzą cych się je dy nie z te go śro do wi ska. 

Wła ści we go wstę pu do ko nał dr n. med. Ry szard Szoz da, przed sta wia jąc wy kła dow ców
i cel, dla któ re go ich in ter dy scy pli nar ne gro no przed sta wia swo je pre zen ta cje.

Dr hab. n. med. Re na ta Złot kow ska, kon sul tant wo je wódz ki w dzie dzi nie me dy cy ny pra -
cy omó wi ła no we ak ty praw ne w za kre sie me dy cy ny pra cy. Dr Kry sty na Ko sty ra, dy rek tor WOMP
w Ka to wi cach przed sta wi ła da ne do ty czą ce kon tro li dzia łal no ści pro fi lak tycz nej w za kre sie
sta ty sty ki oraz róż nych, w tym „dziw nych” fak tów z niej wy ni ka ją cych. Dr n. med. Ja ni na Zdrza -
łek przy wo ła ła pro blem istot no ści do ku men ta cji me dycz nej z za kre su me dy cy ny pra cy dla
orzecz nic twa ren to we go. Za ak cen to wa ła, że orzecz nic two ren to we i orzecz nic two w za kre -
sie me dy cy ny pra cy nie są toż sa me, o czym wszy scy win ni pa mię tać, ale tak że, że do ku men -
ta cja me dycz na sta no wi istot ny „do wód” w pro ce sie orzecz nic twa ren to we go. Dr n. med.
Ry szard Szoz da przed sta wił pro blem no wych ak tów praw nych do ty czą cych me dy cy ny pra -
cy w na wią za niu do pro wa dzo nej do ku men ta cji, co łącz nie ma bar dzo du że znacz nie dla opi -

KOMUNIKAT

KON FE REN CJA NA UKO WO – SZKO LE NIO WA DLA LE KA RZY
19 kwiet nia 2011 ro ku o godz. 1300 (wto rek)

w sie dzi bie In sty tu tu Me dy cy ny Pra cy i Zdro wia Śro do wi sko we go w So snow cu 
od bę dzie kon fe ren cja

Od dzia łu Ślą skie go Pol skie go To wa rzy stwa Me dy cy ny Pra cy. 

W pro gra mie:
„Ro la i za da nia spe cja li sty la ryn go lo ga w prak ty ce spe cja li sty me dy cy ny pra cy”

dr n. med. An na Bron der – IM PiZŚ So sno wiec
„Ro la i za da nia spe cja li sty oku li sty w prak ty ce spe cja li sty me dy cy ny pra cy” 

dr Ta tia na Dzie dzic – WOMP Ka to wi ce
„Szcze pie nia ochron ne – fak ty i mi ty”

mgr Do ro ta Ru dy – fir ma Aven tis Pa steur
„Co no we go w me dy cy nie pra cy i na ukach po krew nych” 

dr n. med. Ry szard Szoz da

Wstęp wol ny. Uczest ni cy otrzy mu ją punk ty edu ka cyj ne. 
Obec ność wszyst kich człon ków Pol skie go To wa rzy stwa Me dy cy ny Pra cy 

spe cja li zu ją cych się jest obo wiąz ko wa. 

fo
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Nowości w medycynie pracy
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Ślą ska Izba Le kar ska wspól nie 
z Okrę go wym In spek to ra tem Pra cy

w Ka to wi cach 
or ga ni zu je w dniu

7.06.2011 r. o godz. 1200

w Do mu Le ka rza Kon fe ren cję: 

„Czas pra cy le ka rzy 
– róż ne for my za trud nie nia”

Pro gram i pre le gen ci: 

I. Czas pra cy
Te re sa CA BA ŁA – nad in spek tor pra cy, eks pert

ds. służ by zdro wia  – Głów ny In spek to rat 
Pra cy – War sza wa

Ra fał WÓJ CIC KI – star szy in spek tor, Okrę go -
wy In spek to rat Pra cy – Ka to wi ce 

II. For my za trud nie nia – etat 
czy kon trakt?

Jó zef KU REK – dy rek tor szpi ta la – Ja worz no
Ta ma ra ZIM NA – Ka te dra Pra wa Cy wil ne go

i Pry wat ne go Mię dzy na ro do we go, UŚ 

III. Py ta nia i od po wie dzi 
Zdzi sław KU BOT, pro fe sor Wy dzia łu Pra wa,

Ad mi ni stra cji i Eko no mii Uni wer sy tet 
Wro cław ski

W cza sie dys ku sji pa ne lo wej omó wio ne zo sta ną
praw ne aspek ty wy mia ru cza su pra cy 

w okre sach roz li cze nio wych, pra wa do od po czyn -
ku, dy żu ru me dycz ne go, klau zu li „opt -out”, 

pra cy w po rze noc nej, go to wo ści do udzie la nia
świad czeń zdro wot nych, umo wy o świad cze nie

usług me dycz nych. 
Wszyst kie py ta nia do ty czą ce wy mie nio nych 
pro ble mów pro si my kie ro wać dro gą pocz ty 

elek tro nicz nej na ad res Ko mi sji Le gi sla cyj nej ORL:
e -ma il: kursy@izba-lekarska.org.pl

Pod czas Kon fe ren cji od bę dzie się pre zen ta cja
książ ki prof. Z. Ku bo ta:

„Ko mer cyj ne usłu gi me dycz ne szpi ta li”.
Do udzia łu w Kon fe ren cji zo sta li też za pro sze ni

pra co daw cy – dy rek to rzy szpi ta li.
Za udział w Kon fe ren cji bę dą przy zna ne punk ty

edu ka cyj ne.

KOMUNIKATY

Absolwenci Śląskiej Akademii Medycznej

Wydział Lekarski i Stomatologii rocznika

1960 -1966

Z okazji 45-tej rocznicy ukończenia studiów 

w dniach 20-22 maja 2011 odbędzie się

Zjazd Koleżeński

w DW „JAWOR” w Ustroniu Jaszowcu. 

Koszt uczestnictwa 250 zł za pobyt dwudniowy

(sobota - niedziela)

oraz 350 zł za pobyt trzydniowy 

(piątek, sobota, niedziela).

Wpłaty do dnia 5 maja 2011 na konto: 

DW „JAWOR” nr: 51 1050 1096 1000 0022 3344 7123

z dopiskiem Zjazd Śl. A.M. 1960-1966.

Informacje w recepcji DW „Jawor” 

tel. (33) 854 23 93 lub (33) 854 39 00; 

e-mail: recepcja@jawor.ustroń.pl oraz: 

Gabriela Słowińska-Phillipp tel. (32) 222 61 06,

601 472 562, e-mail: gabriela.ph@interia.pl; 

Maria Gowarzewska-Cienciała tel. 600 255 081,

e-mail: ciencialamaria@wp.pl;

Teresa Bromilska-Lipowczan tel: (32) 257 12 85,

696 251 212, e-mail: lipowczan@neostrada.pl

ABSOLWENCI AMG WYDZIAŁ LEKARSKI

rocznik 1975-1981

Z okazji XXX-lecia dyplomu serdecznie zapraszamy

na spotkanie koleżeńskie w dniach 

30.09 – 02.10.2011 r. 

w Hotelu Gołuń na Kaszubach. Bardzo prosimy 

o jak najszybsze zgłaszanie chęci uczestnictwa.

Kontakt: 

Bożena Nowak-Kędziora tel.502 305 554

mailto:bozena-n.k@wp.pl; 

Beata Goworek tel.605 949 174,

mailto:beatagoworek@gmail.com, 

Mariusz Czaja tel.606 289 330

mailto:czajnik50@op.pl 

Szczegóły i bieżące informacje:

www.absolventus.pl 
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gorz Gó ral (for te pian, śpiew), Elż bie ta Ja now -
ska -Drong (śpiew), Krzysz tof Jar czok (skrzyp -
ce), Li dia Net czuk (śpiew), Nor bert Pru del
(for te pian), Bi bia na Sob czyk -Ro sak (śpiew).
Go spo da rzem był nasz wie lo let ni przy ja ciel,
or dy na tor od dzia łu re ha bi li ta cji ogól no -
ustro jo wej, Ry szard Ża ba. Ob ser wu jąc
uśmiech nię te twa rze słu cha ją cych mu zy ki pa -
cjen tów, na bra li śmy prze ko na nia, że moż -
na spra wiać ra dość ro biąc to, co się lu bi…

Za cie śni li śmy też kon tak ty z Na czel ną
Izbą Le kar ską, dzię ki obec no ści wśród nas Jac -
ka Tęt now skie go – Prze wod ni czą ce go Ko mi -
sji Kul tu ry, Spor tu i Re kre acji. 

Pięk na, sło necz na po go da, wi dok ma -
je sta tycz nych Tatr i ota cza ją ca nas życz li wość
na peł ni ły nas por cją ożyw czej ener gii. Prze -
ko na ni o uży tecz no ści na szych dzia łań,
a za ra zem świa do mi, jak wie le cze ka nas
jesz cze wy zwań, obie cu je my czuj nie słu chać
sy gna łów od Was, dro gie Ko le żan ki i Ko le -
dzy – by jesz cze le piej wy bie gać na prze ciw
Wa sze mu ape ty to wi na kul tu rę…

Woj ciech Bed nar ski

W dniach 4-6 mar ca człon ko wie Ko mi sji ds. Kul tu ry Ślą skiej Izby Le -
kar skiej spo tka li się w Za ko pa nem, na wy jaz do wym po sie dze niu, któ re
speł ni ło kil ka za dań. 

 Po pierw sze, na spo tka niu ro bo czym – w jak zwy kle go ścin nej wil li
„Ari zo na” – omó wi li śmy kil ka bie żą cych spraw, ta kich jak: przy go to wa -
nie dru giej edy cji „Al ma na chu”, or ga ni za cja ko lej nej edy cji kon kur su fo -
to gra ficz ne go „Okiem Esku la pa”, czy udział izby w zbli ża ją cej się, na -
stęp nej od sło nie fe sti wa lu „Ave Ma ria”. Wie le pro ble mów przy bli ży ło
się ku roz wią za niu dzię ki wspar ciu prezesa na szej Okrę go wej Ra dy Le -
kar skiej, Jac ka Ko za kie wi cza. Mi mo licz nych obo wiąz ków zna lazł dla nas
czas; je ste śmy wdzięcz ni, ale nie zdzi wie ni – o je go za mi ło wa niu do sze -
ro ko po ję tej sztu ki wie dzie li śmy już wcze śniej…

Świe że, gór skie po wie trze sprzy ja ło in te lek tu al nej pra cy, mo gli śmy
nie tyl ko świet nie się in te gro wać, ale i bły snąć ta len tem w luź nej, nie -
zo bo wią zu ją cej at mos fe rze. 

In ną, rów nie waż ną mi sją, któ rej chcie li śmy spro stać, by ło re pre zen to wa nie po za  me -
dycz nych dzia łań na szej izby – i to na „ob cej zie mi”. Bez wiel kiej pom py, ale i bez fał szy -
we go wsty du, na si ar ty ści da li krót ki wy stęp w Wo je wódz kim Szpi ta lu Re ha bi li ta cyj nym imie -
nia dr S. Ja siń skie go. W kon cer cie wzię li udział: Mag da le na Gaw ron -Kisz ka (śpiew), Grze -

● WYJAZDOWE POSIEDZENIE KOMISJI DS. KULTURY – KONCERT W ZAKOPANEM

KOMISJE PROBLEMOWE

13 kwiet nia po ka że my film pt. „Moi chłop cy”,
Bo ha ter fil mu nie nu rza się w ko ją cej to ni bier ne go ża lu po stra cie żo ny. Nie po zwa la mu na to mi łość do sze ścio let nie go sy na, któ -

ra bę dąc szcze rą i czy stą – oka zu je się nie po rad na w wy cho waw czym tru dzie. 

11 ma ja po ka że my film pt. „Ju no” mó wią cy o nie peł no let niej dziew czy nie, bę dą cej w cią ży. Si ła te go nie zwy kłe go ob ra zu (a film trak -
tu ją cy o spra wach waż nych bez pa to su, ale z hu mo rem i mą drze, już z tej przy czy ny sta je się nie zwy kły – uwzględ nia jąc po to ki spły wa -
ją ce go z ekra nów ki czu) tkwi w ka pi tal nie roz pi sa nych dia lo gach i re we la cyj nej grze El len Pa ge w ro li głów nej.

oprac. na pod sta wie in for ma cji dr Woj cie cha Bed nar skie go

„Bez wielkiej pompy, ale i bez fałszywego wstydu”

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY ZAPRASZA

● DOM LEKARZA W KAŻDĄ DRUGĄ ŚRODĘ MIESIĄCA, GODZ. 1900
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Ludź mie rza. Mo że pięk na ta trzań ska pa no ra ma za in spi ro wa ła już wte dy Je go za uro cze nie
gór ską przy go dą?

Po woj nie Pań stwo Gliń scy, ro dzi ce Mi cha ła - obo je le ka rze -osie dli w Ka to wi cach. Mi -
chał po dą żył śla da mi Ro dzi ców, uzy sku jąc dy plom le ka rza w 1961 ro ku, a w ro ku 1968
obro nił roz pra wę na sto pień dok to ra na uk me dycz nych. Mu siał czymś „pod paść” Pro fe so -
ro wi Szysz ko, któ ry za pro po no wał Mu asy sten tu rę w swo jej kli ni ce. Mo że to by ła wy bit na
Mi cha ła in te li gen cja, mo że Je go kul tu ra, któ ra nie przy sta wa ła do tam te go okre su? 

Był to czas, kie dy z Mi cha łem ze tknę li śmy się po raz pierw szy i od tej po ry na sze chi -
rur gicz ne dro gi bie gły rów no le gle. W 1974 ro ku przy jął mo ją pro po zy cję współ pra cy w or -
ga ni zo wa nej prze ze mnie kli ni ce chi rur gii prze wo du po kar mo we go.

Mi chał ku, je stem Ci nie zmier nie wdzięcz ny za tę de cy zję. By łeś już wte dy do świad czo -
nym chi rur giem, praw dzi wą pod po rą w tym trud nym dla kli ni ki okre sie, lo jal nym i ko le żeń -
skim, od po wie dzial nym w po dej mo wa niu trud nych cza sa mi de cy zji. Tak, jak to by wa w chi -
rur gii. Wiel kim da rem dla kli ni ki by ła Two ja eru dy cja, któ rej świad ka mi by li śmy wie lo krot nie
przy róż nych oka zjach spo tkań za wo do wych i to wa rzy skich, a mło dzież chi rur gicz na za cho -
wa ła w pa mię ci swo je pierw sze kli nicz ne kro ki pod czuj nym nad zo rem ad iunk ta Mi cha ła. 

Był jesz cze dru gi Mi chał Gliń ski, Ten któ re go po zna wa li śmy przez la ta.
„Mi chał od gór”, któ ry wie lo krot nie wspi nał się wraz z przy ja ciół mi z klu bu wy so ko -

gór skie go na wy so ko ści do stęp ne dla or łów i ko zic al bo jesz cze wy żej, w Hi ma la jach czy
też gó rach Ala ski, My ślę że tam, wy so ko, Mi chał miał swo iste po czu cie wol no ści, któ re go
nie do świad cza na ni zi nach zwy kły śmier tel nik. Po tra fił jed nak prze nieść swo je od czu cia z tych
prze żyć do gro na swo ich przy ja ciół, ko le ża nek i ko le gów, wzbo ga ca jąc na sze wy obra że nia
o pięk nie te go świa ta.

Dzię ki Ci za to. Non omnis mo riar.
Prof. dr hab. n. med. Zyg munt Gór ka dr. h. c. 

Cza sa mi spo tka nia ko le gów i przy ja ciół
są owia ne
smu t  k i em
i świa do mo -
ścią nie od -
wra cal no ści.
W ta kim na -
stro ju ze bra -
li śmy się
u Oj ców
Ob la tów, by
usza no wać
wo lę Te go,
Któ ry de cy -

du je o wszyst kim. O nas chy ba też, cho ciaż
nie wszy scy tak do koń ca je ste śmy o tym
prze ko na ni. Z ża lem uświa da mia my so bie,
że za mknę ła się klam ra spi na ją ca okres, któ -
ry roz po czął się dla Mi cha ła ra do snym fak -
tem przyj ścia na ten świat w dniu pierw sze -
go li sto pa da 1937 ro ku w Kra ko wie. Zbli -
ża ły się la ta woj ny i oku pa cji, któ re od ci snę -
ły pięt no nie mal na każ dej pol skiej ro dzi nie.
A Mi chał ten wo jen ny okres ze wzglę dów
zdro wot nych spę dził u pod nó ża Tatr ko ło

● POŻEGNALNE WSPOMNIENIE O DR N. MED. ŚP. MICHALE GLIŃSKIM (1937-2011)

„Wzbogacił nasze wyobrażenia o pięknie świata”

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 4 marca 2011 roku odeszła po krótkiej 
i ciężkiej chorobie 

śp. lek. med. Józefa Klimek - Rynowska, 

przeżywszy 79 lat.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 8 marca 2011 roku w kościele 

pw. św. Mikołaja i na cmentarzu parafialnym w Chrzanowie.
Pogrążona w smutku córka z rodziną

 Koleżance
dr Annie Glińskiej

Zastępcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, 
b. członkowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach 

wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci 
Męża

dr. n. med. Michała Glińskiego
wspaniałego Lekarza, niosącego pomoc wszystkim potrzebującym

w imieniu Śląskiej Izby Lekarskiej
składa Jacek Kozakiewicz Prezes ORL


