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Na nadmierne obciążenia nakładane na lekarzy samorząd wskazywał wielokrotnie. Kolejnym
przykładem jest ustawa o refundacji leków, wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2012

roku. Nie możemy zgodzić się na to, żeby obarczano nas obowiązkiem sprawdzania czy pacjent
w chwili wypisywania recepty jest ubezpieczony w NFZ, zwłaszcza, że brak jednoznacznie
określonych kryteriów uznawania pacjenta za ubezpieczonego. Żądamy doprecyzowania
niektórych przepisów, zniesienia nieuzasadnionych sankcji! Nie zgadzamy się na przerzucanie
odpowiedzialności na lekarza, którego zadaniem jest leczyć, a nie wyręczać NFZ czy inne
instytucje. Wspólnie z prezesami innych izb podjęliśmy już działania w tej sprawie.
(O szczegółach na dalszych stronach „Pro Medico” oraz na stronie internetowej,
do śledzenia której gorąco zachęcam).

Mandat posła i senatora w tej kadencji uzyskało czworo lekarzy należących do naszej
izby. Serdecznie gratuluję, szczególnie tym, którzy zostali ponownie obdarzeni zaufaniem

wyborców. W przesłanych listach zapewniłem o naszej, samorządowej gotowości służenia
pomocą w rozwiązywaniu problemów, które dotyczą ochrony zdrowia. Mam jednak
nadzieję, że głos samorządu będzie brany pod uwagę w należnym stopniu przy podejmowaniu
wszystkich decyzji, od których zależy kształt systemu zdrowotnego w Polsce. Przyświeca nam
bowiem wspólny cel, jakim jest dobro zarówno pacjentów, jak i całego środowiska
medycznego.

Jak będzie ta współpraca wyglądała w praktyce, przekonamy się już wkrótce. Tymczasem
tuż po październikowych wyborach prezes NFZ, bez konsultacji, zmienił plany wydatków

na przyszły rok. Śląsk otrzymał dodatkowo tylko 15 milionów, gdy np. Mazowsze ok. 550.
Nie chcę rozpisywać się o tłumaczeniach NFZ, algorytmach, dynamice wzrostu i funduszach
zapasowych. My już wiemy, co to oznacza dla naszych pacjentów. Około 4,5 mln. mieszkańców
woj. śląskiego otrzyma w 2012 roku na swoje leczenie nieco ponad 7 miliardów zł, gdy
na ratowanie zdrowia i życia ok. 5 mln. mieszkańców województwa mazowieckiego zostanie
wydanych około 9 miliardów złotych. 

Szczególne znaczenie ma dla mnie hasło przewodnie V Polsko-Niemieckiego Sympozjum,
do którego organizacji zostaliśmy w tym roku zaproszeni. „Przeszłość

zrozumieć – Przyszłość kształtować” to przecież nic innego, jak pamiętać o dumie
z kulturotwórczej roli śląskiego środowiska lekarskiego, należącego do ścisłej elity, a Górny
Śląsk postrzegać jako region, gdzie humanistyczne wartości były nieraz ważniejsze
od ideologicznych i politycznych podziałów. Kształtowanie przyszłości naszego regionu nie
może więc odbywać się w oderwaniu od tradycji i dorobku naszych przeszłych pokoleń,
wyłącznie w oparciu o sztuczne i wymyślone przy biurkach algorytmy.

Wydaje mi się też ważne, żeby dość ponure realia ochrony zdrowia w naszym regionie,
przeciw którym protestujemy, nie przesłoniły nam niepodważalnych sukcesów wielu

członków naszego samorządu. Mamy wspaniałych lekarzy, od wielu lat docenianych
na europejskim i światowym forum, którzy wybierani są do prestiżowych komitetów, organizacji
i stowarzyszeń medycznych. W imieniu naszej lekarskiej społeczności przekazuję więc
symboliczne gratulacje i wyrazy naszej dumy wszystkim, którzy swoimi zdolnościami i wytrwałą
pracą osiągają zamierzone cele, zwłaszcza w niełatwych warunkach.
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FLESZ

Uczestnicy V Polsko-Niemieckiego Sympozjum w Książu wysłuchali referatów wygłoszonych podczas kilku
sesji. Więcej str. 7
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Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała listę posłów i senatorów. 
Mandaty poselskie i senatorskie uzyskali następujący lekarze

województwa śląskiego : 

Sejm:
Platforma Obywatelska
Beata Małecka-Libera

Grzegorz Sztolcman (Częstochowa)
Jerzy Ziętek

Prawo i Sprawiedliwość 
Bolesław Piecha

Senat:
Platforma Obywatelska

Rafał Muchacki (Bielsko-Biała)
Bogusław Śmigielski

Wybory do Parlamentu RP VII kadencji
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W tej ru bry ce za mie rza my pu bli ko wać krót kie in for ma cje o waż nych na gro dach, ty tu -
łach i wy róż nie niach uzy ska nych przez le ka rzy i le ka rzy den ty stów Ślą skiej Izby Le kar skiej.
Świa do mi, że nie wszyst kie wia do mo ści o suk ce sach Państwa do nas do cie ra ją, pro si my o po -
moc w ich gro ma dze niu. Po ni żej przed sta wia my pięcioro le ka rzy, któ rych ogrom na wie dza
i do ro bek na uko wy zo stał do ce nio ny w ostat nich mie sią cach. Wszyst kim skła da my ser decz -
ne gra tu la cje. 

Re dak cja 

Prof. dr hab. n. med. Wi told Lu kas, kie row nik Za kła du Me dy cy ny Ro dzin nej Szpi ta la Kli -
nicz ne go nr 1 w Za brzu 19 wrze śnia br. otrzy mał z rąk Pre zy den ta RP ty tuł pro fe so ra na -
uk me dycz nych. 

Prof. dr hab. n. med. An na Obu cho wicz, kie row nik Ka te dry i Od dzia łu Kli nicz ne go Pe dia -
trii Szpi ta la Spe cja li stycz ne go nr 2 w By to miu 7 paź dzier ni ka br. otrzy ma ła z rąk Pre zy -
den ta RP ty tuł pro fe so ra na uk me dycz nych. 

Prof. dr hab. n. med. Grze gorz Opa la, kie row nik Kli ni ki i Od dzia łu Neu ro lo gii w CSK w Ka -
to wi cach zo stał we wrze śniu przy ję ty w po czet człon ków Ame ry kań skie go To wa rzy stwa Neu -
ro lo gicz ne go. ATN jest naj star szym na świe cie to wa rzy stwem sku pia ją cym neu ro lo gów. By
zna leźć się w je go gro nie kan dy dat mu si zo stać za ak cep to wa ny przez tzw. re cen zen tów,
któ ry mi są neu ro lo dzy o świa to wej sła wie. Do tych czas za le d wie kil ku Po la ków zna la zło się

wśród człon ków te go pre sti żo we go to wa rzy -
stwa. 

Dr n. med. Je rzy Pie nią żek, or dy na tor Od -
dzia łu Neu ro chi rur gii i Neu ro trau ma to lo gii
WSS 4 w By to miu zo stał uho no ro wa ny Na -
gro dą Go spo dar czą Pre zy den ta RP zwa ną
„Pol skim Go spo dar czym No blem”. Na gro -
dę otrzy mał, ja ko współ twór ca in no wa cyj nej,
ma ło in wa zyj nej me to dy le cze nia gru py scho -
rzeń krę go słu pa „in SWing”.

Prof. dr hab. n. med. dr h. c. Alek san der Sie -
roń, kie row nik Ka te dry i Od dzia łu Kli nicz -
ne go Cho rób We wnętrz nych, An gio lo gii
i Me dy cy ny Fi zy kal nej Szpi ta la Spe cja li -
stycz ne go nr 2 w By to miu, zo stał wy bra ny
człon kiem Ko mi te tu Fi zy ki Me dycz nej, Ra -
dio bio lo gii i Dia gno sty ki Ob ra zo wej Pol skiej
Aka de mii Na uk, in sty tu cji sku pia ją cej naj wy -
bit niej szych pol skich na ukow ców.

AKTUALNOŚCI

● SUKCESY CZŁONKÓW ŚLĄSKIEGO SAMORZĄDU LEKARSKIEGO

● PYTANIA W SPRAWIE WSS 1 W TYCHACH

nia się z pra cy jed ne go ane ste zjo lo ga szpi -
tal nie speł nia wy mo gów (…) Mi mo usil ne -
go po szu ki wa nia od pra wie dwóch lat nie uda -
ło się po zy skać do pra cy na tym od dzia le ane -
ste zjo lo gów. Tak że pro ce du ra kon kur so wa wy -
ło nie nia or dy na to ra te go od dzia łu, zgod nie
z wy mo ga mi praw ny mi, na po tka ła du że
utrud nie nia”. – wy ja śnił dy rek tor. 

Wi ce mar sza łek wo je wódz twa Ma riusz
Klesz czew ski w swo jej od po wie dzi tak że po -
wo łał się na de cy zję Fun du szu, do da jąc rów -
nież, że „przed mio to wy od dział li czy 6 łó -
żek, dla te go wy kre śle nie go ze struk tur szpi -
ta la nie po win no wpły nąć ne ga tyw nie za rów -
no na fi nan se jed nost ki, jak i sy tu ację ka dry
me dycz nej lub za gro zić bez pie czeń stwu
ma łych pa cjen tów.”

Od mie się cy ślą ski sa mo rząd le kar ski mo ni to ru je sy tu ację, ja ka pa nu je w Wo je wódz kim
Szpi ta lu Spe cja li stycz nym nr 1 w Ty chach. W związ ku z za mknię ciem w sierp niu br. Od -
dzia łu In ten syw nej Te ra pii Nie mow lę cej i Dzie cię cej w tej pla ców ce, pre zes ORL Ja cek Ko -
za kie wicz wy sto so wał pi sma do dy rek to ra ty skie go szpi ta la An drze ja Dry bań skie go i mar -
szał ka wo je wódz twa Ada ma Ma tu sie wi cza z proś bą o szcze gó ło we in for ma cje na te mat za -
ist nia łych zmian w struk tu rze or ga ni za cyj nej szpi ta la i ich wpły wu na „moż li wość na le ży -
te go i su mien ne go wy ko ny wa nia za wo du przez le ka rzy zwią za nych z tym od dzia łem oraz
współ pra cu ją cych z nim, a tak że wa run ków, w ja kich ten za wód bę dzie wy ko ny wa ny”. Jed -
no cze śnie pre zes przy po mniał, że zgod nie z usta wą o izbach le kar skich to wła śnie sa mo -
rząd spra wu je pie czę nad na le ży tym wy ko ny wa niem za wo du w gra ni cach in te re su pu blicz -
ne go i dla je go ochro ny. – „Po zo sta je my z na dzie ją, że bez pie czeń stwo zdro wot ne miesz -
kań ców re gio nu, dla któ re go szpi tal sta no wi gwa ran cję po czu cia bez pie czeń stwa, po zwo li
za cho wać war tość, ja ką jest zor ga ni zo wa ny, do świad czo ny i do brze wy po sa żo ny ze spół sta -
no wią cy od dział szpi tal ny” – na pi sał pre zes.

W od po wie dzi dy rek tor Dry bań ski uza sad nił swo ją de cy zję sta no wi skiem ŚOW NFZ, któ -
ry z koń cem lip ca roz wią zał ze szpi ta lem umo wę na fi nan so wa nie świad czeń zdro wot nych na tym
od dzia le w związ ku z nie speł nie niem wy mo gów Fun du szu. „Od mar ca br. wsku tek zwol nie -

● ROZMOWY Z WOJEWODĄ

● POMOC CHARYTATYWNA

słu chał ust nej in for ma cji przy go to wa nej przez
związ kow ców m. in. na te mat za my ka nia i łą -
cze nia od dzia łów w ślą skich szpi ta lach oraz
wa run ków wy ko ny wa nia za wo du le ka rza. 

Przed sta wi cie le Ślą skiej Izby Le kar skiej bra li udział w spo tka niu wo je wo dy ślą skie go Zyg -
mun ta Łu kasz czy ka z człon ka mi Za rzą du Re gio nu Ślą skie go OZZL, w trak cie któ re go roz ma -
wia no o trud nej sy tu acji w ślą skiej ochro nie zdro wia. Spo tka nie od by ło się 3 paź dzier ni ka i wziął
w nim udział rów nież mar sza łek wo je wódz twa ślą skie go Adam Ma tu sie wicz. Wo je wo da wy -

cą dla osób znaj du ją cych się w trud nej sy -
tu acji ży cio wej, osób upo śle dzo nych umy -
sło wo oraz człon ków ich ro dzin. 

Człon ko wie Pre zy dium po sta no wi li udzie lić wspar cia fi nan so we go Sto wa rzy sze niu na Rzecz
Nie peł no spraw nych SPES z sie dzi bą w Ka to wi cach, prze zna cza jąc na je go ce le sta tu to -
we 3000 zł. Izba od kil ku lat wspie ra dzia łal ność sto wa rzy sze nia, zaj mu ją ce go się po mo -

Anna Zadora-Świderek
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wo do wej. Non sum di gnus – nie czu ję się god ny te go wy róż nie nia, ale sko ro tak uzna li -
ście, to wi docz nie je stem. – po wie dział pro fe sor, od bie ra jąc z rąk rek tor SUM prof. Ewy
Ma łec kiej-Ten de ry ho no ro wy dy plom.

Pro mo to rem kan dy da tu ry prof. Na si łow skie go był prof. Grze gorz Opa la, wy bit ny le karz,
na uko wiec i spo łecz nik, któ ry w swo jej mo wie przy po mniał ze bra nym do ko na nia lau re ata,
wy bit ne go ana to mo pa to lo ga, au to ra licz nych pu bli ka cji, wy cho wan ka wy dzia łu le kar skie go
Uni wer sy te tu w Po zna niu, od sześć dzie się ciu je den lat zwią za ne go ze ślą ską Al ma Ma ter.

Uro czy stość nada nia ho no ro we go dok to ra tu pro fe so ro wi Na si łow skie mu uświet ni ła cen -
tral ną in au gu ra cję ro ku aka de mic kie go 2011/2012 aka de mii me dycz nych, któ rej go spo -
da rzem w tym ro ku był SUM. 

Wśród licz nie przy by łych go ści po cze sne miej sce za ję li rek to rzy kra jo wych uni wer sy -
te tów me dycz nych i ślą skich uczel ni wyż szych. Z ra mie nia rzą du uczest ni czy li w niej wi -
ce mi ni ster zdro wia An drzej Wło dar czyk oraz wi ce mi ni ster na uki i szkol nic twa wyż sze go Ma -
ciej Ba nach. Obec ny był tak że wo je wo da ślą ski Zyg munt Łu kasz czyk. Sa mo rząd le kar ski re -
pre zen to wa li pre ze si NIL Ma ciej Ha man kie wicz i ORL w Ka to wi cach Ja cek Ko za kie wicz. 

Pro fe sor Wła dy sław Na si łow ski wy bit ny
spe cja li sta ana to mii pa to lo gicz nej i me dy cy -
ny są do wej, współ twór ca re ak ty wo wa ne go
sa mo rzą du le kar skie go, znaw ca de on to lo -
gii i au tor Ko dek su Ety ki Le kar skiej, czwar -
te go paź dzier ni ka br. otrzy mał ty tuł dok to -
ra ho no ris cau sa Ślą skie go Uni wer sy te tu Me -
dycz ne go.
– To jest wiel ka dla nas chwi la – oświad czył
wzru szo ny pro fe sor Na si łow ski – Mó wię nas
ma jąc na my śli mo ich na uczy cie li, któ rych
war to ści i po sta wy mo ral ne sta no wią w mej
pa mię ci waż ny ele ment od nie sie nia, wzo rzec
do któ re go za wsze sta ra łem się dą żyć i któ -
re sta le obec ne są w mo im ży ciu i pra cy za -

● CENTRALNA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012

Doktorat h.c. dla prof. Nasiłowskiego

Wawrzyn Lekarski
Paź dzier nik stał pod zna kiem wspa nia łych ju bi le uszy. Dwo je wy -

bit nych le ka rzy, na ukow ców i spo łecz ni ków, człon ków Ślą skiej Izby Le -
kar skiej zo sta ło przez współ pra cow ni ków i uczniów uho no ro wa nych
w trak cie uro czy stych spo tkań, wy da nych na Ich cześć. 

7 paź dzier ni ka prof. dr hab. n. med. Adam Ce kań ski, ne stor ślą -
skiej gi ne ko lo gii, świę to wał 90 uro dzi ny i 60 lat pra cy za wo do wej w ra -
mach IV Ogól no pol skiej Kon fe ren cji na uko wo -szko le nio wej „Kon tro -
wer sje w gi ne ko lo gii dzie cię cej i dziew czę cej”.

Ty dzień póź niej prof. dr hab. n. med. Bo że na Ha ger -Ma łec ka, wiel -
ka po stać pol skiej pe dia trii, ob cho dzi ła po dob ny ju bi le usz w cza sie
Pierw szych Ka to wic kich Spo tkań Kli nicz nych Pe dia trów i Aler go lo gów. 

Sza cow ni Ju bi la ci, któ rych syl wet ki przy po mnie li śmy w ostat nich
nu me rach „Pro Me di co” zo sta li wy róż nie ni tak że przez Ka pi tu łę Od -
zna czeń, Wy róż nień i Me da li Ślą skiej Izby Le kar skiej naj wyż szym izbo -
wym lau rem „Waw rzy nem Le kar skim”. Sta tu et kę Waw rzy nu przy zna -
no tak że prof. dr hab. n. med. Ro za lii Osuch -Ja czew skiej, uzna nej pe -
dia trze i neo na to log, również obchodzącej w tym roku Jubileusz 
90 urodzin.

Pre zes ORL Ja cek Ko za kie wicz gra tu lu jąc Lau re atom po wie -
dział – W imie niu człon ków Ślą skie go Sa mo rzą du Le kar skie go oraz
wła snym, chciał bym zło żyć mo je naj ser decz niej sze ży cze nia z oka -
zji wspa nia łych Ju bi le uszy. Pra gnę rów nież prze ka zać sło wa go rą cych
po dzię ko wań za wszyst ko, co uczy ni li ście Pań stwo przez dzie się cio -
le cia swo jej pra cy za wo do wej dla roz wo ju na uk me dycz nych, zwłasz -
cza w na szym re gio nie. Z od da niem po świę ci li ście się Pań stwo za -
wo do wej mi sji, do sko na le wy peł nia jąc le kar skie po wo ła nie, sta jąc się
Mi strza mi i Na uczy cie la mi dla wie lu po ko leń le ka rzy.

A. Z.-Ś.
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Prof. Adam Cekański otrzymuje Wawrzyn Lekarski z rąk prezesa I kadencji 
Zygfryda Wawrzynka

Szacowna Jubilatka prof. Bożena Hager-Małecka



stu dio wa niem na ślą skiej uczel ni sta le wzra -
sta. W tym ro ku na ukę roz po czę ło bli sko 9,5
tys. stu den tów.

An na Za do ra-Świ de rek

Licz nie przy by li tak że przed sta wi cie le par la men tu
i władz sa mo rzą do wych. 

W imie niu re sor tu mi ni ster Wło dar czyk wrę czył
in dy wi du al ne na gro dy za osią gnię cia na uko we dr Bar -
ba rze Ja siń skiej-My dze z Cen tral ne go Szpi ta la Kli -
nicz ne go w Ka to wi cach i prof. To ma szo wi Szcze pań -
skie mu ze Szpi ta la Kli nicz ne go nr 1 w Za brzu. Na -
gro dę Mi ni stra Zdro wia za ca ło kształt pra cy na uko -
wej, dy dak tycz nej i or ga ni za cyj nej otrzy ma ła rek tor,
prof. Ewa Ma łec ka-Ten de ra.

Te go rocz na in au gu ra cja by ła ostat nią na SUM -
-ie, gdy w ro li go spo da rza wy stę po wa ła prof. Ten -
de ra, któ rej dru ga już ka den cja rek to ra do bie ga koń -
ca. Z te go po wo du uro czy stość sta ła się rów nież oka -
zją pod su mo wa nia bli sko sze ścio let nie go okre su spra -
wo wa nia przez nią funk cji. 
– Po mi mo, że za sta łam uczel nię z po nad sie dem dzie -
się cio ma mi lio na mi zo bo wią zań do re struk tu ry za cji i dwu na sto mi lio no wą stra tą, pod ję to sku -
tecz ne dzia ła nia, któ re nie dość, że po zwo li ły na znacz ną po pra wę sy tu acji fi nan so wej Uczel -
ni, ale tak że na in we sty cje w za ple cze dy dak tycz ne i na uko we – mó wi ła pa ni rek tor. Jed -
no cze śnie pod kre śli ła, że po zy cja SUM na ryn ku edu ka cyj nym umoc ni ła się i po mi mo roz -
wo ju kon ku ren cyj nych uczel ni nie pu blicz nych, licz ba mło dych lu dzi za in te re so wa nych 

Ceremonia przyjęcia w poczet studentów I roku
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kom ple tach. Kil ka krot nie za trzy ma ny i aresz -
to wa ny zdo łał unik nąć obo zu, naj czę ściej
dzię ki zna jo mo ści ję zy ka nie miec kie go. Ten
okres ży cia Pro fe so ra i ca łe go po ko le nia naj -
le piej ilu stru je frag ment wspo mnień – „Mo -
je pe ry pe tie wo jen ne tam te go cza su oczy wi -
ście na ra ża ły ro dzi nę na wiel kie nie bez pie -
czeń stwo. Niem cy sto so wa li bo wiem bez -
względ ną od po wie dzial ność zbio ro wą. …Ale
wów czas – wy bór mój i na sze go po ko le nia
był jed no znacz ny – wal ka o prze trwa nie i pa -
trio tyzm by ły nie tyl ko obo wiąz kiem, ale ko -
niecz no ścią”. W uzna niu za sług zo stał od -
zna czo ny Krzy żem Wa lecz nych i Brą zo wym
Krzy żem Za słu gi z Mie cza mi. Krzyż Ar mii
Kra jo wej i Me dal Woj ska z da tą „rok 1948”
otrzy mał z Lon dy nu do pie ro w ‘89 ro ku.

Za raz po woj nie zda je ma tu rę w Gim -
na zjum im. Sta ni sła wa Sta szi ca w So snow -
cu i w 1945 ro ku roz po czy na stu dia na Wy -
dzia le Le kar skim w Po zna niu. Po stu diach
roz po czy na pra cę w Ka te drze Ana to mii
Pa to lo gicz nej ŚAM, gdzie bro ni dy ser ta cji
dok tor skiej. Na stęp nie po dej mu je pra cę
w Za kła dzie Me dy cy ny Są do wej u do cen ta
Ta de usza Pra głow skie go, świad ka zbrod ni
Ka tyń skiej. W 1965 ro ku uzy sku je sto pień
dok to ra ha bi li to wa ne go. W 1975 zo sta je
Kie row ni kiem Ka te dry i Za kła du Me dy cy ny

Pro fe so r Wła dy sła w Na si łow ski Dok to rem Ho no ris Cau sa Ślą skie go Uni wer sy te tu 
Me dycz ne go.

Pro fe sor Wła dy sław Woj ciech Na si łow ski uro dził się 8 kwietnia 1925 ro ku w So snow -
cu w ro dzi nie An to nie go – le ka rza pe dia try i dzia ła cza spo łecz ne go i Ma rii z do mu Grze -
sz ak, na uczy ciel ki. Usta bi li zo wa ną, so lid ną i pa trio tycz ną ro dzi nę le kar ską Na si łow skich moc -
no do świad cza czas woj ny. Po kam pa nii wrze śnio wej i tu łacz ce star si bra cia Wie sław i Mie -
czy sław szczę śli wie do cie ra ją do do mu. Wy buch woj ny prze rwał 14-let nie mu Wła dy sła wo -
wi na ukę w Gim na zjum im. S. Sta szi ca. Na po cząt ku woj ny w 1940 ro ku umie ra mat ka,
a w 1943 ro ku pra cu ją cy ja ko sa ni ta riusz w od dzia le za kaź nym, po za ra że niu się du rem pla -
mi stym, brat Mie czy sław. Dru gi brat, aby unik nąć ze sła nia na ro bo ty ucie ka przez Szwaj ca -
rię do Fran cji i tam po dej mu je stu dia me dycz ne. Dla naj młod sze go Wła dy sła wa przy cho dzi
czas szyb kie go doj rze wa nia i waż nych ży cio wych de cy zji. Prze rwa na na uka w szko le. Kon -
spi ra cja. W 1943 r. zwią zał się z gru pą dy wer syj ną or ga ni za cji Wol ność, Rów ność, Nie pod -

le głość (WRN),
któ ra zo sta ła
w ł ą  c z o  n a
do AK Ob wo -
du So sno wiec -
kie go. Brał
udział w zbroj -
nych ak cjach
dy wer syj nych.
Jed no cze śnie
uzu peł nia na -
ukę za rów no
w ra mach sa -
mo kształ ce nia
jak i na taj nych

● LAUDACJA WYGŁOSZONA PRZEZ PROMOTORA PROF. GRZEGORZA OPALĘ

prof. prof. Grzegorz Opala, Władysław Nasiłowski
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de mo kra tycz nych wy bo rach władz Uczel ni zo sta je wy bra ny Dzie ka nem Wy dzia łu Le kar skie -
go. Po ogło sze niu sta nu wo jen ne go, zda jąc so bie spra wę czym jest tzw. pra wo sta nu wo jen -
ne go, skła da re zy gna cję z funk cji. 

Trze ci okres i mo że naj waż niej szy dla na ukow ca, jed ne go z naj wy bit niej szych w tym cza -
sie spe cja li stów me dy cy ny są do wej, to okres sta nu wo jen ne go. Orze ka nie w spra wach, któ -

re ze wzglę du na swój wy miar po li tycz ny są pod da -
wa ne na ci skom o róż nym cha rak te rze, wy ma ga ją cha -
rak te ru, od wa gi i go to wo ści po nie sie nia kon se kwen -
cji w imię obro ny praw dy. Pro fe sor Wła dy sław Na si -
łow ski był au to rem, bądź współ au to rem wie lu opi nii,
któ re mia ły zna cze nie po li tycz ne, a opra co wa nie ich
zgod nie z za sa da mi, wy ma ga ło har tu du cha. Wy star -
czy przy wo łać wy da wa ne wy ni ki i opi nie w spra wie ba -
dań zwią za nych z mor der czy mi dzia ła nia mi w KWK
„Wu jek”, w spra wie Sta ni sła wa Py ja sa czy ba da nia
w spra wie za mor do wa ne go bł. księ dza Je rze go Po pie -
łusz ki oraz w spra wach księ ży Ta de usza Za le skie go
i Syl we stra Zy cha. W każ dej z tych spraw po zo stał
wier ny przy się dze bie głe go – wy da wał opi nie zgod -
ne z wie dzą i su mie niem, bro nią ce praw dy. Od ręb nym
ob sza rem cie szą ce go się wiel kim sza cun kiem oraz
uzna niem dla kom pe ten cji i rze tel no ści na uko wej, by -
ło po wie rze nie Pro fe so ro wi sze re gu eks per tyz dla ce -
lów be aty fi ka cyj nych i ko ściel nych zwią za nych z eks -

hu ma cją zwłok ks. bi sku pa Adam skie go, ks. Fic ka, ks. Blach nic kie go i sióstr za kon nych Kie -
ra tow skiej, Lau ry Me oz zi i He le ny Hof f man. 

Pod su mo wa nie
Zna jo mość pra wa, szcze gól nie w za kre sie orzecz nic twa, w oso bie Pro fe so ra jest po -

łą czo na z nie prze cięt ną eru dy cją oraz ce cha mi oso bo wy mi skła nia ją cy mi Go do sta wa nia
w du chu pra wa po stro nie słab szych i po krzyw dzo nych. Po ka zy wał to swo im ży ciem w mo -
men tach prze ło mo wych na szej hi sto rii. Mia ło to zna cze nie szcze gól nie wte dy, kie dy ta ka
po sta wa nie wąt pli wie łą czy ła się z ry zy kiem po nie sie nia czę sto trud nych do prze wi dze nia
oso bi stych kon se kwen cji. Obro na praw dy na uko wej i za wo do wej w ob sza rze me dy cy ny są -
do wej i w orzecz nic twie w trud nych okre sach na szej hi sto rii wy ma ga ła od wa gi szcze gól -
nej. Ja ko na uczy ciel aka de mic ki i me dyk są do wy po sia da jesz cze jed ną istot ną ce chę, a mia -
no wi cie od wa gę po szu ki wa nia praw dy i jej gło sze nia. Nie zwy kła oso bo wość prof. Wła dy -
sła wa Na si łow skie go, Je go opty mizm, wy zna wa ne war to ści, wraż li wość spo łecz na i po czu -
cie spra wie dli wo ści to war to ści, ja kie wno sił i wno si do na sze go śro do wi ska aka de mic kie -
go i ca łe go śro do wi ska me dycz no-praw ni cze go. 

Dziś Ślą ski Uni wer sy tet Me dycz ny przy zna je prof. Wła dy sła wo wi Woj cie cho wi Na si -
łow skie mu ty tuł Dok to ra Ho no ro we go. Jest to naj wyż sza z god no ści aka de mic kich i nie -
wąt pli wie czy ni za szczyt otrzy mu ją ce mu. Ale też na zwi sko Wła dy sław Na si łow ski na li ście
dok to rów ho no ro wych jest wiel kim za szczy tem dla na szej Uczel ni.

Koń cząc mo ją lau da cję chciał bym za cy to wać frag ment wspo mnień Pro fe so ra Na si łow -
skie go z okre su mło do ści i cza su woj ny. Pi sze w nich:

„Szar pią mnie nie po ko je i chęć zna le zie nia swo je go miej sca w oto cze niu i świe cie. Nie wiem
czy woj nę prze ży ję i kim bę dę w przy szło ści. Ale wiem na pew no, co to jest pa trio tyzm i co to jest
przy jaźń.”

Prze żył Pan woj nę i już wie my Kim Pan zo stał, Pa nie Pro fe so rze, nio sąc i prze ka zu jąc
rów nież nam waż ne prio ry te ty pa trio ty zmu i przy jaź ni. Cie szy my się, że jest Pan Pro fe sor
wśród nas. 

Do stoj ny Pa nie Pro fe so rze  - wi tam Pa na Pro fe so ra, na sze go Wiel kie go Na uczy cie la w gro -
nie na szej spo łecz no ści aka de mic kiej ja ko Dok to ra Ho no ro we go. 

Prof. dr hab. n. med. Grze gorz Opa la

Ślą ski Uni wer sy tet Me dycz ny

Są do wej, two rząc je den z naj lep szych
ośrod ków w Pol sce. Jest za pra sza ny na wy -
kła dy za  gra ni cę. Pro wa dzi se mi na ria w In -
sty tu cie Me dy cy ny Są do wej w Ty bin dze. Me -
dy cy nę są do wą wy kła da nie tyl ko w ŚAM, ale
tak że na Wy dzia le Pra wa Uni wer sy te -
tu Ślą skie go, a w ŚAM pro wa dzi
tak że wy kła dy z ety ki le kar skiej i pra -
wa me dycz ne go. W 1974 ro ku Ra da
Wy dzia łu Le kar skie go w Ka to wi cach
wnio sku je o nada nie Mu ty tu łu pro -
fe so ra nad zwy czaj ne go. Na re ali za cję
wnio sku cze kał kil ka lat. W ro ku 1991
uzy sku je ty tuł pro fe so ra zwy czaj ne go. 

Dzię ki osią gnię ciom na uko wo -
-ba daw czym prof. Na si łow ski cie szy się
w Pol sce za słu żo ną sła wą wy bit ne go
me dy ka są do we go, w szcze gól no ści
znaw cy za gad nień z za kre su tok sy ko -
lo gii są do wej, a w tym zwłasz cza
tok sy ko lo gii eta no lu. Pu bli ko wa ne wy -
ni ki ba dań czy nią Pro fe so ra uzna nym
au to ry te tem. Od ręb na gru pa pu bli ka -
cji to waż ne opra co wa nia i opi nie
o istot nych pro ble mach ety ki le kar skiej i pro -
ble mach zwią za nych z pra wa mi pa cjen ta,
część w for mie fe lie to nów pod pseu do ni mem
„Adal ber tus”. Wie le ra zy re pre zen to wał na -
ukę pol ską na zjaz dach mię dzy na ro do wych.
Był pro mo to rem licz nych prac dok tor skich
oraz opie ku nem ha bi li ta cji. Re cen zo wał po -
nad to wnio ski do ty tu łu pro fe so ra, a tak że
wnio ski o nada nie ty tu łu Dok to ra Ho no ris
Cau sa dla pro fe so rów Zbi gnie wa Her ma na,
Je rze go Zie liń skie go i Ste fa na Ra sze ji.

La ta osiem dzie sią te, czas „So li dar no ści”
to dru gi waż ny okres ak tyw no ści. Jest obec -
ny z na mi od pierw szych dni prze mian po -
sierp nio wych, roz po czę tych w na szej uczel -
ni od od su nię cia ów cze sne go rek to ra od wła -
dzy. Jest wszę dzie tam, gdzie po wsta wa ły no -
we struk tu ry związ ko we i uczel nia ne, wy ma -
ga ją ce praw ne go opi sa nia no wej rze czy wi sto -
ści. Za wsze moż na by ło li czyć na po moc Pro -
fe so ra Wła dy sła wa Na si łow skie go. Po wsta ją -
ce usta wy, szcze gól nie usta wa o szkol nic twie
wyż szym, sta tut ŚAM i licz ne re gu la mi ny po -
wsta wa ły z Je go udzia łem. Ta dzia łal ność to
nie tyl ko cięż ka pra ca, ale ko niecz ność fa cho -
we go i od waż ne go prze ciw sta wie nia się róż -
nym na ci skom i dzia ła niom ma ni pu la cyj nym.
Jed no cze śnie po tra fił do re wo lu cyj nych czę -
sto na stro jów wpro wa dzić po czu cie nor my tak
etycz nej, jak i praw nej. Do ce nia ją to pra cow -
ni cy Uczel ni. W 1981 ro ku, w pierw szych 
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Dzi siej sze Sym po zjum jest waż ne z wie lu po wo dów, jed nak chciał bym pod kre ślić przede
wszyst kim te naj bar dziej, mo im zda niem istot ne. (…)

Kie dy łą czy my hi sto rię ze współ cze sną me dy cy ną przy po mi na my na no wo wi zję na uki
ro zu mia ną ja ko Ca łość. 

(…) Mo że rze czy wi ście obec ne dys ku sje o kwe stiach etycz nych w me dy cy nie, hu ma ni stycz -
nym po dej ściu do pa cjen ta, pro ble mie gra nic tech no lo gicz ne go roz wo ju w bio me dy cy nie i ge -
ne ty ce, moż li we są do roz wią za nia tyl ko po przez szer sze spoj rze nie, za rów no to in ter dy scy pli -
nar ne, jak i hi sto rycz ne, się ga ją ce do źró deł wie dzy me dycz nej i jej roz wo ju po przez wie ki?

Od wie lu już lat zmie rza my w kie run ku co raz węższej spe cja li za cji. Naj pierw do ty czy ła
ona tyl ko dzie dzin na uki, dzi siaj już po szcze gól nych dys cy plin. Pro ces to za pew ne nie uchron -
ny, jed nak praw do po dob nie na ty ka my się już na ba rie ry tak ro zu mia ne go po stę pu.
Przed dwu stu la ty by ło oczy wi ste, że za rów no me dy cy na, jak i na uki hu ma ni stycz ne two rzą
jesz cze je den świat. Od kry cia me dycz ne fa scy no wa ły wszyst kich za in te re so wa nych po zna -
niem, tak sa mo fi lo zo fów, jak i so cjo lo gów czy hi sto ry ków. Po dob nie by ło z le ka rza mi. Na -
le żąc do ści słej eli ty, naj pierw na zy wa nej „oświe co ny mi”, po tem in te li gen cją, kler ka mi czy
aka de mi ka mi, chło nę li wszyst ko, co by ło no we go w so cjo lo gii, psy cho lo gii, fi lo zo fii i hi sto -
rii. To czą cy się mniej wię cej do koń ca XIX wie ku dys kurs po mię dzy róż ny mi dys cy pli na mi
na uko wy mi był pod sta wą roz wo ju spo łecz ne go. Wszy scy je go uczest ni cy bra li udział w tych
sa mych spo tka niach to wa rzystw na uko wych i cho ciaż oma wia li za gad nie nia spe cja li stycz ne,
to na dal by ły one do stęp ne wszyst kim wy kształ co nym na uni wer sy te tach, uczel nia ro zu mia -
na ja ko wspól no ta – uni wer sum nie by ła w ta kim uję ciu po ję ciem abs trak cyj nym.

Dzi siaj, kie dy przy po mi na my tam tą sy tu ację i sa le peł ne słu cha czy z rów nym na pię ciem
cze ka ją cych na wy kład w Ber li nie np. Ru dol fa Vir cho wa oma wia ją ce go od kry cia ber liń skie -
go Cha ri te, jak i He in ri cha Schlie man na re fe ru ją ce go od kry cie Troi czy Wil hel ma von Bo -
de mó wią ce go o wło skim re ne san sie, na wet nie mo że my so bie wy obra zić, że mo gło by stać
się to współcześnie. Róż ni nas wszyst ko: za kres wie dzy szcze gó ło wej, ter mi no lo gia, me -
to dy pra cy. Or ga ni zu jąc wspól ną dys ku sję nad me dycz nym eks pe ry men tem z udzia łem hu -
ma ni stów mo że my na wet na ra zić się na za rzut, że ta ka wy mia na my śli jest ar cha icz na, wy -
ni ka ją ca z daw no prze brzmia łej an tycz nej idei umi ło wa nia jed nej na uki – fi lo zo fii, a dzi siaj
win ni śmy się kie ro wać obiek ty wi zmem ba daw czym wy klu cza ją cym pro fa nów z dys ku sji.

War to oba lić to po tocz ne i fał szy we prze ko na nie, przy wo łu jąc prze my śle nia wiel kie go
wi zjo ne ra i my śli cie la XX wie ku, Sta ni sła wa Le ma. On rów nież był za fa scy no wa ny po stę -
pem na uk em pi rycz nych. Z en tu zja zmem wi tał ko lej ne eta py po stę pu tech no lo gicz ne go,

wie le z nich
zresz tą pro -
f e  t y c z  n i e
prze wi du jąc:
pró by stwa -
r z a  n i a
sztucz ne go
ży cia, pro -
duk cję wy -
m i e n  n y c h
o r  g a  n ó w
ludz k ie  go
cia ła, kon -
stru owa nie
kom pu te rów
nie mniej
t ech  no  lo  -
gicz nie do -
sko  na  ł y ch

od ludz kich mó zgów. Do pie ro w okre sie już
doj rza łej twór czo ści za uwa żył swój błąd: brak
w tak ro zu mia nym po stę pie uję cia ca ło ści
ludz kiej eg zy sten cji. Ucze ni roz wią zu ją po -
szcze gól ne pro ble my ba daw cze, nie dba jąc
w za sa dzie o to, co ich pra ce w isto cie zna -
czą dla kul tu ry ludz kiej, uj mo wa nej z ja kie -
goś bar dziej ogól ne go punk tu wi dze nia. „Ge -
ne ra tor zmian” po tęż nie je i za sy pu je nas co
dzień set ka mi no wych idei i no wych tech no -
lo gii, ale za ra zem co raz sła biej funk cjo nu -
je na sza „ak sjo lo gicz na ko twi ca”, czy li sys -
tem war to ści waż ny dla wszyst kich lu dzi, „ko -
twi ca” bro nią ca gma chu kul tu ry przed roz -
sy pa niem się wsku tek zbyt ra dy kal nych in -
ge ren cji tech no lo gii. (…)

Jest i ko lej ny po wód, by stwier dzić, że
na sze spo tka nie jest wy jąt ko we. Cho dzi
o wpro wa dze nie do na szej dys ku sji tak że te -
ma ty ki gór no ślą skiej. Re gion ten zde cy do -
wa nie nie ko ja rzy się z wiel ki mi wi zja mi na -
uko wy mi, a już tym bar dziej z hu ma ni sty ką.
Ist nie je jed no znacz ne, acz kol wiek dzi siaj cał -
ko wi cie fał szy we sko ja rze nie, że Gór ny
Śląsk to re gion zdo mi no wa ny przez prze mysł
wy two rzo ny w epo ce in du strial nej. Je że li zaś
my śli się o in te li gen cji na tym ob sza rze, to
ra czej pa mię ta my o rze czy wi ście wy bit nych
in ży nie rach, szty ga rach, tech ni kach czy me -
ne dże rach. Je że li wy obra ża my so bie le ka rza
w tym kra jo brazie XIX i XX wiecz nych ko -
palń i hut, to ra czej ja ko osa mot nio ne go Ju -
dy ma, pró bu ją ce go do ko nać zmian cy wi li za -
cyj nych.

Je że li spoj rzy my tak na dzi siej sze Sym -
po zjum, ja ko z jed nej stro ny na pró bę po -
wro tu do źró deł po zna nia, ro zu mie nia na -
uki ja ko Ca ło ści, a z dru giej stro ny po ka za -
nia za rów no Dol ne go, jak i Gór ne go Ślą ska,
ja ko re gio nów, gdzie hu ma ni stycz ne war to -
ści by ły w prze szło ści rów nież nie raz waż -
niej sze od ide olo gicz nych i po li tycz nych po -
dzia łów, to mo że bę dzie my mo gli po wie -
dzieć, że, cy tu jąc na za koń cze nie po now -
nie Sta ni sła wa Le ma, wpraw dzie tyl ko z „Ba -
jek dla ro bo tów”, iż mo że „Na uka ob ja śnia
świat, ale po go dzić z nim mo że nas je dy nie
sztu ka”. A ta dru ga, to z pew no ścią już do -
me na hu ma ni sty ki. Tech no lo gie i me to dy pra -
cy się sta rze ją i od cho dzą w nie pa mięć, jed -
nak war to ści są po nad cza so we i nie kie dy nie
trze ba ich two rzyć, a tyl ko przy po mi nać.

SYMPOZJA

● FRAGMENTY Z WYSTĄPIEŃ PREZESA ORL JACKA KOZAKIEWICZA PODCZAS V POLSKO-NIEMIECKIEGO
SYMPOZJUM „PRZESZŁOŚĆ ZROZUMIEĆ - PRZYSZŁOŚĆ KSZTAŁTOWAĆ”. KSIĄŻ, 6.10.2011 R.

od lewej prezesi izb: I. Chęciński (DIL), J. Kozakiewicz (ŚIL), Erik Bodendieck

wiceprezes Saksońskiej Izby Lekarskiej
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● ROZMOWA Z ROMANEM KUSZEM, DZIEKANEM OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W KATOWICACH

„Nikt niczego lepszego od
samorządu nie wymyślił”

karz, któ ry bę dzie pra co wał w mi ni ster stwie nie jest le ka rzem prak ty kiem i on pew nych pro -
ble mów też nie bę dzie do koń ca ro zu miał, bo pra cu je i ży je już w in nych re aliach. W sa mo -
rzą dzie dzia ła ją prak ty cy, któ rzy wie dzą, jak da ne za gad nie nia naj le piej roz strzy gnąć. Pew -
nie, że to nie za wsze są roz strzy gnię cia do sko na łe, bo wszy scy je ste śmy ułom ni. Tyl ko, że
nikt ni cze go lep sze go od sa mo rzą du w tym za kre sie nie wy my ślił. 

A.Z.-Ś.: Jak wo bec te go prze ko nać nie prze ko na nych? 
R.K.: Ak tu al nie naj więk szym pro ble mem sa mo rzą dów jest ak ty wi za cja człon ków, włą cze -
nie ich do prac, wzbu dze nie za in te re so wa nia tym co w sa mo rzą dzie się dzie je i po ka za -
nie, że sa mo rząd jest po trzeb ny. Wia do mo, że w nie któ rych sy tu acjach to się nie uda i wie -
lu człon ków bę dzie swo ją ak tyw ność spro wa dzać do pła ce nia skła dek. Do pie ro, gdy po ja -
wia ją się pro ble my fi nan so we, kon flikt z or ga na mi wła dzy, gdy sąd dys cy pli nar ny, sa mo rzą -

do wy bez stron nie i fa cho wo roz strzy ga kwe stie spor -
ne, wte dy po trze ba ist nie nia sa mo rzą du sta je się bar -
dziej wi docz na. Pań stwa izba ofe ru je swo im człon -
kom mno gość form wspar cia fi nan so we go za rów no
dla se nio rów, jak i mło dych le ka rzy. Po dej mu je cie
rów nież cie ka we ini cja ty wy zwią za ne z kształ ce niem
po dy plo mo wym. Są dzę, że wła śnie ta ki mo del
dzia łal no ści po wi nien w przy szło ści do ty czyć każ -
de go sa mo rzą du. 

A.Z.-Ś.: Skąd po mysł współ pra cy mię dzy le ka rza -
mi, a ad wo ka ta mi. Ja kie ko rzy ści obie stro ny z niej
czer pią?
R.K.: For mu ła jest cią gle otwar ta. Ofe ru je my za ple -
cze praw ne i ad wo kac kie, jest to wspar cie nie
do prze ce nie nia. Współ dzia ła my w za kre sie szko -
leń, któ re Ślą ska Izba Le kar ska or ga ni zu je dla sę dziów
są du dys cy pli nar ne go i rzecz ni ków dys cy pli nar nych.
Uczest ni czy my w nich i sta ra my się dzie lić wła sny -
mi do świad cze nia mi i prze my śle nia mi, któ re ma my
z pra cy wła sne go sa mo rzą du. Szko le nia to prze strzeń
dzia łań, któ rą na pew no bę dzie my roz wi jać. Współ -
pra cę na po zio mie sa mo rzą dów wi dzę tak że na in -

nej płasz czyź nie. Przy ni skiej ja ko ści pu blicz nej de ba ty, ja ka to czy się do oko ła, po win ni śmy
na uczyć się za bie rać sta now czy głos w istot nych dla nas, ja ko ad wo ka tów, le ka rzy, ale i oby -
wa te li kwe stiach. Nasz sa mo rząd su mu jąc apli kan tów i ad wo ka tów tyl ko w Izbie Ad wo kac -
kiej w Ka to wi cach li czy już pra wie 1500 osób. Sa mo rząd le kar ski le ka rzy i sto ma to lo gów
to pra wie 16 tys. Wy ni ka z te go, że łącz nie re pre zen tu je my bli sko 18 tys. przed sta wi cie li
in te li gen cji te go re gio nu. Lu dzi na le żą cych do eli ty spo łecz nej. Je że li za cznie my wspól nie,
ad wo ka ci i le ka rze, za bie rać głos w istot nych spra wach, to wów czas bę dzie on bar dziej sły -
szal ny. Bę dzie to opi nia du że go i zna czą ce go śro do wi ska, z któ rą trze ba się bę dzie li czyć. 

A.Z.-Ś.: Ten głos ma do ty czyć tyl ko kwe stii sa mo rzą do wych, czy tak że pro ble mów re gio nu?
R.K.: Mu si my na uczyć się ak tyw niej uczest ni czyć w ży ciu pu blicz nym. Do tych czas naj pro -
ściej by ło nam wspo ma gać się w kwe stiach zwią za nych z sa mo rząd no ścią. Swe go cza su 
by ły czy nio ne, mniej lub bar dziej groź ne pró by za ma chu na in sty tu cje zwią za ne z sa mo -

An na Za do ra-Świ de rek: Sa mo rzą dy za wo -
do we od gry wa ły bar dzo istot ną ro lę w okre -
sie trans for ma cji ustro jo wej po ‘89 ro ku.
Wów czas idea Pol ski sa mo rząd nej by ła bar -
dzo no śna. Za pis o ko niecz no ści ich funk -
cjo no wa nia zna lazł się na wet w Kon sty tu cji
RP z 1997. Ale od kil ku lat za czę ły po ja -
wiać się py ta nia o sens ich ist nie nia. Prze -
ciw ni cy mó wią, że sa mo rzą dy za trzy ma ły się
na pew nym eta pie i nie po dą ża ją za fak tycz -
ny mi po trze ba mi swo ich człon ków… 
Ro man Kusz: My ślę, że sa mo rzą dy po win -
ny się zmie niać, tak jak cza sy się
zmie nia ją. Jed nak nie ule ga wąt pli -
wo ści, że są w dal szym cią gu bar -
dzo po trzeb ne. Lu dzie nie ro zu mie -
ją pew nych róż nic przy rów nu jąc sa -
mo rząd do kor po ra cji, a to nie to
sa mo. Kor po ra cja jest in sty tu cją
eko no micz ną, któ ra funk cjo nu je
w ra mach ży cia go spo dar cze go.
A sa mo rząd za wo do wy z ca łą pew -
no ścią nie dzia ła w ob ro cie go spo -
dar czym – ma cał kiem in ne ce le. Py -
ta nie brzmi czy te ce le da się re ali -
zo wać w spo sób in ny, niż za je go
po śred nic twem. Teo re tycz nie za -
wsze moż na szu kać in nej dro gi, ale
ta po le ga ją ca na ogra ni cza niu je go
kom pe ten cji, bądź cał ko wi tej li -
kwi da cji, by ła już te sto wa na w sze -
re gu kra jów i to się nie spraw dzi -
ło. Czy my sa mi też mu si my do -
świad czyć po raż ki, wy lać dziec ko
z ką pie lą, że by stwier dzić, że wra -
ca my do sa mo rzą dów? Je że li zli kwi do wa li by -
śmy sa mo rząd to je go funk cje, ktoś mu si
prze jąć. Py ta nie brzmi, kto? Wy da je się, że
są ta cy, któ rzy mó wią: w przy pad ku le ka -
rzy – mi ni ster zdro wia, a w na szym mi ni ster
spra wie dli wo ści, do te go jesz cze są dy po -
wszech ne w kwe stiach po stę po wań dys cy pli -
nar nych. Tyl ko czy to jest lep sze roz wią za -
nie? Wie dza władz sa mo rzą do wych od no śnie
pro ble mów swo ich człon ków jest nie za stą -
pio na. Na wet praw nik w Mi ni ster stwie Spra -
wie dli wo ści nie zna spe cy fi ki na sze go za wo -
du, bo nie wy ko nu je za wo du ad wo ka ta. Le -
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nić się, czy na wszel ki wy pa dek nie na le ża -
ło by się ja koś za bez pie czyć. Je że li za wie ra -
my ja kąś umo wę, to naj le piej przyjść jesz cze
przed jej pod pi sa niem, kie dy moż na coś
w niej zmie nić, al bo zwy czaj nie nie pod pi -
sać. A jak już się pod pi sze, to nie za wsze dru -
ga stro na jest skłon na coś w niej zmie nić. 

A. Z.-Ś.: Po ro zu mie nie gwa ran tu je le ka rzo -
wi moż li wość sko rzy sta nia z po ra dy raz
na kwar tał, czy w cza sie jed nej kon sul ta cji
moż na roz wią zać ja kiś pro blem od A do Z?
R.K.: Do tych czas zgło si ło się do nas oko -
ło stu le ka rzy. Więk szość spraw uda ło się roz -
wią zać w trak cie tej pierw szej, bez płat nej po -
ra dy, któ ra oka za ła się wy star cza ją ca. Isto -
tą te go po ro zu mie nia jest wcze sne re ago -
wa nie, wte dy w wie lu przy pad kach ta jed na
roz mo wa za ła twia te mat, ale zda rza się, że
pew ne spra wy ła two roz wią zać się nie da ją.
W Pol sce kul tu ra praw na jest nie naj wyż sza.
Do stęp do kan ce la rii ad wo kac kich jest wy -
star cza ją cy, pro blem tkwi ra czej w świa do -
mo ści, to tak jak w me dy cy nie, u nas też kró -
lu je dr Go ogle i „zna cho rzy”. Lu dzie ma -
jąc pro blem na tu ry praw nej szu ka ją roz wią -
za nia w In ter ne cie lub u do mo ro słych 

rzą da mi za wo do wy mi. Pre zes Ko za kie wicz przy wo ził wów czas uchwa ły z Na czel nej Ra dy
Le kar skiej, my śmy je ana li zo wa li i wspie ra li, wy po wia da jąc po tem wspól ne sta no wi sko. Ale
nie po win ni śmy się ogra ni czać tyl ko do za gad nień zwią za nych z sa mo rzą da mi za wo do wy -
mi. Nie kry ję, że mo ja oce na, ja ko oby wa te la te go kra ju, ja ko ści po zio mu pra cy i wie dzy
na szych po li ty ków, sa mo rzą dow ców, po słów i se na to rów nie jest naj wyż sza. Bo je się, że te
naj bliż sze wy bo ry re wo lu cyj nych zmian na lep sze nam nie przy nio są. Dla te go uwa żam, że
mu si my gło śno pre zen to wać na szą wie dzę i do świad cze nia. Oczy wi ście nie bę dzie my zaj -
mo wać sta no wi ska w spra wach stric te po li tycz nych, ale są pew ne te ma ty, któ re moż na ła -
two zde fi nio wać i któ re do ty czą nas wszyst kich. np. tro ska o pa cjen ta, któ re mu za my ka się
dro gę do le cze nia po przez ab sur dal ny prze pis, czy mniej szych środ ków w bu dże cie ŚO NFZ.
Uwa ża my, że my ja ko sa mo rzą dy te go re gio nu mo że my, a na wet po win ni śmy po dej mo wać
wspól ne uchwa ły, pre zen tu ją ce na sze opi nie w istot nych spra wach.

A.Z.-Ś.: W kwiet niu zo sta ło pod pi sa ne po ro zu mie nie o świad cze niu przez ad wo ka tów po -
mo cy praw nej dla człon ków Ślą skiej Izby Le kar skiej. Cho dzi o udzie la nie po rad i kon sul ta -
cji praw nych zwią za nych z dzia łal no ścią za wo do wą le ka rzy z za kre su pra wa me dycz ne go,
cy wil ne go, kar ne go, go spo dar cze go, ad mi ni stra cyj ne go oraz pra wa pra cy. Jak po tych kil -
ku mie sią cach moż na pod su mo wać efek ty tej współ pra cy?
R.K.: My ślę, że są sa tys fak cjo nu ją ce, bo in for ma cja o moż li wo ści sko rzy sta nia z ta kich po -
rad ro ze szła się wśród le ka rzy bar dzo szyb ko. Z te go, co sy gna li zu ją mi ko le dzy z kan ce -
la rii za an ga żo wa nych w ten pro jekt, wy ni ka że za po trze bo wa nie na kon sul ta cje jest du że,
a zgło szeń z każ dym mie sią cem przy by wa. 

A.Z.-Ś.: Z ja ki mi pro ble ma mi zwra ca ją się le ka rze? Czy moż na wy od ręb nić gru py naj czę -
ściej po ru sza nych te ma tów?
R.K.: Do naj częst szych na le żą przy pad ki, gdy le karz jest po ten cjal nie za gro żo ny od po wie -
dzial no ścią kar ną, wte dy gdy ist nie je groź ba po sta wie nia za rzu tów lub le karz jest wzy wa -
ny w cha rak te rze świad ka, ale nie wia do mo czy je go sta tus w po stę po wa niu kar nym nie ule -
gnie zmia nie. W przy pad ku błę du me dycz ne go naj czę ściej pro ku ra tor al bo po li cja prze słu -
chu je wszyst kich le ka rzy, któ rzy bra li udział w le cze niu pa cjen ta, po tem de fi niu je się, kto
jest od po wie dzial ny za po ten cjal ny błąd i zda rza się, że oso ba, któ ra po cząt ko wo by ła świad -
kiem ma po sta wio ne za rzu ty. Dla te go oso by, któ re są we zwa ne ja ko świad ko wie też za się -
ga ją po mo cy praw nej. Cza sa mi są to le ka rze już z za rzu ta mi, nie ste ty są też ta cy, któ rzy
przy cho dzą po otrzy ma niu wy ro ku w I in stan cji, któ ry za padł w ich spra wie, a to już jest
bar dzo póź no. Ca łe szczę ście je śli wy rok nie jest jesz cze pra wo moc ny i moż na się od wo -
ły wać – wte dy moż na jesz cze po wal czyć. Je że li cho dzi o kwe stie cy wi li stycz ne to czę sto
zwra ca ją się le ka rze o po moc w spra wie na ru sze nia dóbr oso bi stych. Pa cjen ci by wa ją na -
sta wie ni rosz cze nio wo, ich ocze ki wa nia są da le ko idą ce i cza sem od bie ga ją od moż li wo ści
ja kie ofe ru je nasz sys te mu ochro ny zdro wia. Lu dzie czy ta ją w In ter ne cie o wspa nia łych te -
ra piach i spo dzie wa ją się cu dów; wte dy ro dzi się pro blem. Po ja wia ją się py ta nia, jak le karz
po mó wio ny w pra sie, li ście, przed swo im dy rek to rem, pu blicz nie al bo mniej pu blicz nie, ma
się bro nić. To jest cie ka we za gad nie nie, bo za wsze war to zwa żyć co jest lep sze, czy ma -
my si łę, po ten cjał i ocho tę by wal czyć, czy pa mię ta jąc o tym, że każ da ga ze ta ży je je den
dzień wo li my się nie an ga żo wać w spór. To jest oczy wi ście kwe stia in dy wi du al na, zwią za -
na z fi lo zo fią ży cio wą i ska lą na ru sze nia dóbr oso bi stych. Zda rza ją się też spra wy zwią za -
ne z pro wa dze niem przez le ka rzy prak tyk in dy wi du al nych, a tak że kon flik tów na li nii le karz-
pra co daw ca, czy też rosz czeń wy ni ka ją cych ze sto sun ku pra cy. 

A.Z.-Ś.: Gdy by mógł Pan udzie lić ra dy, w któ rym mo men cie naj le piej jest się zgło sić do ad -
wo ka ta?
R.K.: Jak naj szyb ciej! My ślę, że na wet je śli pro blem jesz cze nie wy stą pił, ale czu je my po ten -
cjal ną moż li wość je go za ist nie nia, to już wte dy war to udać się po po ra dę. Tym bar dziej, że
na sze po ro zu mie nie nie wy klu cza ta kich sy tu acji. Po dob nie jak w me dy cy nie, naj le piej le czyć
wte dy, gdy po ja wia ją się pierw sze symp to my cho ro by, w tzw. wcze snym sta dium. Oczy wi -
ście nie na le ży być hi po chon dry kiem, ale gdy czu je my, że coś się dzie je, wów czas war to upew -

adw. Ro man Kusz 
Uro dził się w 1968 ro ku w Za brzu. Jest ab -
sol wen tem Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra -
cji Uni wer sy te tu Ślą skie go w Ka to wi cach.
W okre sie stu diów był człon kiem władz kra -
jo wych Nie za leż ne go Zrze sze nia Stu den -
tów, póź niej do rad cą praw nym or ga ni za -
cji spo łecz nych. Ani ma tor i or ga ni za tor wie -
lu ak cji Pro Bo no m.in. dla po wo dzian i ofiar
ka ta strof gór ni czych. Wie lo let ni dzia łacz sa -
mo rzą do wy: od dzie się ciu lat czło nek
Okrę go wej Ra dy Ad wo kac kiej w Ka to wi -
cach, w 2007 ro ku wy bra no go na funk -
cję dzie ka na te go gre mium. Od kil ku lat
czło nek Na czel nej Ra dy Ad wo kac kiej.
Twór ca idei na gród: im. św. Ivo przy zna -
wa nej naj wy bit niej szym pol skim praw ni kom
i dzia ła czom sa mo rzą do wym oraz Dia men -
to wych Te mid, któ re co ro ku otrzy mu ją oso -
by za słu żo ne dla Pa le stry i ży cia spo łecz -
ne go Pol ski oraz na sze go re gio nu. 
Wy kła dow ca pra wa kar ne go dla apli kan -
tów ad wo kac kich. Od wie lu lat pro wa dzi
in dy wi du al ną kan ce la ria ad wo kac ką spe -
cja li zu ją cą się w za kre sie pra wa ubez pie -
cze nio we go.



10 PRO MEDICO LISTOPAD 2011

WYWIAD

pa cjen ta przez te le fon, a dla praw ni ka In ter net to wła śnie ta kie dia gno zo wa nie się przez
te le fon. Ale lu dzie my ślą, że sko ro le czą się prze In ter net, to rów nie do brze mo gą ko rzy -
stać z po mo cy praw nej. Na pew no nie jest to do bra dro ga, ale po ku tu je wia ra w pew ne mi -
ty: że usłu gi ad wo kac kie są dro gie, że są trud no do stęp ne, że na po ra dę trze ba bar dzo dłu -
go cze kać, a to nie praw da. To jest kwe stia zmia ny men tal no ści i na ucze nia lu dzi, że kon -
se kwen cje złych kro ków po dej mo wa nych w spra wach praw nych mo gą być bar dzo bo le sne. 

praw ni ków. Cza sem klien ci przy cho dzą
i po ka zu ją po ra dy czy pu bli ka cje wy cią gnię -
te z ta kich źró deł, któ re nie ste ty nie są do -
sko na łe, a to z po wo du po zio mu wie dzy
osób, któ re je opra co wa ły, al bo dla te go, że
prze cież każ dy stan fak tycz ny jest in dy wi du -
al ny. Le karz nie od wa ży się zdia gno zo wać

Frag ment Po ro zu mie nia w przed mio cie świad cze nia po mo cy praw nej dla le ka rzy i le ka rzy den ty stów za war te go mię dzy Ślą ską Izbą 
Le kar ską i Okrę go wą Izbą Ad wo kac ką w Ka to wi cach.

§3
1. Po moc praw na, o któ rej mo wa w §1 od by wać się bę dzie na na stę pu ją cych za sa dach: 
(…)
2) każ dy czło nek ŚIL ma pra wo ko rzy stać z po mo cy praw nej wy bra nej przez sie bie kan ce la rii ad wo kac kiej z li sty wska za nej wy żej nie -

za leż nie od miej sca za miesz ka nia
3) w ra zie uza sad nio nej po trze by, w szcze gól no ści w spra wach kar nych ad wo kat mo że udzie lić po ra dy w miej scu wska za nym przez

le ka rza 
2. Usta le nia po wyż sze do ty czą ty po wych sy tu acji fak tycz nych, co do któ rych moż li we jest udzie le nie po ra dy praw nej bez ko niecz no ści po -

głę bio nej ana li zy praw nej bądź ana li zy do ku men tów lub do dat ko wych spo tkań bądź uzgod nień te le fo nicz nych. 
§4

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

Li sta kan ce la rii ad wo kac kich wska za nych w Po ro zu mie niu:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adw. Stefan SKRZYPCZAK 
ul. Kościuszki 2, 40-049 Katowice 
tel. (32) 251 26 90, 251 27 57

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

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

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

Adw. Jerzy FELIKS 
40-282  Katowice, ul. Paderewskiego  32A 
tel. (32) 209 17 73, kom. 608 368 488

Adw. Katarzyna LEGIEŃ 
ul. Paderewskiego  32, 40-082 Katowice  
tel. kom. 660 770 288

Absolwenci Śląskiej Akademii Medycznej (rok 1969) 
Serdecznie zapraszam na X Zjazd Koleżeński 

do Hotelu „Ostaniec” w Podlesiach, gmina Kroczyce,  w dniach 15-17 czerwca 2012 r. 
Koszt uczestnictwa 450 zł.

Zgłoszenia do 1 maja 2012 r. na adres: Maria Gajecka-Bożek, 42-400 Zawiercie, ul Okiennik 40
tel. (32) 671 60 25  lub 601 289 665, e-mail: mariagajeckabozek@op.pl

Wpłaty do dnia 15.V.2012 na konto 27105015911000002229223264
Więcej informacji na www.absolventus.pl

KOMUNIKAT
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POLEMIKI

● PRYWATYZACJA SZPITALI

Fakty i mity
me dycz nych, po zo sta wia jąc bar dziej skom -
pli ko wa ne przy pad ki szpi ta lom pu blicz nym.
Ta kie po dej ście rze czy wi ście ma miej sce (ja -
ko pro gra mo wa stra te gia, a nie ja kiś chy try
wy bieg) w przy pad ku nie wiel kich, mo no pro -
fi lo wych kli nik pry wat nych two rzo nych
od ze ra. Na to miast w przy pad ku daw nych
szpi ta li sa mo rzą do wych, któ re obec nie są
pry wat ne, ge ne ral nie zja wi sko ta kie nie na -
stą pi ło.

Trze ba w tym miej scu zwró cić uwa gę
na dwa istot ne aspek ty tej spra wy. Pierw szym
jest ewi dent nie nie wła ści wa wy ce na nie któ -
rych świad czeń me dycz nych. Przy kła do wo,
na wet do brze za rzą dza na i dba ją ca o kosz -
ty chi rur gia ogól na w do wol nym szpi ta lu ra -
czej nie bę dzie do cho do wa, co wy ni ka
wła śnie z za ni żo nej wy ce ny tych świad czeń
(w od róż nie niu np. od kar dio chi rur gii).
Dru gi aspekt do ty czy współ cze snych tren -
dów w lecz nic twie sta cjo nar nym w Eu ro pie.
Ko niecz ność opty mal ne go wy ko rzy sta nia
ogra ni czo nych za so bów ma te rial nych i ludz -
kich po wo du je kształ to wa nie się mo de lu
opar te go z jed nej stro ny na du żych wie lo -
spe cja li stycz nych ośrod kach re gio nal nych,
obej mu ją cych za się giem kil ku set ty sięcz ną po -
pu la cję (w wa run kach pol skich po nad 250
tys. miesz kań ców), za pew nia ją cych do stęp
do sze ro kie go za kre su świad czeń, dys po nu -
ją cych za awan so wa nym za ple czem tech nicz -
nym i wy kwa li fi ko wa ną ka drą me dycz ną,
a z dru giej na sto sun ko wo nie wiel kich
ośrod kach, wy spe cja li zo wa nych w wą skiej
dzie dzi nie, wy ko nu ją cych znacz ną licz bę po -
wta rzal nych pro ce dur za bie go wych o re la -
tyw nie ni skim stop niu skom pli ko wa nia. Ta -
kie zmia ny bę dą nie uchron nie na stę po wa ły
tak że w Pol sce, nie za leż nie od for my wła -
sno ści szpi ta li. Dla te go nie na le ży za kła dać,
że nie co ar cha icz ny, po wszech ny w Pol sce
mo del ty po we go szpi ta la po wia to we go
z pię cio ma pod sta wo wy mi od dzia ła mi bę dzie
trwał nie zmie nio ny przez ko lej ne kil ka dzie -
siąt (czy choć by kil ka na ście) lat. Jed nak w za -
mian za nie co więk szą od le głość do naj bliż -
sze go od dzia łu szpi tal ne go o da nym 

Przy oka zji ko lej nych już wy bo rów po li ty cy się gnę li po oręż w po sta ci stra sze nia pry -
wa ty za cją w ochro nie zdro wia – w spo sób ty po wy dla współ cze snych re guł po li ty ki, czy li
po wierz chow ny, nie się ga ją cy do isto ty rze czy. Ale i no wa usta wa o dzia łal no ści lecz ni czej,
jak rów nież mar na kon dy cja fi nan so wa nie któ rych szpi ta li i ich wła ści cie li (sa mo rzą dów lo -
kal nych), skła nia ją do re flek sji na te mat skut ków praw do po dob ne go, szer sze go niż do tych -
czas do pusz cze nia pry wat nej wła sno ści do lecz nic twa sta cjo nar ne go (w opie ce am bu la to -
ryj nej ka pi tał pry wat ny do mi nu je od daw na). 

War to więc za sta no wić się, co tak na praw dę ozna cza pry wa ty za cja w lecz nic twie szpi -
tal nym w Pol sce (świa do mie ogra ni czam roz wa ża nia do Pol ski, z uwa gi na pew ną nie po -
rów ny wal ność za gra nicz nych – czę sto po zy tyw nych – do świad czeń, zwią za ną choć by z in -
nym po zio mem na kła dów bu dże to wych na opie kę zdro wot ną, przy pa da ją cych na miesz kań -
ca da ne go kra ju).

WY NIK FI NAN SO WY, A DO BRO PA CJEN TÓW

Pod sta wo wy ar gu ment par tii po li tycz nych prze ciw nych pry wa ty za cji szpi ta li za kła da sprzecz -
ność po mię dzy po zy tyw nym wy ni kiem fi nan so wym, a wła ści wy mi efek ta mi zdro wot ny mi i lecz -
ni czy mi. In ny mi sło wy, pry wat ny wła ści ciel szpi ta la to dra pież ny ka pi ta li sta, któ ry dą ży do mak -
sy ma li za cji swo je go zy sku kosz tem do bra cho re go. Jest to nie ste ty my śle nie tkwią ce głę bo -
ko w dok try nie Ka ro la Mark sa, zbu do wa nej na (tak że zresz tą uprosz czo nym i fał szy wym) ob -
ra zie XIX -wiecz ne go ka pi ta li zmu. Tym cza sem spół ki pra wa han dlo we go nie są na sta wio ne
na mak sy ma li za cję zy sku, ale na mak sy ma li za cję ich war to ści ryn ko wej w dłu gim okre sie. To
istot na róż ni ca, gdyż ta kie po dej ście ozna cza na sta wie nie na roz wój, a więc i in we sto wa nie
w pro wa dzo ną dzia łal ność me dycz ną, co dla pa cjen tów jest nie wąt pli wie ko rzyst ne. 

Do 2010 r. 114 szpi ta li zo sta ło prze kształ co nych 
w spół ki ka pi ta ło we. 

Część z nich to szpi ta le już spry wa ty zo wa ne.
I ja koś nie sły chać, aby wpa da ły w po dob ne kło po ty fi nan -

so we, jak znacz na część SP ZOZ -ów.

Po twier dza ją to rze czy wi ste da ne, po nie waż z pry wa ty za cją w lecz nic twie szpi tal nym
ma my do czy nie nia od lat. Do 2010 r. 114 szpi ta li zo sta ło prze kształ co nych w spół ki ka -
pi ta ło we, a więc pod le ga ją ce za sa dom wy ni ka ją cym z Ko dek su spół ek han dlo wych, pra wa
upa dło ścio we go, etc. Część z nich to szpi ta le już spry wa ty zo wa ne. I ja koś nie sły chać, aby
wpa da ły w po dob ne kło po ty fi nan so we, jak znacz na część SP ZOZ -ów, a ich pa cjen ci za -
zwy czaj na wet nie ma ją świa do mo ści, że zmie ni ła się for ma praw na czy wła ści ciel szpi ta -
la, bo po pro stu z punk tu wi dze nia pa cjen ta nic się nie zmie ni ło (a je śli już, to na lep sze).
Przy kła da mi po zy tyw nych zmian w szpi ta lach po ich pry wa ty za cji są mię dzy in ny mi ta kie
szpi ta le, jak Ślą skie Cen trum Uro lo gii w Cho rzo wie (no wy wła ści ciel za in we sto wał kil ka mln
zł. w grun tow ny re mont oraz roz bu do wę za nie dba nych bu dyn ków szpi ta la) czy szpi ta le na -
le żą ce do gieł do wej spół ki EMC In sty tut Me dycz ny, któ re po pry wa ty za cji zo sta ły stop nio -
wo zmo der ni zo wa ne i roz bu do wy wa ne, a w więk szo ści z nich roz sze rzo no tak że za kres usług. 

DWA ASPEK TY

Te przy kła dy prze czą rów nież po pu lar ne mu (po pu li stycz ne mu?) stwier dze niu, że szpi -
ta le pry wat ne kon cen tro wać się bę dą na wy ko ny wa niu pro stych (i opła ca nych) pro ce dur 

Od re dak cji: Po niż szy ar ty kuł nie re pre zen tu je sta no wi ska sa mo rzą du le kar skie go, któ ry zda je so bie spra wę, jak agre syw na mo że być
po li ty ka pry wa ty za cyj na, zwłasz cza wo bec wie lo let nie go nie do sza co wa nia prze wa ża ją cej czę ści pro ce dur me dycz nych. Jed nak te mat jest
ak tu al ny i waż ny, dla te go roz po czy na my cykl, w któ rym ana li zo wać bę dzie my wszyst kie aspek ty te go pro ble mu.
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pla no wać roz wój i in we sty cje) zna czą co zmniej szyć kon trakt z da nym szpi ta lem, do pro wa -
dza jąc do je go kło po tów fi nan so wych. Jest to jed nak ry zy ko wpi sa ne w pro wa dze nie dzia -
łal no ści me dycz nej w Pol sce przy naj mniej do cza su, aż po ja wi się kon ku ren cja w po sta ci
wie lu płat ni ków, co wy da je się per spek ty wą ra czej od le głą.

OBA WY PRA COW NI KÓW

In ną spra wą jest, co pry wa ty za cja szpi ta la ozna cza dla osób w nim za trud nio nych. Do -
tych cza so we do świad cze nia w tej dzie dzi nie po ka zu ją, iż po zmia nie for my wła sno ści nie
na stę pu je re wo lu cja w po sta ci ma so wych zwol nień pra cow ni ków. Oczy wi ście ża den pry wat -
ny wła ści ciel nie mo że so bie po zwo lić na utrzy my wa nie eta tów ewi dent nie zbęd nych – ta -
kich jed nak w więk szo ści szpi ta li nie ma zbyt wie lu, po róż nych wcze śniej szych re struk tu -
ry za cjach. Ewen tu al ne zmia ny do ty czą więc po pra wy efek tyw no ści za trud nie nia, po przez
na przy kład prze cho dze nie le ka rzy na kon trak ty, za wie ra ją ce po wią za nie efek tów pra cy le -
ka rza z je go wy na gro dze niem. 

Dla le ka rzy (a cza sem i pie lę gnia rek) chcą cych za ra biać wię cej, ale za bar dziej niż do -
tych czas efek tyw ną pra cę, ozna cza to zmia nę ko rzyst ną (zwłasz cza, że ta kie po dej ście wy -
mu sza czę sto po pra wę or ga ni za cji w in nych ob sza rach, np. ko or dy na cji pra cy le ka rzy z od -
dzia łów za bie go wych, ane ste zjo lo gów i ob słu gi blo ku ope ra cyj ne go), dzię ki cze mu mniej
cen ne go cza su le ka rzy spe cja li stów tra ci się na „go to wość”, co po zwa la na wy ko rzy sta nie
go na le piej płat ny czas efek tyw nie prze pra co wa ny.

Per so nel ko rzy sta rów nież na po pra wie wa run ków pra cy dzię ki mo der ni za cji szpi ta la,
a tak że zy sku je więk sze bez pie czeń stwo ma te rial ne (w prze ci wień stwie do nie któ rych SP
ZOZ, szpi ta le pry wat ne nie mo gą po zwo lić so bie na nie pła ce nie wy na gro dzeń w ter mi nie,
choć by ze wzglę dów wi ze run ko wych).

Do tych cza so we do świad cze nia z pry wa ty za cją w sek to rze opie ki zdro wot nej po zwa -
la ją więc uznać hio bo we prze po wied nie zwią za ne z tą te ma ty ką ra czej za baj ki o że la znym
wil ku. Po li ty ka, któ ra dziś rzad ko by wa „roz trop ną tro ską o do bro wspól ne”, a czę ściej zgod -
nym z de fi ni cją Ma chia vel le go „na rzę dziem spra wo wa nia wła dzy”, rzą dzi się swo imi pra -
wa mi – ze szko dą dla pu blicz nej de ba ty do ty czą cej pry wa ty za cji w ochro nie zdro wia. War -
to o tym pa mię tać, ufa jąc fak tom i wła sne mu roz sąd ko wi bar dziej, niż obie go wym opi niom
kształ to wa nym przez spe cja li stów od mar ke tin gu po li tycz ne go.

Krzysz tof Je żow ski

Au tor jest dy rek to rem za rzą dza ją cym Phar med Con sul ting

pro fi lu, pa cjent zy ska bar dziej kom plek so -
wą opie kę me dycz ną, z lep szym za ple czem
dia gno stycz nym i ogól nie na wyż szym po -
zio mie. A w su mie o to chy ba pa cjen to wi
cho dzi naj bar dziej, aby zo stał jak naj szyb -
ciej i w peł ni wy le czo ny, a nie aby miał szpi -
tal bli żej o 10 czy 20 km. 

ZA GRO ŻE NIA DLA CHO RYCH

Zde cy do wa nie więk szym za gro że niem
dla pa cjen tów jest zja wi sko, któ re w szpi ta -
lach pry wat nych ra czej się nie zda rza, na -
to miast wy stę pu je w cał kiem spo rej czę ści
szpi ta li pu blicz nych. Jest to sy tu acja, gdy
szpi tal co ro ku po no si stra ty, a brak kon kret -
ne go wła ści cie la (bo trud no za wła ści cie la
uznać ze spół lo kal nych po li ty ków sta no wią -
cych ak tu al ne wła dze sa mo rzą do we w da -
nej ka den cji) po wo du je, że stan ten utrzy -
mu je się la ta mi, a co raz bar dziej za dłu żo -
ny szpi tal za cią ga ko lej ne zo bo wią za nia, któ -
rych ni gdy nie bę dzie w sta nie spła cić – aż
do mo men tu, gdy osią gnię ta zo sta nie gra -
ni ca moż li wo ści dal sze go za dłu ża nia się szpi -
ta la i sa mo rzą du. Wte dy rze czy wi ście ist nie -
je za gro że nie, że do staw cy le ków lub prą -
du wstrzy ma ją dal sze do sta wy, po wo du jąc
za trzy ma nie dzia ła nia szpi ta la, ze wszyst ki -
mi skut ka mi, z ewa ku acją pa cjen tów do in -
nych pla có wek na cze le.

Za gro że niem dla sta bil nej dzia łal no ści
szpi ta li (nie tyl ko pry wat nych) jest też NFZ,
któ ry ja ko mo no po li sta dyk tu je wa run ki
i mo że z ro ku na rok (po nie waż nie za wie -
ra żad nych umów dłu go ter mi no wych, 
któ re po zwo li ły by szpi ta lom ra cjo nal nie

POLEMIKI

Prze pi sem art. 17 pkt. 3 a usta wy
z dnia 29 lip ca 2011 r. o zmia nie usta wy
o za sa dach ewi den cji i iden ty fi ka cji po dat -
ni ków i płat ni ków oraz nie któ rych in nych
ustaw zno we li zo wa no usta wę o sys te mie
ubez pie czeń spo łecz nych. 

Zgod nie ze zmie nio nym prze pi sem
art. 35 usta wy o sys te mie ubez pie czeń spo -
łecz nych, nu mer PE SEL stał się w więk szo -
ści przy pad ków je dy nym iden ty fi ka to rem po -
dat ko wym oso by fi zycz nej nie pro wa dzą cej

Numer PESEL zastępuje NIP jako identyfikator ubezpieczonego
dzia łal no ści go spo dar czej lub nie bę dą cej za re je stro wa nym po dat ni kiem po dat ku od to wa -
rów i usług. 

Zmia na, któ ra we szła w ży cie z dniem 1 wrze śnia 2011 r., spo wo do wa ła, iż w przy -
pad ku wy sta wia nia przez le ka rzy za świad czeń le kar skich o cza so wej nie zdol no ści do pra -
cy z po wo du cho ro by lub po by tu w sta cjo nar nym za kła dzie opie ki zdro wot nej, ko niecz no -
ści oso bi ste go spra wo wa nia przez ubez pie czo ne go opie ki nad cho rym człon kiem ro dzi ny,
le karz mo że wy ma gać od pa cjen ta po da nia je dy nie nu me ru PE SEL, a nie jak do tych czas
nu me ru PE SEL i NIP. 

Ka ta rzy na Ró życ ka

apli kant rad cow ski Kan ce la ria Rad ców Praw nych Nicz pan, Tre fon, Pra sa łek s.c.

PRAWNIK INFORMUJE
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PRAWNIK INFORMUJE

Od no we go ro ku wcho dzi w ży cie usta wa o re fun da cji le ków. Sa mo rzą dy le kar ski i ap -
te kar ski wie lo krot nie zwra ca ły uwa gę na nie ści sło ści w niej za war te, wy ra ża jąc swój sprze -
ciw wo bec nad mier nych wy ma gań i ko lej nych ob cią żeń, na kła da nych na le ka rzy i far ma ceu -
tów. Szcze gól nie wie le wąt pli wo ści bu dzi art. 48 usta wy. Je go in ter pre ta cja oraz prak tycz -
ne po ra dy dla le ka rzy, ja kie za sa dy sto so wać w przy pad ku wy pi sy wa nia re cept re fun do wa -
nych bę dą suk ce syw nie pu bli ko wa ne na stro nie in ter ne to wej izby: www.izba -le kar ska.org.pl.

A. Z.-Ś.

IN FOR MA CJA PRAW NA W SPRA WIE RE CEPT
W dniu 12 ma ja 2011 r. zo sta ła uchwa lo na usta wa o re fun da cji le ków, środ ków spo -

żyw czych spe cjal ne go prze zna cze nia ży wie nio we go oraz wy ro bów me dycz nych. Licz ne wąt -
pli wo ści i kon tro wer sje bu dzi w śro do wi sku le kar skim m. in. treść art 48 ust 8 usta wy, zgod -
nie z któ rym w przy pad kach tam wy mie nio nych na le ka rzy zo stał na ło żo nych obo wią zek
zwro tu do NFZ kwo ty bę dą cej rów no war to ścią kwo ty nie na leż nej re fun da cji z od set ka mi
usta wo wy mi od dnia do ko na nia re fun da cji. Obo wią zek ten, zgod nie z po wo ła nym prze pi -
sem, zo stał prze wi dzia ny w 3 sy tu acjach:
1) wy pi sa nia re cep ty nie uza sad nio nej udo ku men to wa ny mi wzglę da mi me dycz ny mi;
2) wy pi sa nia re cep ty nie zgod nej z upraw nie nia mi świad cze nio bior cy;
3) wy pi sa nia re cep ty nie zgod nie ze wska za nia mi za war ty mi w ob wiesz cze niach, o któ rych

mo wa w art. 37. 
(Ob wiesz cze nia wy da je mi ni ster wła ści wy do spraw zdro wia. Za wie ra ją one wy ka zy:
a) le ków, środ ków spo żyw czych spe cjal ne go prze zna cze nia ży wie nio we go i wy ro bów me -

dycz nych – w sto sun ku do któ rych wy da no osta tecz ne de cy zje ad mi ni stra cyj ne o ob -
ję ciu re fun da cją al bo osta tecz ne de cy zje zmie nia ją ce;

b) le ków i środ ków spo żyw czych spe cjal ne go prze zna cze nia ży wie nio we go w sto sun -
ku do któ rych wy da no osta tecz ną de cy zję ad mi ni stra cyj ną o usta le niu urzę do wej ce -
ny zby tu.

Ob wiesz cze nia są ogła sza ne raz na 2 mie sią ce w dzien ni ku urzę do wym mi ni stra wła -
ści we go do spraw zdro wia).

Uwaga: zmiany w receptach
Obo wią zek zwro tu kwo ty nie na leż nej re -

fun da cji nie po wsta nie w przy pad ku, gdy re -
cep ta lub do ku ment po świad cza ją cy pra wo
do świad czeń opie ki zdro wot nej zo sta ły sfał -
szo wa ne przez świad cze nio bior cę lub oso -
bę trze cią.

Na mar gi ne sie trze ba przy po mnieć, że
do tych czas obo wią zu ją ce prze pi sy prze wi -
dy wa ły roz wią za nie, zgod nie z któ rym umo -
wa mo gła za wie rać za strze że nie, że w przy -
pad ku wy sta wie nia re cept oso bom nie -
upraw nio nym lub w przy pad kach nie uza sad -
nio nych od dział wo je wódz ki Fun du szu mo -
że na ło żyć na świad cze nio daw cę ka rę
umow ną sta no wią cą rów no war tość nie na leż -
nych re fun da cji cen le ków do ko na nych
na pod sta wie re cept wraz z od set ka mi
usta wo wy mi od dnia do ko na nia re fun da cji 

Wraz z dniem 1 stycz nia 2012 r. obo -
wią zek zwro tu nie na leż nej re fun da cji bę dzie
wy ni kał bez po śred nio i ob li ga to ryj nie z usta -
wy. Po sze rzy się rów nież ka ta log przy pad -
ków obej mu ją cych obo wią zek zwro tu.
W związ ku z po wyż szym Ślą ska Izba Le kar -
ska po dej mu je nie zbęd ne kro ki, ce lem wy -
ja śnie nia przez NFZ sze re gu wąt pli wo ści in -
ter pre ta cyj nych,  ja kie na su wa ją po wo ła ne po -
wy żej prze pi sy usta wy, w szcze gól no ści
do ty czą cych ich za sto so wa nia w prak ty ce
oraz ich eg ze kwo wa nia. 

Ja kub Fra kow ski, rad ca praw ny

ECHA PUBLIKACJI

● W NAWIĄZANIU DO ARTYKUŁU „SOLIDARNOŚĆ ZAWODOWA”, „PRO MEDICO” NR 10, 2011 R.

„Solidarność zawodowa” z praktyki
biegłych i orzeczników ZUS

oraz – a mo że przede wszyst kim – na ana -
li zie za świad cze nia o sta nie zdro wia (druk
N -9) oraz do ku men ta cji me dycz nej. Z tych
do ku men tów mo gą oni wy snuć róż ne wnio -
ski. Bar dzo czę sto z do ku men tów tych
wy ni ka „uczu cie współ czu cia le ka rza le czą -
ce go” dla oso by ba da nej, do świad czo nej
przez los, a przez to ko niecz ność udzielenia
jej pomocy w cięż kiej sy tu acji – czy li po moc
w uzy ska niu ren ty. Ren ta bo wiem sta no wi 

W swo im ar ty ku le Okrę go wy Rzecz nik Od po wie dzial no ści Za wo do wej pod niósł po wszech -
nie dys ku to wa ny pro blem so li dar no ści za wo do wej. Chcąc za brać głos w dys ku sji na te mat
te go jak że szczyt ne go ha sła, za da łem so bie trud po szu ka nia, jak przed sta wi cie le in nych za -
wo dów po strze ga ją ta kie okre śle nie w sto sun ku do na sze go za wo du, i po zwo li łem so bie
za cy to wać przy kład.

LE KA RZE ORZECZ NI CY ZUS
Ich za da niem jest usta le nie w przy pad ku orze ka nia o nie zdol no ści do pra cy, czy stan

zdro wia oso by pod da ją cej się po stę po wa niu orzecz ni cze mu da je pod sta wę do uzna nia ta -
kie go stwier dze nia za praw dzi we. Opie ra ją się przy tym na swo im jed no ra zo wym ba da niu
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wie orze cze nia le ka rza orzecz ni ka czy ko mi sji le kar skiej. I tak jak le karz orzecz nik bie gły
spo ty ka się z ową do ku men ta cją, spo rzą dza ną przez róż nych le ka rzy, któ rzy „dla do bra pa -
cjen ta”, nie za leż nie od swo ich po bu dek, two rzą do ku men ta cję, któ ra ma po móc bied ne -
mu i po szko do wa ne mu przez los. I zno wu ist nie je pro blem – czy two rzą cy ową do ku men -
ta cję zda je so bie spra wę, że po słu ży ona do wpro wa dze nia ko goś (in ne go le ka rza) w błąd
(o ile da się wpro wa dzić) i jak to się ma do pro ble mu so li dar no ści za wo do wej?

RZECZ NI CY OD PO WIE DZIAL NO ŚCI ZA WO DO WEJ I SĘ DZIO WIE SĄ DÓW LE KAR SKICH

W PO STĘ PO WA NIU PRZE CIW KO LE KA RZOM

Nie za leż nie od przy czyn pro wa dze nia po stę po wa nia (skar gi pa cjen tów na le ka rzy, skar -
gi le ka rzy na le ka rzy) le ka rze peł nią cy funk cje „pro ku ra to rów” i „sę dziów” z jed nej stro ny
win ni kie ro wać się so li dar no ścią za wo do wą, a z dru giej są oni wła śnie po sta wie ni przez ogół
le ka rzy na ta kich, a nie in nych sta no wi skach w ce lu sa mo oczysz cza nia się śro do wi ska, a i tak -
że wie lo krot nie w ce lu obro ny do bre go imie nia le ka rza. W tym przy pad ku le ka rze peł nią -
cy ta kie funk cje nie ste ty nie mo gą kie ro wać się fał szy wie po ję tą so li dar no ścią, a mu szą wznieść
się na wy ży ny spra wie dli wo ści, co nie jest rze czą pro stą i ła twą. O ile w pierw szym przy -
pad ku moż na mó wić o czymś w ro dza ju so li dar no ści za wo do wej ale tak że, jak czy nią to
in ni, moż na wska zy wać, że „kruk kru ko wi oka nie wy ko le”, to w tym dru gim przy pad ku spra -
wa jest znacz nie bar dziej skom pli ko wa na. Bo wiem i rzecz ni cy, i sę dzio wie sta ją się czymś
w ro dza ju ar bi trów w ce lu wska za nia, kto w za sa dzie ma słusz ność, a po ję cie so li dar no ści
za wo do wej scho dzi na dal szy plan – bo wiem trud no być so li dar nym wo bec obu stron.

A PRO POS...
Przy po mi nam so bie sce nę ze stu diów, któ ra utkwi ła mi w pa mię ci. Aby nie da wać asump -

tu do po dej rzeń, o ko go cho dzi, na pi szę bar dzo ogól nie: wi zy ta. My - stu den ci (6 al bo 7 osób)
z ty łu. Pro wa dzą cy ba da ko lej ną pa cjent kę, za uwa ża bli znę (du ża, po fał do wa na, nie este tycz -
na). Py ta - „kto Pa ni to tak spar ta czył?” - na co uzy sku je od po wiedź - „Pan mnie ope ro wał,
ale był Pan wte dy ad iunk tem”. Jak to się ma do ty tu ło wej so li dar no ści za wo do wej, nie wiem
do koń ca, bo wiem nie wiem, co by by ło, gdy by nie ta ka, a in na by ła od po wiedź pa cjent ki. 

POD SU MO WA NIE

„Co tu du żo o tym mó wić, sko ro nie ma o czym ga dać” – tak być mo że, zda niem nie -
któ rych Ko le gów, na le ża ło by pod su mo wać pro blem.

To, z czym zma ga ją się orzecz ni cy ZUS jest fak tem. 
To, z czym zma ga ją się bie gli – tak że. 
To, z czym rzecz ni cy i sę dzio wie – tak że. 
Czyż by upa dek „eto su”? 
A mo że ni gdy go nie by ło, tyl ko wszy scy o nim mó wią? 
A mo że to tyl ko nie licz ni uwa ża ją, że so li dar ność za wo do wa ist nie je w rze czy wi sto ści? 
A mo że war to na ten te mat po dy sku to wać – i tak że – co na to Ko mi sja Ety ki?
...?

dr n. med. Ry szard Szoz da

wi ce prze wod ni czą cy OSL 
prze wod ni czą cy Ze spo łu orze ka nia i opi nio wa nia są do wo-le kar skie go, bie gły są do wy

nie ja ko za bez pie cze nie by tu. Tak więc treść
w/w mo że być róż na i bar dzo czę sto nie ste -
ty nie ma związ ku z ak tu al nym sta nem
zdro wia oso by, któ rej do ty czy. Po mi jam już
sy tu ację, gdy do ku men ta cja le ka rza me dy cy -
ny pra cy świad czy, iż oso ba orze ka na jest
zdro wym „su per sam cem”, a do ku men ta cja
tej sa mej oso by, ale spo rzą dzo na np. przez
le ka rza ro dzin ne go wska zu je, że oso ba
orze ka na w za sa dzie jest pra wie na gra ni cy
ży cia i śmier ci. Oczy wi ście jest to skraj ny przy -
pa dek – naj czę ściej jed nak w ta kim przy pad -
ku da na oso ba jest „mniej zdro wa” w pierw -
szym ty pie do ku men ta cji i „mniej cho ra”
w dru gim. I tu na le ży za sta no wić się – gdzie
jest owa „so li dar ność za wo do wa”? Prze cież
le karz pro wa dzą cy do ku men ta cję zda je so -
bie (chy ba) spra wę, że bę dzie ona słu ży ła
orze ka niu przez in ne go le ka rza, czy li co? 

LE KA RZE BIE GLI SĄ DO WI

Są po wo ły wa ni przez są dy ce lem wy da -
wa nia opi nii w spra wach spor nych po mię dzy
ubez pie czy cie lem, (ZUS) a oso bą sta ra ją cą
się o świad cze nia (pa cjen tem – ale nie bie -
głe go, pe ten tem ZUS, od wo łu ją cym lub skar -
żą cym – we dług no men kla tu ry są do wej), któ -
rych przy zna nia od mó wił ZUS na pod sta -

KON FE REN CJA NA UKO WO – SZKO LE NIO WA DLA LE KA RZY
22 listopada 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, ul. Kościelna 13 od bę dzie się 

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:

• Promocja zdrowia w miejscu pracy - dr hab. n. med. Renata Złotkowska, konsultant wojewódzki 
z zakresu medycyny pracy

• Co nowego w medycynie pracy i dziedzinach pokrewnych - dr n. med. Ryszard Szozda przewodniczący OŚ PTMP
Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne. Wstęp wolny

KOMUNIKAT

ECHA PUBLIKACJI

„So li dar ność za wo do wa jest to ten ele ment
by cia le ka rzem, któ re mu słu żą wszyst kie
prak ty ki spo łecz ne sto so wa ne przez sze -
ro ko uję te śro do wi sko le kar skie w ce lu so -
cja li za cji no wych człon ków. So li dar ność za -
wo do wa to in ny mi sło wy po czu cie wspól -
no ty z oso ba mi wy ko nu ją cy mi ten sam za -
wód, prze ja wia ją ce się po przez dzia ła nie
zmie rza ją ce do pod trzy ma nia lub po lep -
sze nia sy tu acji przed sta wi cie li da ne go
za wo du...”
[Do mi ni ka Bycz kow ska, Uni wer sy tet Łódz ki, „So li -

dar ność za wo do wa ja ko wy nik so cja li za cji wtór nej.

Na przy kła dzie za wo du le ka rza”, Prze gląd So cjo -

lo gii Ja ko ścio wej, tom II, nr 1, li sto pad 2006].
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Kurs do sko na lą cy: Kurs fo to gra fii me dycz nej
Ter min: od 7.11.2011 r. (po nie dzia łek) godz. 1800

Do dat ko we in for ma cje: Kurs obej mu je 6 co ty go dnio wych spo tkań po 2 godz. Licz ba miejsc zo sta ła ogra ni czo na. De cy du je ko lej ność
zgło szeń. Zgło sze nia na for mu la rzu zgło sze nio wym za miesz czo nym na stro nie www.izba -le kar ska.org.pl 
w za kład ce Kur sy dla le ka rzy.

Kurs do sko na lą cy: Na ra że nie pra cow ni ków ochro ny zdro wia na czyn ni ki bio lo gicz ne w śro do wi sku pra cy
Ter min: 7.11.2011 r. (po nie dzia łek) godz. 1600

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzą dr n. med. Bo gu mi ła Bracz kow ska, dr n. med. Mał go rza ta Ko wal ska.    

Kurs do sko na lą cy: Oty łość – pro blem in ter dy scy pli nar ny
Ter min: 17.11.2011 r. (czwar tek) godz. 1600

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi Pro fe sor Bar ba ra Za hor ska -Mar kie wicz.

Kurs do sko na lą cy: Mi łość i nie na wiść – ele men tar ne fun da men ty zdro wia
Ter min: 18.11.2011 r. (pią tek) godz. 1600

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi Pro fe sor Ja dwi ga Joś ko.

Kurs do sko na lą cy: Es te ty ka twa rzy i oko lic ja my ust nej w za kre sie moż li wo ści dzia łań te ra peu tycz nych le ka rza sto ma to lo ga i le ka rza. Czy
i jak ko rzy stać z me dy cy ny es te tycz nej w wy bra nych scho rze niach der ma to lo gicz nych i prze ciw dzia łać sta rze niu.

Ter min: 18.11.2011 r. (pią tek) godz. 1630

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi dr n. med. Ka ta rzy na Skwa ra -Gu zi kow ska.

Kurs do sko na lą cy: Die to pro fi lak ty ka; die ty szpi tal ne; ra cjo nal ne le cze nie die tą – wy kład i warsz ta ty 
Ter min: 19.11.2011 r. (so bo ta) godz. 1000

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi dr n. med. Be ata Ca ły niuk. 

Kurs do sko na lą cy: Eko no mi ka i za rzą dza nie w ochro nie zdro wia – wy bra ne ap sek ty
Ter min: 25.11.2011 r. (pią tek) godz. 1430

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi dr n. eko nom. Mag da le na Syr kie wicz -Świ ta ła. 

Kon fe ren cja: Isto ta zmy słu wzro ku i słu chu w roz wo ju dziec ka – za bu rze nia, dia gno za i te ra pia”.
Ter min: 25.11.2011 r. (pią tek) godz. 1200, 26.11.2011 r. (pią tek) godz. 900

Do dat ko we in for ma cje: Miej sce kon fe ren cji: „Sce na na Sta rów ce”, ul. Ko ściusz ki, 44-240 Żo ry. Szczegółowy program na stronie
internetowej

Współ pra ca: Ośro dek Wcze snej In ter wen cji PSO UU Ko ło w Żo rach i Pol skie To wa rzy stwo In te gra cji Sen so rycz nej. 

Kurs do sko na lą cy -warsz ta ty: Mob bing w pra cy le ka rza 
Ter min: 28.11.2011 r. (pio nie dzia łek) godz. 930

Do dat ko we in for ma cje: Licz ba miejsc zo sta ła ogra ni czo na. De cy du je ko lej ność zgło szeń. Zgło sze nia na for mu la rzu zgło sze nio wym. 

Kurs do sko na lą cy: Dwa spoj rze nia na oste opo ro zę. Pa nel dys ku syj ny z udzia łem le ka rza or to pe dy i reu ma to lo ga.
Ter min: 30.11.2011 r. (śro da) godz. 1000

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzą dr n. med. Jo an na Gło gow ska -Sze ląg oraz dr Ma rek Ka le ta.
Współ pra ca: Ro che

Kurs do sko na lą cy: Kurs pod sta wo wy USG
Ter min: 7.12.2011 r. (środa) godz. 900

Do dat ko we in for ma cje: Kie row nic two na uko we dr n. med. Woj ciech Waw rzy nek.  

Kurs do sko na lą cy -warsz ta ty: Ra dze nie so bie ze stre sem i prze ciw dzia ła nie wy pa le niu za wo do we mu
Ter min: 5.12.2011 r. (po nie dzia łek) godz. 1530

BRAK MIEJSC
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Kon fe ren cja: Zi mo we spo tka nia ze sto ma to lo gią. Cho ro by błon ślu zo wych i przy zę bia
Ter min: 9.12.2011 r. (pią tek) godz. 1100

Do dat ko we in for ma cje: Kon fe ren cja po łą czo na z Tar ga mi Sto ma to lo gicz ny mi. Koszt udzia łu w Kon fe ren cji wy no si 150,00 zł od oso by.
Wpłaty należy dokonać na konto Domu Lekarza: VW Bank 78 213000042001049204680001 lub w kasie Domu
Lekarza. Potwierdzeniem udziału jest dokonanie opłaty.

Kurs do sko na lą cy: „Pro mo cja zdro wia opar ta na do wo dach” – wy kład i warsz ta ty
Ter min: 10.12.2011 r. (so bo ta) godz. 1000

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi dr n. med. Krzysz tof Kra jew ski -Siu da.

Kurs do sko na lą cy: Re su scy ta cja no wo rod ków i nie mow ląt 
Ter min: 12.12.2011 r. (po nie dzia łek) godz. 1530

Do dat ko we in for ma cje: Wy kła dow cy: dr hab. n. med. Iwo na Ma ru niak -Chu dek, dr n. med. Jo lan ta Wró blew ska, dr n. med. Lu dwik Stołt ny.
Po wy kła dzie uczest ni cy zo sta ną po dzie le ni na ma łe gru py warsz ta to we do ćwi czeń re su scy ta cji no wo rod ków i nie -
mow ląt z za sto so wa niem ma ne ki nów i sprzę tu ra tun ko we go. Ter mi ny spo tkań warsz ta to wych po da ne zo sta ną
do wy bo ru w dniu wy kła du. Czas trwa nia: wy kład – 6 go dzin dy dak tycz nych, ćwi cze nia – 6 go dzin dy dak tycz -
nych. Koszt 80 zł, wpła ty na le ży do ko nać na kon to: 43 1020 2313 0000 3102 0020 0246 (z do pi skiem: re -
su scy ta cja no wo rod ków). Licz ba miejsc zo sta ła ogra ni czo na. De cy du je ko lej ność zgło szeń.

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.

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

w Wo je wódz twie Ślą skim”. Nr pro jek tu WND -POKL. 08.01.01-24-185/10
Pro jekt współ fi nan so wa ny przez Unię Eu ro pej ską w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go.

W kur sach mo gą uczest ni czyć le ka rze i le ka rze den ty ści za miesz ka li i za trud nie ni na te re nie wo je wódz twa
ślą skie go. Wa run kiem za kwa li fi ko wa nia na kurs jest za trud nie nie na za sa dzie umo wy 

o pra cę lub umo wy cy wil no -praw nej.
Kur sy są bez płat ne.

Szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce uczest nic twa w kur sach moż na uzy skać: 
BIU RO PRO JEK TU:

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

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

KOMUNIKAT

UBEZPIECZENIA
Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 grudnia 2006 roku pracownicy Śląskiej Izby Lekarskiej

zawierają w imieniu TU „INTER POLSKA” umowy ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów, 

w zakresie:

• OC dobrowolne i obowiązkowe • ubezpieczenie majątkowe 
• ubezpieczenie podróżne

Kontakty w godzinach: pon., śr. 815-1700; wt., czw., piąt. 815-1615

• Aleksandra Jochemska tel. 662 078 052 • Tomasz Gawlik tel. 662 078 052

• Irena Saternus tel. 662 078 052 • Jolanta Wojewoda tel. 662 078 052
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UWA GA
WAŻ NA IN FOR MA CJA DO TY CZĄ CA SKŁA DEK

CZŁON KOW SKICH IZB LE KAR SKICH

W związ ku z po wta rza ją cy mi się py ta nia mi i wąt pli wo ścia mi do ty -
czą cy mi ob ni że nia wy so ko ści skład ki człon kow skiej lub zwol nie nia
z obo wiąz ku opła ca nia skła dek, po now nie przed sta wia my wa run ki
wy ni ka ją ce z uchwa ły nr 8/08/V Na czel nej Ra dy Le kar skiej z dnia
  4 kwiet nia 2008r. w spra wie wy so ko ści skład ki człon kow skiej.

SKŁAD KĘ W WY SO KO ŚCI 40 ZŁ MIE SIĘCZ NIE OPŁA CA JĄ:
1) le karz i le karz den ty sta, czło nek izby le kar skiej fi gu ru ją cy w re -

je strze ŚIL:
– wy ko nu ją cy za wód le ka rza i le ka rza den ty sty 
– uzy sku ją cy przy cho dy z in nych źró deł (nie pra cu ją cy w za wo dzie,

ale po sia da ją cy sta łe PWZ)
2) le karz i le karz den ty sta, czło nek izby le kar skiej fi gu ru ją cy w ewi den cji
3) le karz i le karz den ty sta, czło nek izby, le kar skiej któ re mu za wie -

szo no pra wo wy ko ny wa nia za wo du
4) le karz i le karz den ty sta eme ryt, czło nek izby le kar skiej wy ko nu -

ją cy za wód le ka rza i le ka rza den ty sty: ko bie ta, któ ra nie ukoń -
czy ła 60 lat i męż czy zna, któ ry nie ukoń czył 65 lat 

5) le karz i le karz den ty sta, czło nek izby le kar skiej RP za rob ku ją cy
za gra ni cą

SKŁAD KĘ W WY SO KO ŚCI 10 ZŁ MIE SIĘCZ NIE OPŁA CA JĄ:
1) le karz i le karz den ty sta sta ży sta, czło nek izby le kar skiej 
2) le karz i le karz den ty sta eme ryt, czło nek izby le kar skiej wy ko nu -

ją cy za wód le ka rza i le ka rza den ty sty: ko bie ta, któ ra ukoń czy ła 60
lat i męż czy zna, któ ry ukoń czył 65 lat, je śli po za świad cze niem
eme ry tal nym nie osią ga rocz ne go przy cho du prze kra cza ją ce go
rocz ny przy chód le ka rza sta ży sty usta lo ny przez mi ni stra zdro -
wia (ob ni że nie wy so ko ści skład ki na stę pu je po zło że niu w ŚIL pi -
sem ne go wnio sku wraz z oświad cze niem o wy so ko ści przy cho -
du po za eme ry tu rą oraz ko pią de cy zji o przy zna niu eme ry tu ry
i skut ku je od na stęp ne go mie sią ca na stę pu ją ce go po mie sią cu,
w któ rym Okrę go wa Ra da Le kar ska pod ję ła de cy zję do ty czą cą ob -
ni że nia wy so ko ści skład ki)

3) le karz i le karz den ty sta ren ci sta: w ro zu mie niu prze pi sów
o eme ry tu rach i ren tach (ob ni że nie wy so ko ści skład ki na stę pu -
je po zło że niu w ŚIL pi sem ne go wnio sku wraz z ko pią de cy zji
o przy zna niu ren ty i skut ku je od na stęp ne go mie sią ca na stę pu -
ją ce go po mie sią cu, w któ rym Okrę go wa Ra da Le kar ska pod ję -
ła de cy zję do ty czą cą ob ni że nia wy so ko ści skład ki).

ZWOL NIE NI Z OBO WIĄZ KU OPŁA CA NIA SKŁAD KI SĄ:
1) bez ro bot ni w ro zu mie niu prze pi sów o za trud nie niu i prze ciw -

dzia ła niu bez ro bo ciu (zwol nie nie z obo wiąz ku opła ca nia skład -
ki na stę pu je po zło że niu w ŚIL pi sem ne go wnio sku wraz
z oświad cze niem o bra ku przy cho du oraz ko pią za świad cze nia
z Urzę du Pra cy i skut ku je od na stęp ne go mie sią ca na stę pu ją ce -
go po mie sią cu, w któ rym Okrę go wa Ra da Le kar ska pod ję ła de -
cy zję do ty czą cą zwol nie nia z obo wiąz ku opła ca nia skład ki)

2) nie osią ga ją cy przy cho du z ty tu łu wy ko ny wa nia za wo du le ka rza
i le ka rza den ty sty i nie uzy sku ją cy przy cho dów z in nych źró deł
(zwol nie nie z obo wiąz ku opła ca nia skład ki na stę pu je po zło że -
niu w ŚIL pi sem ne go wnio sku wraz z oświad cze niem o bra ku przy -
cho du i skut ku je od na stęp ne go mie sią ca na stę pu ją ce go po

mie sią cu, w któ rym Okrę go wa Ra da Le kar ska pod ję ła de cy zję do -
ty czą cą zwol nie nia z obo wiąz ku opła ca nia skład ki)

3) eme ry ci i ren ci ści nie wy ko nu ją cy za wo du le ka rza i le ka rza den -
ty sty (zwol nie nie z obo wiąz ku opła ca nia skład ki na stę pu je
po zło że niu w ŚIL pi sem ne go wnio sku wraz z oświad cze niem o bra -
ku przy cho du po za eme ry tu rą/ren tą i skut ku je od na stęp ne go mie -
sią ca na stę pu ją ce go po mie sią cu, w któ rym Okrę go wa Ra da Le -
kar ska pod ję ła de cy zję do ty czą cą zwol nie nia z obo wiąz ku opła -
ca nia skład ki)

Jed no cze śnie in for mu je my, że le ka rze, le ka rze den ty ści, któ rzy na pod -
sta wie prze pi sów obo wią zu ją cych przed uchwa łą nr 8/08/V
Na czel nej Ra dy Le kar skiej z dnia 4 kwiet nia 2008 r. w spra wie wy -
so ko ści skład ki człon kow skiej opła ca ją skład kę człon kow ską w wy -
so ko ści 10 zł, opła ca ją skład kę w tej wy so ko ści do cza su zwol nie -
nia z obo wiąz ku opła ca nia skład ki człon kow skiej na pod sta wie uchwa -
ły ORL lub do cza su za ist nie nia zda rze nia skut ku ją ce go po wsta niem
obo wiąz ku opła ca nia skład ki człon kow skiej w peł nej wy so ko ści.
Le ka rze, le ka rze den ty ści, któ rzy na pod sta wie wcze śniej szych prze -
pi sów obo wią zu ją cych przed uchwa łą nr 8/08/V Na czel nej Ra dy Le -
kar skiej z dnia 4 kwiet nia 2008r. w spra wie wy so ko ści skład ki człon -
kow skiej by li zwol nie ni z obo wiąz ku opła ca nia skład ki, po zo sta ją zwol -
nie ni z te go obo wiąz ku do cza su za ist nie nia zda rze nia skut ku ją ce -
go po wsta niem obo wiąz ku opła ca nia skład ki człon kow skiej.

Ob ni że nie skład ki, bądź zwol nie nie z obo wiąz ku jej opła ca nia
z da tą wstecz ną nie jest moż li we, bo wiem w uchwa le NRL jed no -
znacz nie okre slo no, że ob ni że nie wy so ko ści skład ki lub zwol nie -
nie z obo wiąz ku jej opła ca nia jest moż li we od mie sią ca na stę pu ja -
ce go po mie sią cu, w któ rym ORL pod ję ła w tej kwe stii uchwa łę.

Pod ję cie tej uchwa ły mo że na stą pić tyl ko na wnio sek  prze sła -
ny przez le ka rza, le ka rza den ty stę, eme ry ta i rencisty do ŚIL.

Jed no cze śnie pro si my o nie zwłocz ne in for mo wa nie
Ślą skiej Izby Le kar skiej o wszel kich zmia nach ma ją -

cych wpływ na zmia nę wy so ko ści skła dek, tj. o:

– prze nie sie niu się na ob szar dzia ła nia in nej izby
– zmia nie ad re su za miesz ka nia lub pro wa dze nia in dy wi du al nej prak -

ty ki le kar skiej
– zmia nie miej sca za trud nie nia
– utra cie do ku men tu upraw nia ją ce go do wy ko ny wa nia za wo du
– uzy ska niu spe cja li za cji, stop nia na uko we go lub ty tu łu na uko we go
– zmia nie na zwi ska
– uzy ska niu lub utra cie oby wa tel stwa pol skie go
– przej ściu na eme ry tu rę lub ren tę
– za re je stro wa niu się w Urzę dzie Pra cy
– prze by wa niu na urlo pie wy cho waw czym

APEL SKARB NI KA
Ko le żan ko, Ko le go!
Je śli prze wi du jesz, że w naj bliż szej przy szło ści zaj dą oko licz no ści
umoż li wia ją ce ob ni że nie lub zwol nie nie z opła ca nia skład ki człon -
kow skiej nie od kła daj te go na ostat nią chwi lę. Pro szę złóż prze wi -
dzia ne do ku men ty wcze śniej.

Je rzy Rdes

skarb nik Ślą skiej Izby Le kar skiej

KOMUNIKAT



Róż ne me to dy wspo ma ga nia pro kre acji w pol skiej me dy cy nie sto so wa ne są od po nad 50
lat, me to da „in vi tro” od 32 lat i rze czy wi ście dzie je się to w wa run kach nie mal pust ki praw -
nej. Le ka rze w Pol sce nie dzia ła ją jed nak w spo sób zu peł nie sa mo wol ny.  Pew ne uwa run -
ko wa nia – choć na pew no w stop niu nie wy star cza ją cym – okre ślo ne zo sta ły w Ko dek sie Ety -
ki Le kar skiej, w dzia le „Pro kre acja”, w ar ty ku łach: 38, 39, 39a i 45. 

Ostat nio istot nym wy da rze niem o zna cze niu świa to wym by ło przy zna nie w 2010 r. prof.
Ro ber to wi Edwards’owi Na gro dy No bla za opra co wa nie tech ni ki sztucz ne go za płod nie nia
u czło wie ka. 

Na prze strze ni lat, me to da „in vi tro” zo sta ła istot nie roz wi nię ta. Ostat nio m. in. wy ko -
rzy stu je się me to dy po rów naw czej hy bry dy za cji ge no mo wej (CGH) po zwa la ją ce wy chwy -
cić de fek ty ge ne tycz ne wpły wa ją ce na zdro wie pło du.

Ro dzi to no we pro ble my spo łecz ne i etycz ne.
Sta no wi sko sa mo rzą du le kar skie go wy ra ża ne już by ło w wie lu do ku men tach, ostat nio

wy raź nie, choć ogól nie: ży cie czło wie ka mu si być chro nio ne od sa me go po czę cia, a każ -
dy za ro dek za słu gu je na ta ką ochro nę, ja ka na le ży się oso bie ludz kiej.

Ko mi sja ds. Ety ki Le kar skiej Ślą skiej Izby Le kar skiej świa do ma na ra sta ją cych spo rów, zor -
ga ni zo wa ła kon fe ren cję na uko wą na te mat in nej me to dy, a mia no wi cie na pro tech no lo gii. Wzię li
w niej udział naj bar dziej kom pe tent ni pol scy le ka rze sto su ją cy tą me to dę z po wo dze niem, praw -
ni cy i ety cy. Nie ste ty, bio rąc pod uwa gę waż ność te ma tu, za in te re so wa nie człon ków na szej
kor po ra cji trud no by ło by na zwać za da wa la ją cym czy pro por cjo nal nym do wa gi pro ble mu.

Dla te go, w związ ku z to czo ną przez spo łe czeń stwo dys ku sją, ko niecz ne jest za pre zen -
to wa nie sta no wi ska le ka rzy. 

Ko mi sja ds. Ety ki Le kar skiej zwra ca się do P. T. Ko le ża nek i Ko le gów o po dzie le nie się
swo imi prze my śle nia mi, uwzględ nia ją cy mi za rów no aspek ty me dycz ne, jak i etycz ne, zwią -
za ne z róż ny mi me to da mi wspo ma ga nej pro kre acji.

Ko mi sja ds. Ety ki Le kar skiej Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach

Pro blem sztucz ne go wspo ma ga nia pro -
kre acji, szcze gól nie me to dą „in vi tro” zo stał
po wszech nie na gło śnio ny za spra wą me diów,
któ re przed sta wia ły dość szcze gó ło wo
aspek ty spo łecz ne, jak i me dycz ne tej me -
to dy, z jej efek ta mi po zy tyw ny mi, jak i ne -
ga tyw ny mi, choć te dru gie nie za wsze
w stop niu do sta tecz nym. 

Po wo dem tych ar ty ku łów by ły de ba ty wo -
kół ko lej nych sej mo wych wer sji ro bo czych
pro jek tów usta wy, pró bu ją cych pro blem
„pro kre acji in vi tro” ująć w for mie do bre go
ak tu praw ne go. Nie ste ty, ko lej ne pro jek ty
two rzo ne przez par la men ta rzy stów nie by -
ły wol ne od po dej ścia ma ją ce go przy spo rzyć
zwo len ni ków po szcze gól nym ugru po wa -
niom po li tycz nym, przy czym szcze gól nie
istot ne zna cze nie mia ło tu jed no znacz ne sta -
no wi sko Ko ścio ła Rzym sko -Ka to lic kie go.

I tak, jak to już nie raz mia ło miej sce,
w spra wie do ty czą cej waż nej spo łecz nie dzia -
łal no ści me dycz nej, pra wo two rzą po li ty cy,
przy bra ku ja sno sfor mu ło wa ne go, prze ko -
nu ją co zre da go wa ne go sta no wi ska le ka rzy,
któ re uwzględ nia ło by ak tu al ny po ziom wie -
dzy, prze wi dy wal ny jej roz wój, jak rów nież
wy ni ka ją ce z te go aspek ty etycz ne.

JUBILEUSZE

De le ga cja Ślą skiej Izby Le kar skiej uczest -
ni czy ła w uro czy sto ściach Ju bi le uszu XX -le -
cia Sto wa rzy sze nia Le ka rzy Pol skich we
Lwo wie, 22-24.09.2011 r.

Człon ka mi Sto wa rzy sze nia są le ka rze
wie lu spe cjal no ści wy kształ ce ni w b. Związ -
ku So wiec kim, w więk szo ści na lwow skim
Uni wer sy te cie Me dycz nym, któ rzy nie zde -
cy do wa li się na wy jazd do Pol ski. Za cel sta -
wia ją so bie in te gra cję le ka rzy -Po la ków, pod -
wyż sza nie kwa li fi ka cji za wo do wych i na wią -
zy wa nie kon tak tów z pol ski mi le ka rza mi, ale
ich głów ną mi sją jest za pew nie nie opie ki le -

kar skiej sa mot nym ro -
da kom we Lwo wie
i na Ukra inie, gdyż
pra cu ją z po bu dek
pa trio tycz nych i po -
trze by ser ca, nio sąc
po moc naj bar dziej
po trze bu ją cym. Pre -
ze sem SLP jest doc.
Ewa Hry caj -Ma ła nicz.

Uro czy sto ści roz -
po czę ły się mszą w in -
ten cji le ka rzy ce le bro -
wa ną przez abp. Mie czy -

De le ga cja Ślą skiej Izby Le kar skiej pod prze wod nic twem pre ze sa dr Jac ka 
Ko za kie wi cza, uczest ni czy ła w uro czy stym Ape lu po mor do wa nych pro fe so rów

Uni wer sy te tu Ja na Ka zi mie rza na Wzgó rzach Wu lec kich we Lwo wie. 
De le ga cja na sza zło ży ła kwia ty przed po mni kiem upa mięt nia ją cym te tra gicz ne

wy da rze nia
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Lekarze we Lwowie
● XX LAT STOWARZYSZENIA LEKARZY POLSKICH WE LWOWIE

ETYKA

Zaproszenie do dyskusji
● TECHNIKI MEDYCZNEGO WSPOMAGANIA PROKREACJI
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Wła dze Od dzia łu 

Prze wod ni czą cy Od dzia łu Ślą skie go To wa rzy stwa Chi rur gów Pol skich ka den cji 2011-2013
prof. dr hab. n. med. Je rzy Arendt. 

Za rząd Od dzia łu: 
prof. dr hab. n. med. Ja cek Sta rzew ski 

je ste śmy dum ni. Po za koń cze niu II woj ny świa -
to wej na Ślą sku aż 30 % le ka rzy po sia da ło dy -
plo my Uni wer sy te tu Lwow skie go (jak po da -
je Kol. Krzysz tof Bro żek) i oni two rzy li pod -
wa li ny opie ki me dycz nej w na szym wo je wódz -
twie. Współ pra ca Ślą skiej Izby Le kar skiej
i Sto wa rzy sze nia Le ka rzy Pol skich we Lwo -
wie po win na być kon ty nu owa na – nie tyl ko
w imię praw dy hi sto rycz nej, ale tak że w ra -
mach nie zbęd nej, bo ko niecz nej po mo cy dla
pol skich le ka rzy pra cu ją cych po za gra ni ca mi.

Mie czy sław Dzie dzic

sła wa Mo krzyc kie go w Ka te drze Ła ciń skiej. Ko lej nym punk tem uro -
czy sto ści by ło zło że nie wień ców przy po mni ku za mor do wa nych w lip -
cu 1941 ro ku pro fe so rów lwow skich uczel ni. 

In au gu ra cja ju bi le uszo we go spo tka nia mia ła miej sce w Ope rze
Lwow skiej.

W dniu na stęp nym od by ła się kon fe ren cja na uko wa, w cza sie któ -
rej wy gło szo no re fe ra ty do ku men tu ją ce wkład wy dzia łu le kar skie go
Uni wer sy te tu Ja na Ka zi mie rza w dal szy roz wój pol skiej me dy cy ny,
jak i re fe ra ty stric te na uko we mło dych pol skich le ka rzy pra cu ją cych
na Ukra inie.

W uro czy sto ściach dwu dzie sto le cia Sto wa rzy sze nia Le ka rzy Pol -
skich we Lwo wie bra ły udział tak że de le ga cje Mi ni ster stwa Zdro wia

RP, Na czel nej Ra dy
Le kar skiej i wie lu
okrę go wych izb le -
kar skich, któ rych
związ ki z ab sol wen ta -
mi wy dzia łu le kar -
skie go we Lwo wie są
nie pod wa żal ne, a tak -
że przed sta wi cie le
po lo nii me dycz nej
z ca łe go świa ta.

Lwów ma wspa -
nia łą hi sto rię, z któ rej

Uro czy stość otwar cia jubileuszu

JUBILEUSZE

TOWARZYSTWA NAUKOWE

Odbyło się 13 kwietnia 2011 roku. Przewodniczący Oddziału, prof. dr hab. n. med.
Jerzy Arendt przypomniał w swojej prezentacji wydarzenia w Oddziale z dwóch lat kadencji
2009-2011. Odbyło się 13 zebrań szkoleniowych – w tym jedna sesja wyjazdowa w Lgocie
Murowanej k. Zawiercia  (7.05.2010) oraz jedno sympozjum naukowo-szkoleniowe „Chirurgia
2011” z  udziałem prezesa, prof. dr hab. n. med. Adama Dzikiego (Katowice,
19.03.2011).  Pełny tekst sprawozdania przewodniczącego oraz skarbnika i komisji rewizyjnej
minionej kadencji udostępniono na stronie internetowej www.tchp.sum.edu.pl 

Nowy Zarząd  rozpoczął pracę od ustalenia  wytycznych  działania naszego Oddziału
na lata 2011-2013.

dr n. med. Wojciech Bichalski

sekretarz  Oddziału Śląskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich

● ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ODDZIAŁU ŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGÓW
POLSKICH

dr hab. n. med. Ja cek Gaw ry chow ski 
dr hab. n. med. Zbi gniew Lo renc 
dr n. med. Jó zef Ku rek 
dr n. med. Jó zef Do no cik 
dr n. med. Woj ciech Bi chal ski 
dr n. med. Da riusz Wa ni czek 

Ko mi sja Re wi zyj na
dr n. med. Krzysz tof Szcze chow ski 
dr n. med. Ja nusz Wa ler 
dr Pa weł Miesz czań ski 

Prze wod ni czą cy Ko ła Mło dych Chi rur gów
dr n. med. Krzysz tof Bu da

Koordynatorzy Koła Młodych Chirurgów:
dr Miesz ko Opił ka 
dr Mi chał Wal czak
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Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Lwowie stawia za cel integrację lekarzy -
Polaków
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Wysoka droga

NOTATKI Z PODRÓŻY

Ta tra sa to kla sy ka wy so ko gór skie go nar -
ciar stwa tu ro we go w Al pach. Nie po do -
bień stwem jest sa mo dziel nie za pu ścić się
w świat lo dow ców na je żo nych szcze li na mi,
prze pa ści sty mi gra nia mi i żle ba mi za gro żo -
ny mi la wi na mi. 

PRZY GO TO WA NIA

Po mysł, by zmie rzyć się z tym wy zwa -
niem spor to wym po wstał przed dwo ma la -
ty. W cza sie po by tu w Sa as -Fee (Szwaj ca ria)
je den dzień spę dzi li śmy w to wa rzy stwie prze -
wod ni ka gór skie go. Od nie go do wie dzia łem
się o ist nie niu ta kiej dro gi dla nar cia rzy, któ -
rzy dy stans dzie lą cy le gen dar ne miej sco wo -
ści al pej skie (tj. Cha mo nix u pod nó ża Mont
Blanc i Ze rmatt u pod nó ża Mat ter hor nu) po -
ko nu ją na nar tach tu ro wych. Wcze śniej wi -
dy wa łem, tak że w Pol sce, nar cia rzy mo zol -
nie wspi na ją cych się pod gó rę. Ja koś wca le
mnie ich mo del spę dza nia cza su wów czas
nie za in te re so wał, do pie ro in for ma cja szwaj -
car skie go prze wod ni ka wzbu dzi ła cie ka -
wość. Szyb ko za pa dła de cy zja – trze ba pod -
jąć tę pró bę! Or ga ni za cja ta kiej wy pra wy to
bar dzo skom pli ko wa na hi sto ria. Ni gdy wcze -
śniej nie mia łem nart tu ro wych na no gach,
a od po ło wy lat sześć dzie sią tych je stem za -
go rza łym zwo len ni kiem nar ciar stwa zjaz do -
we go. Oka za ło się, że za kup po trzeb ne go
ekwi pun ku to spo ry, w do dat ku dość kosz -
tow ny pro blem. Na le ży na być do słow nie
wszyst ko: nar ty, wią za nia, bu ty, kij ki te le sko -
po we, fo ki, któ re przy kle ja się do śli zgów
przed po ko ny wa niem wznie sień, ple cak al -

pi ni stycz ny, no że po -
trzeb ne do wspi na nia
na ob lo dzo ne i stro me
sto ki, ra ki nie zbęd ne
we wspi nacz ce w żle -
bach, cze kan oraz
uprząż, de tek tor la wi -
no wy, son dę i ło pa tę
do pro wa dze nia ewen -
tu al nej ak cji ra tun ko -
wej po za sy pa niu
przez la wi nę. Peł ne
dwa mie sią ce kom ple to wa łem wy po sa że nie i do pie ro na po cząt ku lu te go po raz pierw szy
spró bo wa łem tej no wej dla mnie for my nar ciar stwa. To nie by ło wca le ta kie ła twe, a do świad -
cze nia nar cia rza zjaz do we go nie oka za ły się zbyt przy dat ne. Co gor sze, gdy już za czą łem
poj mo wać, o co w tym wszyst kim cho dzi, wy pra wa sta nę ła pod zna kiem za py ta nia. Nie -
zbęd nym wa run kiem jest wy na ję cie prze wod ni ka gór skie go, gdyż nie po do bień stwem jest
sa mo dziel nie za pu ścić się w świat lo dow ców na je żo nych szcze li na mi, prze pa ści sty mi gra -
nia mi i żle ba mi za gro żo ny mi la wi na mi. Eki pa po cząt ko wo chęt nych osób wy kru szy ła się i zo -
sta łem na pla cu bo ju tyl ko z sy nem To ma szem. Na szczę ście zna la złem no wych to wa rzy -
szy i wie lo ty go dnio we wy sił ki nie mia ły zo stać zmar no wa ne. 

NA ZWA W PEŁ NI UZA SAD NIO NA

„Hau te Ro ute” moż na przejść tyl ko w kwiet niu lub ma ju, wcze śniej schro ni ska wy so -
ko gór skie są za mknię te z po wo du pa nu ją cych tam wa run ków kli ma tycz nych. Na zwa „wy -
so ka dro ga” jest w peł ni uza sad nio na, ta tra sa to kla sy ka wy so ko gór skie go nar ciar stwa tu -
ro we go w Al pach. Naj wyż szy punkt, ja ki trze ba osią gnąć to 3800 m. n. m. p., a no cu je
się w schro ni skach na wy so ko ści od 2456 do 3170 m! Po cząt ko wo nie bar dzo mia łem świa -
do mość na co się po ry wa my, ta tra sa to ra czej uko ro no wa nie ka rie ry nar cia rzy -tu row ców,
a nie cel no wi cju szy w sztu ce wę drów ki przez Al py. A co raz bar dziej wni kli we stu dio wa -
nie in for ma cji do stęp nych w in ter ne cie po tę go wa ło oba wy – czy po do ła my?!

NAD SZEDŁ DZIEŃ STAR TU

Pod sta cją dol ną ko lej ki na Les Grands Mon tets (3275 m. n. p. m.) w Ar gen tie re (ko -
ło Cha mo nix) spo tka li śmy dru gą gru pę Po la ków, z któ rą mie li śmy spę dzić na stęp ne sześć

dni. Zro bi li świet ne wra że nie, zor ga ni zo wa ni, zna ko mi cie wy po sa że ni i go -
to wi do dro gi. A na sza piąt ka pró bo wa ła się ja koś bez ład nie ze -
brać – stra ci li śmy tam go dzi nę! W koń cu za czę li śmy zjazd ze szczy tu, by
z roz le głej płasz czy zny lo dow ca Ar gen tie re za ata ko wać aż 800-me tro -
we stro me po dej ście na prze łęcz Char do nett (3321 m n. p. m.). W tym
miej scu je den z tu row ców z na szej gru py wy co fał się (?!). Ca łe szczę ście,
że de cy zję pod jął na po cząt ku dro gi. Po zo sta ło nas sied miu nar cia rzy
i dwóch prze wod ni ków: Ma rek z Ty chów oraz Pa weł zwa ny Me ce na sem,
z ra cji swej pro fe sji. Obaj prze wod ni cy sta ra li się nas bar dzo mo bi li zo -
wać twier dząc, że pierw szy dzień jest naj trud niej szy. I, jak się oka za ło,
mie li ra cję. Po czą tek po dej ścia był pie kiel nie stro my, mu sie li śmy zdjąć nar -
ty, przy mo co wać je do ple ca ka i wspi nać się na ra kach. Ni gdy wcze śniej
nie mia łem ra ków na no gach, a sto so wa nie cze ka na zna łem tyl ko z fil mów.
Na szczę ście od ci nek stro mi zny był dość krót ki, na stęp ne go dzi ny 
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● HAUTE ROUTE (J. FRANC.) TO „WYSOKA DROGA”, KTÓRA PROWADZI Z CHAMONIX (FRANCJA) DO
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na stęp ny dzień by ły jed nak opty mi stycz -
ne – mia ło być sło necz nie, ale zim no.
Na wy so ko ści 3500 m prze wi dy wa no tem -
pe ra tu rę -15 stop ni, ale z po wo du wia tru
o si le 55 km/go dzi nę tem pe ra tu ra od czu -
wal na mia ła wy no sić -29 stop ni!!! I tak istot -
nie by ło! To był dłu gi dzień (35 km!)
w osza ła mia ją cej sce ne rii naj wyż szych par -
tii Alp. 

W NAR CIAR SKIM RA JU

A na koń cu cze ka ła nas na gro da czy li
zjazd z 3600 m w cie niu Gó ry Gór, ma je -
sta tycz ne go Mat ter hor nu. Nie spo sób tej
przy jem no ści po rów nać z in ny mi mo imi do -
świad cze nia mi nar ciar ski mi bli sko pół wie -
ku upra wia nia nar ciar stwa; pro szę za mknąć
oczy: stro my stok, po kry ty pół me tro wym,
dzie wi czym i lek kim, jak piór ko pu chem, peł -
ne słoń ce, na li nii ho ry zon tu Mat ter horn. Zo -
ba czyć swój re gu lar ny, głę bo ki ślad na bez -
kre snym sto ku lo dow ca, to jak by zo stać prze -
nie sio nym w kra inę nar ciar skie go ra ju. To by -
ło jak baj ka na ko niec wy czer pu ją cych sze -
ściu dni, na wy so ko ści 1620 m cze kał cel wy -
pra wy: Ze rmatt. Na szym udzia łem był fan -
ta stycz ny zjazd, 17 km nie ustan nej jaz dy
w dół. Ze rmatt, miej sco wość wol na od ru -
chu sa mo cho do we go, oto czo na dzie siąt ka -
mi czte ro ty sięcz ni ków od po ło wy dzie więt -
na ste go wie ku jest ulu bio nym punk tem
star tu dla al pi ni stów, tu ry stów i nar cia rzy. 

Woj ciech Plu skie wicz

PS. Na mo ich nar tach tu ro wych znaj du -
je się na pis „Explo re your li mits”. Te sło wa
zna ko mi cie od zwier cie dla ją ska lę wy zwań

tych dni spę dzo nych w Al pach, to by ła
praw dzi wa pró ba umie jęt no ści, 

har tu du cha, od wa gi i de ter mi na cji
w dą że niu do ce lu. 

spę dzi li śmy na mo zol nym po ko ny wa niu na nar tach zbo cza, w upa -
le wca le nie przy po mi na ją cym po cząt ku kwiet nia.

PRZEZ BEZ KRE SNE MO RZE ŚNIE GU

Na prze łę czy cze ka ła na nas ko lej na pró ba, zjazd na li nie! Nie
po wiem, że by to by ło przy jem ne, ale po peł nych emo cji chwi lach
nie ba wem po now nie ru szy li śmy przez bez kre sne mo rze śnie gu. By -
li śmy moc no spóź nie ni, do dat ko wo część gru py po my li ła tra sę
i do schro ni ska Trient do tar li śmy na go dzi nę przed zmro kiem.

Ten wy czer pu ją cy dzień mógł znie chę cić na wet naj tward sze -
go tu row ca, ale nie by ło się do kąd wy co fać. Wo kół ośnie żo ne szczy -
ty al pej skich ol brzy mów, dro ga w do li ny wio dą ca nie przy ja zny mi
lo dow ca mi usia ny mi szcze li na mi; nie po zo sta wa ło nic in ne go, jak
kon ty nu ować wy pra wę. To był nasz naj wy żej po ło żo ny noc leg, w przy -
tul nym wnę trzu spo tka li śmy set kę nar cia rzy.

NI KO GO PRZED TRZY DZIEST KĄ

At mos fe ra zu peł nie nie by wa ła, tu row cy to jak by wiel ka ro dzi na, two rzą ca spe cjal ną sub -
kul tu rę. Ogo rza li i uśmiech nię ci two rzą spe cy ficz ną, mię dzy na ro do wą gru pę. Obok do mi -
nu ją ce go ję zy ka nie miec kie go, pa da ją sło wa fran cu skie, wło skie, an giel skie. Po la ków nie spo -
tka li śmy, choć w książ kach wpi sów spo ty ka li śmy pol skie na zwi ska. I, co mnie za sko czy ło,
przed 30-tką nie by ło pra wie ni ko go. Mo że to kwe stia spo re go kosz tu tej za ba wy al bo też
wie lo dnio wy wy si łek fi zycz ny od po wia da ra czej oso bom nie co star szym? Przy kła do wo w na -
szej gru pie śred nia wie ku by ła dość wy so ka i wy no si ła 44 la ta – naj młod szy był mój syn To -
masz (lat 25), a naj star sza oso ba mia ła 64 la ta. Pa rę słów o nar cia rzach z na szej gru py:

by li wśród nas in ży nie ro -
wie, biz nes me ni, a je dy -
na ko bie ta to ab sol went -
ka AWF -u. W ogó le pa -
nie to ra czej rzad kość
wśród nar cia rzy tu ro -
wych. 

Po ran ki w schro ni -
skach są bar dzo ty po we:
po bud ka oko ło 4.30,
szyb kie śnia da nie i wy -
marsz o bla dym świ cie
lub na wet przy pa nu ją -
cych ciem no ściach. Po -

wód ta kie go po śpie chu jest pro za icz ny, do po łu dnia nie ma w za sa dzie za gro że nia la wi no -
we go, a moc ne słoń ce zwięk sza istot nie moż li wość zej ścia la win w go dzi nach po po łu dnio -
wych. To jest nie by wa ły wi dok, kil ku oso bo we gru py nar cia rzy mi ga ją ce świa teł ka mi lam pek
umiesz czo nych na gło wie, wi ją się na ciem nym sto ku lo dow ców. Al py ja ko Mek ka dla współ -
cze snych nar cia rzy -piel grzy mów!

PO GO DA ZA ŁA MU JE SIĘ W NIE STO SOW NEJ CHWI LI

Po go dę mie li śmy w su mie zna ko mi tą: pierw sze dni ani jed nej chmur ki. Ale ko lej ne go
dnia przy szło za ła ma nie po go dy, ra nek był mroź ny, a mgła spo wi ja ła oko licz ne szczy ty. Pech
był po dwój ny: te go dnia cze kał nas mor der czy wy si łek po dej ścia z 2800 na 3800 m. n.
p. m. na szczyt Arol la. Od po ło wy tra sy z po wo du licz nych szcze lin lo dow co wych szli śmy
po wią za ni li ną ubez pie cza ją cą nas od wy pad ku. A zjazd we mgle, po nie rów nym, stro mym
sto ku lo dow ca do schro ni ska Vi gnet te był na praw dę trud ny. Na cen ty me try po most kach
śnież nych mi ja li śmy sze ro kie i głę bo kie szcze li ny, dla te go z ulgą przy wi ta li śmy ma ja czą ce we
mgle schro ni sko, któ re przy cup nę ło na pół ce skal nej. Tam spę dza li śmy ostat ni noc leg i z nie -
po ko jem ob ser wo wa li śmy au rę – roz pę ta ła się re gu lar na za dym ka śnież na. Pro gno zy na 

Rycina  pokazuje skalę trudności: pierwszego dnia  zrobiliśmy 18 km, pokonując
1200 m przewyższenia
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DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY ZAPRASZA

● SPOTKANIE PIĘĆDZIESIĄTE ÓSME

Sej smo lo gia sza leń stwa
Przy po mi na my – 9 li sto pa da DKF za pre zen tu je naj now sze dzie ło Dar re na Aro no fsky’ego,

gło śny, na gra dza ny dra mat „Czar ny Ła będź”. Je śli ja kimś spo so bem nie sły sze li ście, ko cha -
ni ki no ma nia cy… Nie, to nie moż li we! Ale chwi lecz kę… Mo że, czy tel ni ku, nie je steś fa nem
dzie sią tej mu zy? Dla Cie bie za tem krót kie stresz cze nie fa bu ły. No wo jor ska ope ra przy go -
to wu je do wy sta wie nia „Je zio ro Ła bę dzie”, a re ży ser wpa da na po mysł ob sa dze nia pri ma -
ba le ri ny w po dwój nej ro li: nie win nej Bia łej Ła bę dzi cy i dra pież nej, zmy sło wej – Czar nej.
Tan cer ka Ni na wy da je się stwo rzo na do za gra nia tej pierw szej, ale mrocz na stro na jej na -
tu ry (wa run ku ją ca wia ry god ność an ty no micz ne go wcie le nia) do pie ro na pie ra, ni czym la wa
pod za sty głą sko ru pą. Z po cząt ku trud no do ciec jej ist nie nia, choć po dej rze wa my ukry tą
gro zę i si łę w de li kat nych ry sach pięk nie ucha rak te ry zo wa nej Na ta lie Port man. Wy czu wa -
jąc, że ba let ni ca nie jest go to wa na wy zwa nie, na sce nę prób wkra cza (do słow nie i w prze -
no śni), kon ku rent ka Li ly…

Re la cja obu ko biet spla ta ze so bą nie chęć i fa -
scy na cję, ide al nie wpi su jąc się w oś fil mu: współ -
ist nie nie prze ci wieństw, któ rych nie spo sób pro -
sto zan ta go ni zo wać. Psy chicz ne na pię cie, ja kie od -
czu wa my przed ekra nem, jest jak na prę żo na stru -
na, oscy lu ją ca mię dzy sa crum a pro fa num, mię dzy
świa tłem a ciem no ścią. W tym wy mia rze film sta -
no wi przy po wieść głę bo ko fi lo zo ficz ną, a na wet mi -
stycz no -re li gij ną. Od wo łu je się do tao istycz nej kon -
cep cji jin i jang, jest też kla sycz nym, bud dyj skim
ko anem – py ta niem o to, czy jed na rę ka mo że kla -
skać? Za ra zem jed nak owa stru na wy zna cza li nię
od dzie la ją cą Freu dow skie id od su per ego,
a przy oka zji – ro zum od obłę du. Pa trząc na film
z tej per spek ty wy, śle dzi my pa sjo nu ją cy thril ler psy cho lo gicz ny. W do dat ku od pew ne go mo -
men tu oglą da my go nie ja ko ocza mi głów nej bo ha ter ki, nie wie dząc do koń ca, co osa dzo -
ne jest w re al nych wy da rze niach – a co je dy nie w roz pa lo nym na gły mi na mięt no ścia mi umy -
śle. Kar te zjusz mó wiąc o po wo dach, dla któ rych na le ża ło by wąt pić w to, co się wi dzi, wy -
mie nia: nie do sko na łość zmy słów, moż li wość obłę du, sen, bądź też ule ga nie ma rze niom na ja -
wie i wresz cie ist nie nie de mo na zwo dzi cie la. Tu ma my wszyst ko… 

Co jest źró dłem ma ją cej na stą pić ka ta stro fy? Dą że nie do per fek cji, przy bie ra ją ce roz miar ob -
se sji? Tak, ale gdzie się ga ko rze nia mi? Tu znów na le ża ło by od wo łać się do Freu da i je go na stęp -
ców, np. Do nal da W. Win ni cot ta. Ni na wy cho wy wa na jest przez mat kę, któ ra z po wo du cią ży
mu sia ła prze rwać bły sko tli wie za po wia da ją cą się ka rie rę. Jak wpły nę ło to na po sta wę wo bec cór -
ki? Je śli nie je ste ście pew ni, obej rzyj cie film… A je że li ta te ma ty ka Was nie in try gu je, uczyń cie
to z in ne go po wo du: dla za pa da ją cej w pa mięć, tchną cej ak tor skim ge niu szem ro li Port man. Czyż
ona sa ma, wcie la jąc się w bo ha ter kę, ule gła zwod ni cze mu pra gnie niu do sko na ło ści? Czy ostat -
nią li nij kę dia lo gu, sło wa „by łam ide al na” wy po wia da Ni na, czy też… Na ta lie?

Czas skon den so wa ny 
Li sto pa do wy film uka zu je prze strzeń we wnętrz ną – prze strzeń wy peł nio ną na szy mi emo -

cja mi, pra gnie nia mi, fru stra cja mi i prze my śle nia mi (nie bez po wo du te ostat nie wy mie niam…
na koń cu), ja ko miej sce nie bez piecz ne. Miej sce, w któ rym moż na się za gu bić, w któ rym
oso bo wo ści za gra ża dez in te gra cja.

Dla te go wła śnie na gru dzień za pla no wa łem po ka zać Pań stwu ob raz, for mu łu ją cy te zę
prze ciw staw ną: Otóż je śli oko licz no ści ze wnętrz ne sta no wią śro do wi sko skraj nie nie przy -
ja zne, za mknię cie się w so bie mo że sta no wić azyl, za cho wu ją cy nas – choć nie kom for to -
wo, przy zdro wych zmy słach… Przy naj mniej przez „127 go dzin”. Po dob nie jak po przed -
ni, ten film rów nież ob fi tu je w wy pra wy po za ka mar kach pod świa do mo ści, hip no tycz ne 

wi zje i sny na ja wie. Nie koń czą się na tym
po do bień stwa! Jed na i dru ga hi sto ria opo -
wia da o zma ga niach z sa mym so bą. Ni nę
w cier pie nie wpę dza zwy kle zdro wy im pe -
ra tyw, na ka zu ją cy nam wciąż roz wi jać się
i do sko na lić – ale u niej na brzmia ły do de -
struk cyj nych roz mia rów i ucie ka ją cy spod
kon tro li, ni czym tkan ka no wo two ro wa. Aro -
na, pew ne go sie bie wy czy now ca, w kło po -
ty wpę dził głód ad re na li ny, tak że zra ko wa -
cia ły: za wład nął zdro wym roz sąd kiem, nie
do pusz cza jąc do za bra nia ze so bą na nie -
bez piecz ną wy pra wę te le fo nu czy po in for -
mo wa nia ko go kol wiek o ter mi nie i ce lu po -
dró ży. Kie dy utknie w szcze li nie skal nej, z rę -
ką przy gnie cio ną ogrom nym gła zem, do -
świad czy naj strasz liw szej w ży ciu sa mot no -
ści… Oba ob ra zy kon ku ro wa ły ze so bą, bę -
dąc no mi no wa ny mi w 2010 ro ku do ty tu łu
naj lep sze go fil mu w osca ro wej ga li. Jest jed -
nak pod sta wo wa róż ni ca: o ile wy da rze nia
przed sta wio ne w „Czar nym Ła bę dziu” są fik -
cyj ne, to hi sto ria opo wie dzia na w „127 go -
dzi nach” wy da rzy ła się na praw dę, a sce na -
riusz po wstał w opar ciu o au to bio gra ficz ną
po wieść ame ry kań skie go wspi na cza.

W ty po wym fil mie dro gi – bo ha ter,
prze miesz cza jąc się w prze strze ni, od by wa
rów nież wy pra wę w głąb sie bie, ule ga jąc we -
wnętrz nej prze mia nie. W dra ma cie Dan -
ny’ego Boy le zo sta je my za sko cze ni prze wrot -
nym ma new rem: te eks pe dy cje ule ga ją roz -
sz cze pie niu, bo gdy fi zycz na po dróż ury wa
się gwał tow nie, ta psy chicz na – do pie ro roz -
po czy na. I choć po zo sta wia nas re ży ser z po -
sta cią, tkwią cą nie omal bez czyn nie w jed nym
miej scu, nie spo sób się nu dzić; prze ciw nie,
mo że my po se an sie ze zdzi wie niem od kryć
u sie bie śla dy pa znok ci na udach… 

W Wi ki pe dii czy ta my, że w thril le rze psy -
cho lo gicz nym wy stę pu je kon flikt mię dzy
głów ny mi bo ha te ra mi, le żą cy na gra ni cy ich
psy chi ki i emo cji. A je śli bo ha ter jest tyl ko
je den? Czy da się skon stru ować dresz czo -
wiec z tak okro jo ną ob sa dą? Prze ko naj cie się
sa mi, 14 grud nia. 

Woj ciech  Bed nar ski

P. S. Wszel kie za py ta nia i uwa gi
do ty czą ce Dys ku syj ne go Klu bu

Fil mo we go pro szę kie ro wać
na ad res: ciech@mp.pl

Przestrzeń wewnętrzna: wygnanie czy azyl?



SPORT - IGRZYSKA W ZAKOPANEM

Zakopane zdobyte ponownie - sukcesy Medyka Zabrze
● PIŁKA NOŻNA

jed nej Ma ciej Po zow ski, Ja ro sław Go rol i Piotr Paul). W ostat nim me czu spa cer kiem roz -
gro mi li śmy Ru dę Ślą ską 20:1 (Mi chał Ka czyń ski – sześć go li, Nor bert Fol tyń ski, To masz
Pa lacz, Piotr Paul, Kon rad Kor ni luk strze li li po dwie bram ki, Da mian Ka wec ki – trzy, Ar tur
Bie lak, Ja cek Cie kal ski i Ma te usz Taj stra zdo by li po jed nym go lu). 

W ćwierć fi na le za gra li śmy ze Szcze ci nem (mistrz świa ta le ka rzy z 2001r.) 5:0 (Nor -
bert Fol tyń ski je den gol, a Kon rad Kor ni luk – czte ry). W pół fi na le los po now nie ze tknął nas
z dru ży ną KPPMK. Żąd ni re wan żu roz bi li śmy ich aż 9:0 (Mi chał Ka czyń ski, Ja cek Cie kal -
ski i Kon rad Kor ni luk zdo by li po dwie bram ki, a Ja ro sław Go rol – trzy). 

Fi nał był ab so lut nie fan ta stycz nym wi do wi skiem. To ruń po sta wił nam nie sa mo wi cie trud -
ne wa run ki. Ko le dzy z To ru nia wie dzie li, że nie mo gą z na mi za grać otwar tej pił ki. Za mu -
ro wa li sku tecz nie bram kę. Mecz skoń czył się wy ni kiem 0:0. Do gryw ka 0:0. Do pie ro rzu -

ty kar ne roz -
strzy gnę ły ry -
w a  l i  z a  c j ę .
W y  g r a  l i  -
śmy 4:3.
Fan ta stycz nie
spi sy wał się
nasz bram -
karz Ar tur
Bie lak. Kró -
lem strzel -
ców zo stał
Mi chał Ka -
czyń ski.

W tur -
nie ju old boy ów wy gra ła dru ży na z To ru nia, ale przy bar dzo wy dat nej po mo cy dwóch na -
szych za wod ni ków: An drze ja Wnę ka i Jac ka Cie kal skie go.

Da mian Ka wec ki

Od 7 do 11 wrze śnia 2011 w Za ko pa -
nem od by ły się IX Igrzy ska Le kar skie. Jak co
ro ku po je cha li śmy do sto li cy pol skich Tatr
z ogrom ną przy jem no ścią i z chę cią zwy cię -
stwa. Do Za ko pa ne go przy je cha ło 12 ze spo -
łów. Utwo rzo no 3 gru py po 4 ze spo ły.
Oprócz tur nie ju open ro ze gra no rów nież
po raz pierw szy w hi sto rii tur niej old boy ów
dla za wod ni ków po wy żej 45 ro ku ży cia. Ak -
ces zgło si ły 4 ze spo ły (w tym 3 le kar skie i po -
za kon kur sem dru ży na miej sco wych gó ra li).

Nasz Me -
dyk Za brze tra -
fił do gru py ra -
zem z KPPMK
(Łódź), Wscho -
dem (łą czo na
eki pa z Lu bli na,
Bia łe go sto ku
i Olsz ty na)
i Ru dą Ślą ską.
Pierw szy mecz
z KPPMK prze -
gra li śmy 0:2.
Nie we szli śmy,
jak to się mó wi
w gwa rze pił -
kar skiej, do brze w mecz, nie po tra fi li śmy wy -
ko rzy stać sy tu acji strze lec kich i po raż ka sta -
ła się fak tem. 

Dru gi mecz ze Wscho dem (gra ło tam 2
za wod ni ków z dru ży ny mi strza świa ta,
z któ rą prze gra li śmy w Las Pal mas 1:2) wy -
gra li śmy 10:1 (czte ry bram ki strze lił Mi chał
Ka czyń ski, trzy – Ma te usz Taj stra, a po

Suk ces dru ży ny Me dyk Za brze na igrzy skach le kar skich de dy ku je my na sze mu zmar -
łe mu we wrze śniu Przy ja cie lo wi, dr To ma szo wi Sit kie wi czo wi – bram ka rzo wi na -
szej  dru ży ny.

● LEKKOATLETYKA I KONKURENCJE DRUŻYNOWE

Srebny medal w sztafecie
i Alek san drą Ro masz ko
zdo by łam sreb ny me dal.

Ry wa li za cja by ła za -
cię ta, po nie waż wie le
dziew czyn ca ły rok cięż -
ko tre nu je, aby osią gać
jak naj lep sze wy ni ki.
Mał go rza ta Gą sow ska
i Oli wia Gau lik by ły nie
do po ko na nia.

Te go rocz ne, IX już, Igrzy ska le kar skie
od by ły się jak zwy kle we wspa nia łej at mos -
fe rze. Du żo do brej za ba wy i ry wa li za cji spor -
to wej za chę ca co raz wię cej osób do bra nia
udzia łu w tej co rocz nej im pre zie.

W tym ro ku star to wa łam głów nie w kon -
ku ren cjach lek ko atle tycz nych: bieg
na 100 m, 200 m, 1500 m, w sko ku w dal
oraz w szta fe cie 4x100 m, w któ rej wraz
z Mar tą Ku są -Pod kań ską, Bar ba rą Wal kie wicz
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Wie le emo cji do -
star czy ła ki bi com siat -
ków ka męż czyzn i ko -
biet. Re we la cyj nie spi sa -
ła się jak zwy kle dru ży -
na męż czyzn z Ka to wic
zaj mu jąc pierw sze miej -
sce, dru gie za ję ła dru ży -
na z Miń ska a trze -
cie – Wro cław/Biel sko -
-Bia ła. Siat kar ki z Ka to -
wic (pierw szy raz
na Igrzy skach) za ję ły

trze cie miej sce. Dru ży na z Wro cła wia (z któ -
rą od dwóch lat star tu ję) za ję ła dru gie miej -
sce, a zło ty me dal zdo by ły dziew czy ny
z Lu bli na. Wie czo ra mi każ dy mógł roz grzać
mię śnie na par kie cie przy wspa nia łej mu zy -
ce z gó ral ską nu tą. 

Nie ste ty jest to za wsze ostat ni dzień
Igrzysk, a na na stęp ne trze ba cze kać ca ły rok.

Każ dy le karz po wi nien cho ciaż raz po -
je chać na tą wrze śnio wą im pre zę, a prze ko -
na się, że jest to za ba wa, któ ra uza leż nia.

Agniesz ka Trzen siok

SPORT - IGRZYSKA W ZAKOPANEM

● KONKURENCJE RZUTOWE

Aptekarska konkurencja
Dok tor Ste fan Ma dej, gi ne ko log z So snow ca, na IX Ogól -

no pol skich Igrzy skach Le kar skich w Za ko pa nem zdo był 3 zło -
te me da le. Zwy cię żył w rzu cie dys kiem i oszcze pem oraz
w pchnię ciu ku lą. Star tu jąc w ka te go rii 56-65 lat zmie rzył się
z wie lo ma zna ko mi ty mi za wod ni ka mi. Za naj więk szy suk ces uwa -

ża jed nak po ko na nie
prof. Je rze go Sta rzy ka
z Kra ko wa, wie lo let nie go
mi strza w kon ku ren cjach
si ło wych, któ ry w tym ro -
ku prze szedł z młod szej
gru py wie ko wej. 
– W rzu tach prób nych ku lą był wy raź nie lep szy ode
mnie, ale w trak cie kon kur su to ja osią gną łem naj lep -
szy wy nik – wspo mi na dr Ma dej.

Zma ga nia w sto li cy pol skich Tatr by ły uko ro no wa -
niem se zo nu, w trak cie któ re go dr Ma dej zdo był trzy
srebr ne me da le na za wo dach World Me di cal & He alth
Ga mes od by wa ją cych się w lip cu w Las Pal mas. Dwu -
krot nie mu siał uznać wyż szość in ne go za wod ni ka z Pol -

ski – dok to ra
Ju lia na Peł ki
z To ru nia, któ -
re go za chę cił
do wspól ne go
w y  j a z  -
du. – Mi mo,
że pchną łem
ku lą o metr
da lej niż
w ubie głym
ro ku mój wy -
nik oka zał się
gor szy od naj -
lep sze go o je -
den cen ty metr.
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Le ka rze spor tow cy!
W przy szłym ro ku od bę dą się w Za ko pa -
nem ju bi le uszo we X Igrzy ska Le kar skie.
Za chę cam wszyst kie ko le żan ki i ko le gów
do udzia łu w tych za wo dach.
Wszyst kich lek ko atle tów za in te re so wa -
nych wy stę pem w przy szło rocz nych Igrzy -
skach pro szę o kon takt: 
sport@med -jo lan.pl
Chciał bym, aby gru pa lek ko atle tów by ła tak
do brze zor ga ni zo wa na, jak gru pa pił ka rzy
i siat ka rzy z na szej izby le kar skiej.

Ste fan Ma dej 

czło nek Ko mi sji Spor tu ORL 

 w Ka to wi cach

Co cie ka we, zdo byw ca brą zo we go me da lu
uzy skał wy nik gor szy od mo je go rów nież o je -
den cen ty metr. Sę dzio wie wy ka za li się iście ap -
te kar ską do kład no ścią – żar tu je dr Ma dej. 

Był on je dy nym lek ko atle tą, któ ry re pre -
zen to wał ŚIL na za wo dach w Las Pal mas. 

A. Z.-Ś.



LISTOPAD 2011 PRO MEDICO 25

W IX Igrzyskach Lekarskich w Zakopanem wzięliśmy udział
z żoną Grażyną, w konkurencjach strzeleckich, które odbyły się
w Nowym Targu. Kobiety startowały w dwóch konkurencjach Psp
(pistolet sportowy) i Ksp (karabin sportowy). Grażyna w obu kon -
ku ren cjach zdo by ła zło te me da le.

Męż czyź ni star to wa li w ta kich sa mych kon ku ren cjach i do -
dat ko wo ry wa li zo wa li w Pcz (pi sto le cie cen tral ne go za pło nu). We
wszyst kich trzech dys cy pli nach zdo by łem zło te me da le. 

Ze sportowym pozdrowieniem 
Grażyna i Przemysław Chimiczewscy

● STRZELECTWO

Mistrzowska para

„Nie o medale tutaj chodzi tu się liczy udział NASZ ...” 
Tymi właśnie słowami rozpoczynają się IX Igrzyska Lekarskie w Zakopanem. Impreza

w każdy drugi weekend września ściąga pod Tatry najlepszych lekarzy sportowców z kraju
i ze świata. 

Impreza ta jest cały czas bardzo popularna, o czym świadczy rekordowa frekwencja -
ponad 750 zarejestrowanych osób. W tym roku na igrzyskach rozdano tonę medali! 

W najsilniejszej kategorii „A”  zdobyłem 9 medali – 7 złotych i 2 srebrne w następujących
konkurencjach pływackich: na dystansach 50, 100 i 400 m stylem dowolnym, 50 m motylem,
100 m stylem zmiennym, 50 m grzbietowym, 50 i 100 m stylem klasycznym oraz w sztafecie
4 x 50 m. 

To magiczne miejsce oblewane chłodem górskich potoków na długo pozostanie w mojej
pamięci. Rodzinne Igrzyska Lekarskie to doskonała okazja do integracji środowiska
lekarskiego. Serdecznie zapraszam drogie Koleżanki i Kolegów do startu w Igrzyskach Lekarskich
letnich i zimowych. 

Ze sportowym pozdrowieniem. 
Marek Trzensiok 

● PŁYWANIE

Deszcz medali

KOMUNIKATY

DLA SENIORÓW TANIEJ 

Już od kilkiu miesięcy, w ramach akcji pt. „Apteka
dbam o zdrowie”, osoby, które ukończyły 60 rok
życia mogą zakupić leki na receptę z 25% zniżką,

okazując w aptece imienną dyskietkę. 
Dyskietkę możemy uzyskać po wypełnieniu

formularza dostępnego na stronie internetowej
www.60plus.doz.pl w ciągu 14 dni lub po

wypełnieniu ankiety osobiście, w aptece biorącej
udział w akcji (personel prześle ankietę

organizatorowi). 
Przy tak wysokiej cenie leków, za wysokiej, jak na

nasze możliwości finansowe, zaoszczędzone
przeciętnie 50 zł miesięcznie zachęca do

skorzystania z tej możliwości. 
Życzę zdrowia i pozdrawiam, 

Ziuta Niemcewicz, 
z-ca przew. Komisji ds. Emerytów i Rencistów

Ab sol wen ci Wy dzia łu Le kar skie go Ślą skiej 

Aka de mii Me dycz nej w Za brzu -Ro kit ni cy 

rocz nik 1955 

Z oka zji 56. rocz ni cy ukoń cze nia stu diów 

za pra sza my na

ZJAZD KO LE ŻEŃ SKI, 
któ ry od bę dzie się w ho te lu „Ja skół ka” w Ustro niu

w dniach 24 i 25 wrze śnia 2011 r. 

Szcze gó ło wy pro gram Zjaz du za miesz czo ny jest
na stro nie in ter ne to wej:

ziu ta niem ce wicz.blog.onet.pl 
Kon takt do mnie tel. (32) 227 24 25 

tel. kom. 601 780 797 
Ser decz nie po zdra wia my i do zo ba cze nia 

w Ustro niu! 
Ziu ta Niem ce wicz i Kry sia Leuch ter (32) 251 03 93



WSPOMNIENIA, NEKROLOGI

● DOKTOR WALDEMAR PAKUŁA (22.09.1932-5.03.2011)

Kie dyś by łam u Nie go z ja kąś spra wą, po -
ka zał mi do nos na mnie. Do nos oso by, któ -
ra bar dzo ni sko mi się kła nia ła i kom ple to -
wa ła mnie naj bar dziej w szpi ta lu. Oczy wi -
ście szka lu ją cy mnie. „Za go to wa łam się”.
Do strzegł to i po wie dział; – „Pa ni Dok tor,
woj nę ła two za cząć, ale niech Pa ni pa mię -
ta, z woj ny każ dy wy cho dzi po obi ja ny.” Te
sło wa to wa rzy szy ły mi w ży ciu wie le ra zy i kil -
ka krot nie po wstrzy ma ły od po chop nych
po czy nań! Nie za wsze się to uda wa ło, ale
to już in na baj ka. I za tę po ra dę za wsze Mu
bę dę wdzięcz na. Gdy za py ta łam, co zro bi
z tym pi smem, po wie dział że je wy rzu ci  -
i wy rzu cił. Współ pra cę z Nim wspo mi nam
bar dzo cie pło i do brze.

Te raz ta kich Dy rek to rów już chy ba nie
ma... 

Na su wa mi się re flek sja, że war to być
czło wie kiem, war to być uczci wym i po stę -
po wać pra wo, ży cie prze mi ja, wła dza (ta dy -
rek tor ska i in na) rów nież, a pa mięć po czło -
wie ku, za rów no tam na gó rze, jak rów nież
na zie mi, zo sta je. 

„Czło wiek ży je tak dłu go, jak ży je
na sza pa mięć o nim”

dr n. med. Da nu ta Ra sie wicz

W czerw co wym nu me rze „Pro Me di co” uka za ło się wspo mnie nie Pre ze sa Zyg fry da Waw -
rzyn ka o Dok to rze Wal de ma rze Pa ku le. Dok tor Waw rzy nek pi sze o ko le dze, czło wie ku, któ -

ry miał wie le za let, kom pe tent nym prze ło żo nym, dzia ła czu stu -
denc kim, oj cu, dziad ku. Pi sze rów nież o je go kil ku dzie się cio -
let niej mi ło ści do żo ny, mi ło ści, któ rej nie ukry wał i o ob da ro -
wy wa niu żony co rocz nie bu kie tem hia cyn tów w ilo ści każ do ra -
zo wo od po wia da ją cym przy pa da ją cej rocz ni cy ślu bu. Je go po -
sta wa bu dzi wzru sze nie.

Ja zna łam Dok to ra Wal de ma ra Pa ku łę z in nej stro ny. Był pierw -
szym dy rek to rem, gdy zo sta łam or dy na to rem w szpi ta lu przy ul.
Ra ci bor skiej w Ka to wi cach. Z po zo ru oschły, nie do stęp ny, cza -
sem na bur mu szo ny, (zwłasz cza jak nie miał hu mo ru, wte dy nie
na le ża ło się do nie go zbli żać), po tra fił wzbu dzać onie śmie le nie.

Ale gdy po rów nu ję Go z wie lo ma obec ny mi dy rek to ra mi szpi ta li, me na dże ra mi i in ny mi, któ -
rzy roz po czy na ją urzę do wa nie od „wy ży wa nia się ja ko wła dza”, któ rzy nie po tra fią sza no -
wać ko le gów le ka rzy i per so ne lu, to wspo mi nam Go z ogrom ną życz li wo ścią i sza cun kiem. 

Był mą dry. Bar dzo aku rat ny i kon kret ny. Bez pro ble mu moż na się by ło do Nie go zwra -
cać z róż ny mi spra wa mi te le fo nicz nie czy oso bi ście. Ni gdy nie ka zał na sie bie cze kać, ani
gdy przy cho dził na od dział, ani gdy uma wia no się z nim na spo tka nie w dy rek cji. Ta ki wy -
da wa ło by się za ro zu mia ły i nie do stęp ny, po tra fił przyjść i po dzię ko wać oso bi ście za np. za -
ła twie nie spon so ra dla od dzia łu czy szpi ta la. Jak by ło trze ba, po tra fił pójść ze mną do spon -
so rów „po proś bie” (co nie by ło ani ła twe, ani przy jem ne). 

Ni gdy nie wtrą cał się do le cze nia pa cjen tów. Gdy np. trze ba by ło pod pi sać lek na im -
port do ce lo wy mó wił „Pa ni Dok tor, mam za ufa nie do Pa ni wy kształ ce nia i umie jęt no ści”. 

Pa mię tam, gdy w szpi ta lu ob sa dza no sta no wi sko le ka rza na czel ne go szpi ta la, to wy słał
swe go za stęp cę do wszyst kich or dy na to rów z za py ta niem czy ak cep tu je my wy bór dy rek -
cji. W obec nych cza sach zja wi sko zu peł nie nie spo ty ka ne. 

Zostawił po sobie życzliwość i szacunek
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23 wrze śnia br. po że gna li śmy Pa nią dr Ha li nę Ma rek – Czło wie ka bar dzo za cne go, szla -
chet ne go, spo koj ne go. Pa ni Dok tor uro dzi ła się w Za wier ciu, 3
lu te go 1932 ro ku, w ro dzi nie ro bot ni czej. (Ro dzi ce: Pe la gia i Hen -
ryk Du szo wie). W 1951 ro ku ukoń czy ła z wy róż nie niem Pań -
stwo we Gim na zjum i Li ceum Żeń skie w Za wier ciu. 

W tym że ro ku zo sta je przy ję ta na Wy dział Le kar ski Aka de -
mii Me dycz nej w Kra ko wie. Prak ty kę od by wa w szpi ta lu miej skim
w Chrza no wie. Dy plom le ka rza otrzy mu je w 1957 ro ku i roz -
po czy na pra cę za wo do wą w Za wier ciu, po cząt ko wo ja ko le karz
w hi gie nie szkol nej. W 1958 ro ku zo sta je dy rek to rem Miej skiej
Sta cji Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz nej.

Po otwar ciu od dzia łu dzie cię ce go w no wo wy bu do wa nym
Szpi ta lu Miej skim w 1962 r. pra cu je ja ko asy stent, a na stęp nie za stęp ca or dy na to ra – uzy -
sku jąc I, po tem II sto pień spe cja li za cji z pe dia trii. Pra cę w szpi ta lu łą czy ła z pra cą w Po -
rad ni D i D1 na ul. Nie dział kow skie go. W 1975 ro ku zo sta je kie row ni kiem tej że po rad ni.

Pa sją jej ży cia by ła pe dia tria. Słu ży ła ma łym pa cjen tom na sze go mia sta ca łe swo je ży -
cie za wo do we, prze cho dząc na eme ry tu rę w 1993 r.

● DOKTOR HALINA MAREK (1932-2011)

Pediatria była pasją Jej życia
Ko cha ją ca cór ka, żo na, mat ka, bab cia.

Wspa nia ła ko le żan ka. Swo ją ol brzy mią wie -
dzą słu ży ła nie tyl ko dzie ciom, ale i nam,
młod szym ko le żan kom i ko le gom.

Za an ga żo wa na w pra cy Związ ku Har cer -
stwa Pol skie go. Ja ko in struk tor ZHP w stop -
niu pod harc mi strza po świę ca ła swo je urlo -
py na har cer ską ak cję let nią Za mo nit i Biesz -
cza dy 40, za pew nia jąc opie kę me dycz ną licz -
nym gru pom obo zo wi czów Huf ca Za wier cie.

Że gna na przez ro dzi nę, przy ja ciół, pra -
cow ni ków ochro ny zdro wia oraz licz ną rze -
szę swo ich pa cjen tów.

Że gnaj Ha lin ko. Po zo sta niesz w na szych
ser cach i w na szej pa mię ci. 

Ma ria Ga jec ka -Bo żek 
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● DOKTOR TOMASZ SIERKO (1958-2011)

„Czło wiek przy szedł na świat, że by odejść.
Trze ba do ro snąć do te go. To wszyst ko”.

(Wil liam Sha ke spe are)

W so bo tę 2 wrze śnia 2011 ro ku po że gna li śmy na sze go ko le gę i przy ja cie la, wspa nia -
łe go i uta len to wa ne go le ka rza, To ma sza Sier ko, dłu go let nie go
za stęp cę or dy na to ra Od dzia łu Ura zo wo -Or to pe dycz ne go w SP
ZOZ Szpi ta lu Wie lo spe cja li stycz nym w Ja worz nie. Prze żyw szy
lat 53, po 6 la tach cięż kiej cho ro by, zmarł dnia 31 sierp nia 2011
ro ku. W Szpi ta lu w Ja worz nie za trud nił się w 1985r. ja ko le karz
sta ży sta. W 1988r. uzy skał spe cja li za cję I st. w dzie dzi nie or -
to pe dii i trau ma to lo gii, a w 1994 r. ty tuł spe cja li sty II st. 
W cza sie swo jej ka rie ry za wo do wej od 1.11.1994 r.
do 29.02.1996 r. był Na czel ni kiem Wy dzia łu Zdro wia, peł niąc
funk cję Na czel ne go Le ka rza Mia sta Ja worz na. 

Od grud nia 2001 r. do grud nia 2006 r. zo stał usta no wio -
ny bie głym są do wym z za kre su chi rur gii ura zo wo -or to pe dycz nej w Ka to wic kim Są dzie Okrę -
go wym. Od 1.05.2009r. peł nił funk cję Kie row ni ka Po rad ni Spe cja li stycz nych w ja worz nic -
kim szpi ta lu. Był rów nież człon kiem Pol skie go To wa rzy stwa Le kar skie go oraz Pol skie go To -
wa rzy stwa Or to pe dycz ne go i Trau ma to lo gicz ne go. Od wie lu lat je go za in te re so wa nia 

kon cen tro wa ły się na za gad nie niach le cze nia
ar tro sko po we go scho rzeń sta wu ko la no we -
go. W pra cy ce cho wał Go pro fe sjo na lizm
i peł ne od da nie. Zdy scy pli no wa ny i wy ma -
ga ją cy wo bec in nych, ale przede wszyst kim
wo bec sie bie. Ce cho wa ła Go ko le żeń skość,
prze strze ga nie za sad etycz no -mo ral nych, co
zjed na ło Mu sym pa tię i sza cu nek ko le gów.
W ży ciu – wraż li wy na pro ble my, ból i cier -
pie nie każ de go czło wie ka. Wspa nia ły mąż i oj -
ciec. W na szej pa mię ci po zo sta nie na za wsze
oso bą cha ry zma tycz ną, em pa tycz ną, otwar -
tą na lu dzi, świat i je go spra wy, peł ną uro ku
oso bi ste go, tak tu i dy plo ma cji. Le karz z po -
wo ła nia, do bry i szla chet ny Czło wiek. 

Za wsze od da ny i moc no zwią za ny ze
Szpi ta lem w Ja worz nie. 

Łą cząc się w ża ło bie, skła da my Ro dzi -
nie wy ra zy naj głęb sze go współ czu cia.

dr n. med. Jó zef Ku rek

Dy rek tor SP ZOZ Szpi ta la 
Wie lo spe cja li stycz ne go w Ja worz nie 

W paź dzier ni ku mi nie rok od mo men tu, w któ rym od nas przed wcze śnie ode szła. Ma -
my Ją przed ocza mi ja ko spo koj ną, ko le żeń ską oso bę, o któ rej każ dy z nas ma ja kieś cie -

płe wspo mnie nia. Stu dio wa ła w la tach 1990-1996 na Ślą skiej
Aka de mii Me dycz nej w Za brzu, na stęp nie po sta żu po dy plo mo -
wym pra cę za wo do wą roz po czę ła 1.10.1997 r. w WSS nr 4 w By -
to miu, tam zdo by wa ła ko lej ne stop nie spe cja li za cji z za kre su cho -
rób we wnętrz nych i te mu Szpi ta lo wi by ła wier na do koń ca, awan -
su jąc w 2006 r. na za stęp cę or dy na to ra III Od dzia łu Cho rób We -
wnętrz nych i Pul mo no lo gii. 

By ła oso bą po god ną, skrom ną, a jak mia ła ja kieś trud niej -
sze chwi le, to za my ka ła się w so bie i gdy mi nę ły, nie skar ży ła się
na los. Po tra fi ła słu chać, a to waż na ce cha le ka rza, dla te go też
przez ostat ni rok by ło wie le te le fo nów szu ka ją cych Jej pa cjen -

tów, a nam przez gar dło nie mo gło przejść, że już Jej mię dzy na mi nie ma. 
Pa mię ta my Ją ja ko am bit ną, pra co wi tą oso bę. Po mi mo cięż kiej cho ro by chcia ła zdo być

ko lej ny etap dro gi za wo do wej – spe cja li za cję z pul mo no lo gii. 
By ła oso bą zrów no wa żo ną, tym więk sze by ło na sze zdzi wie nie, kie dy ja dąc z na mi na kurs

do Kra ko wa, oka za ła się mi strzem kie row ni cy – ni czym za wo do wiec For mu ły 1 (po tem cza -
ro wa ła po li cjan tów o zła go dze nie ka ry). Na wspól nych wy jaz dach sta żo wych po chła nia ła
książ ki be le try stycz ne, wo la ła dłu gie spa ce ry lub marsz, niż jaz dę sa mo cho dem. By ła wraż -
li wa, ko cha ła ży cie i swo ich naj bliż szych. Du żo pra co wa ła, ni gdy nie od ma wia ła po mo cy
za rów no pa cjen tom, jak i na szym proś bom. Lu bi ła tań czyć, śpie wać, pły wać, jeź dzić na nar -
tach i na ro we rze. Ak tyw ny wy po czy nek był Jej do me ną, za wsze wra ca ła szczę śli wa, wy -
po czę ta i z wra że nia mi, któ re nam ob ra zo wo przed sta wia ła. 

Pa ra fra zu jąc Ja na z Czar no la su: „Or szu lo na sza wdzięcz na, gdzieś nam się po dzia ła,
w któ rą stro nę, w któ rąś się kra inę uda ła...”

Pa mię ta my i ma my na dzie ję, że ode szłaś do lep sze go, pięk niej sze go świa ta.
Ko le żan ki i Ko le dzy

III Od dzia łu Cho rób We wnętrz nych i Pul mo no lo gii WSS Nr 4 w By to miu 

● DOKTOR URSZULA RĄCZKA-ASTAPCZYK (16.11.1971-31.10.2010)

Kochała życie
Z głębokim żalem zawiadamiam,

że dnia 28.09.2011 odszedł od

nas nagle, na zawsze, nasz

najukochańszy 

Mąż, Ojciec, Dziadek,

człowiek pięknego umysłu 

i szlachetnego serca

śp. dr Stanisław Szafir

emerytowany Ordynator

Oddziału Chorób Wewnętrznych

Szpitala Miejskiego w Knurowie,

przeżywszy lat 72. 

W tak trudnych chwilach

dziękujemy za okazane

współcucie, za słowa wsparcia

oraz uczestnictwo w ostatnim

Pożegnaniu wszystkim

lekarzom, pielęgniarkom,

pracownikom służby zdrowia

oraz pacjentom.

NEKROLOG

Lekarz z powołania



KOMUNIKATY, OGŁOSZENIA

Komisja ds. Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Katowicach

serdecznie zaprasza 
7 listopada o godz. 17  00

do Domu Lekarza (sala audytoryjna)
na VII koncert

„Pro Memoria”
poświęcony pamięci zmarłych Lekarzy.

W programie m.in. występ Chóru.
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Komisja ds. Lekarzy Emerytów 
i Rencistów Okręgowej Rady Lekarskiej  w Katowicach 

serdecznie zaprasza 
wszystkich Emerytów i Rencistów na 

spotkanie wigilijne,
które odbędzie się

13 grudnia 2011 r. o godz. 1400

w Domu Lekarza.
Zgłoszenia przyjmuje Pani Katarzyna Fulbiszewska 

pod nr tel. (32) 203 65 47 lub 203 65 48
Po spotkaniu o godz. 1600 w Sali Audytoryjnej 

odbędzie się 

Koncert wigilijno-noworoczny
na który serdecznie zapraszamy.
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