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Wła dza PRL -u za je den z prio ry te tów przyj mo wa ła li kwi da cję nie za leż nych sto wa rzy szeń i związ -

ków twór czych, zwal cza nie wol nych związ ków za wo do wych i za wo do wej sa mo rząd no ści, tak że na -

szej, le kar skiej. Jed ność uzna wa no za „nie bez piecz ną”. 18 paź dzier ni ka br. Try bu nał Kon sty tu cyj ny

umo rzył po stę po wa nie do ty czą ce kon sty tu cyj no ści prze pi sów, któ re na kła da ją obo wią zek przy na leż -

no ści do sa mo rzą dów za wo do wych. Idea re pre zen to wa nia in te re sów wszyst kich wy ko nu ją cych szcze -

gól ny za wód za ufa nia pu blicz ne go po przez przed sta wi cie li, któ rych wy bie ra my sa mi, obro ni ła się. Cią -

gle jed nak wra ca ją pró by ad mi ni stra cyj ne go ogra ni cza nia ro li izb le kar skich, prze ję cia kon tro li nad na -

szym śro do wi skiem. Rzy mia nie ma wia li: di vi da et im pe ra. Stwier dze nie „je stem człon kiem Izby Le -

kar skiej” po win no być po wo dem do du my. Da wać sa tys fak cję le ka rzo wi i po czu cie bez pie czeń stwa

pa cjen tom. Czy bę dzie to moż li we, kie dy de cy do wać bę dą za nas urzęd ni cy? Star si z nas ma ją już

do świad cze nia w tym za kre sie i nie chcie li by do nich wra cać.

Re la cje pa nu ją ce mię dzy le ka rza mi, zwłasz cza je że li sa mi po trze bu ją po mo cy me dycz nej, od daw -

na są przed mio tem roz wa żań i ko men ta rzy. Dziś so li dar ność za wo do wa, za pi sy na sze go Ko dek su Ety -

ki Le kar skiej, na ka zu ją ce wspie ra nie się i wza jem ną po moc, są nie kie dy lek ce wa żo ne. Nie mo że my in -

sty tu cjo nal nie na ka zać: kie ruj się em pa tią, sza nuj Ko le żan ki i Ko le gów, któ rzy ocze ku ją od cie bie po -

mo cy, szcze gól nie Se nio rów. Ma my jed nak obo wią zek o tym przy po mi nać, mo ni to ro wać, gdzie naj -

czę ściej do cho dzi do na ru szeń za sad so li dar no ści le kar skiej. Niech po sta wa Pa ni Dok tor Ali ny Mar -

czew skiej, przed sta wio na na dal szych stro nach pi sma, bę dzie wzo rem do na śla do wa nia. Dzię ku ję Pa -

ni Dok tor! Pa mię taj my o tym, jak pi sał prof. Wła dy sław Bie gań ski, że me dy cy na uro dzi ła się z nie do -

li, a jej ro dzi ca mi chrzest ny mi by ły mi ło sier dzie i współ czu cie. 

W po ło wie paź dzier ni ka bra łem udział w XIX Ogól no pol skiej Kon fe ren cji Mło dych Le ka rzy w Kra -

ko wie, słu cha łem przed sta wi cie li mło dych le ka rzy, le ka rzy sta ży stów, stu den tów uczel ni me dycz nych

z ca łe go kra ju. By łem pod wra że niem, jak do brze by li me ry to rycz nie przy go to wa ni do dys ku sji, jak

wni kli wie ana li zo wa li pro po zy cje pa kie tu ustaw zdro wot nych, z ja kim za an ga żo wa niem wy po wia da li

się o ko niecz nych, ich zda niem, zmia nach w ochro nie zdro wia. 92 % z nich jest za utrzy ma niem sta -

żu. Tak że za po zo sta wie niem LEP -u i LDEP -u, choć nie ule ga wąt pli wo ści, że to trud ne eg za mi ny i by -

ło by ła twiej z nich zre zy gno wać. To by ło bu du ją ce spo tka nie. Nie mu si my oba wiać się o przy szłość

kor po ra cji, ma jąc ta kich na stęp ców.

W ubie głym mie sią cu pi sa łem o de ba cie na te mat fi nan so wa nia ochro ny zdro wia w na szym re gio -

nie i za sta na wia łem się, ilu po li ty ków przyj mie za pro sze nie Ślą skiej Izby le kar skiej. Choć wie lu z nich

nie zna la zła cza su, że by po słu chać gło su sa mo rzą dow ców, le ka rzy, dy rek to rów szpi ta li i pla có wek ochro -

ny zdro wia, oka za ło się, że nie wszyst kim jest obo jęt na przy szłość opie ki zdro wot nej nad ślą ski mi pa -

cjen ta mi. Raz jesz cze raz dzię ku ję tym, któ rzy wzię li za udział w na szej dys ku sji.

Ob cho dy 30-tej rocz ni cy po wsta nia NSZZ „So li dar ność” w Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej. To był

dla mnie bar dzo sen ty men tal ny i wzru sza ją cy dzień. Nie tyl ko dla te go, że spo tka łem Ko le żan ki i Ko -

le gów, z któ ry mi za czy na li śmy pro ces de mo kra ty za cji uczel ni me dycz nych. Mia łem za szczyt opo wie -

dzieć zgro ma dzo nym o mo im Na uczy cie lu, prof. An drze ju Łęp kow skim, któ re go ży cio we wy bo ry są

dla mnie wzo rem do na śla do wa nia. Wspól nie z Pro fe so rem pra co wa łem bli sko 20 lat, przez wie le dal -

szych utrzy my wa łem i utrzy mu ję bli skie kon tak ty, ko rzy sta jąc z Je go rad i wska zó wek. 

Ja cek Ko za kie wicz

z mojego 
punktu 
widzenia…
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„Le ka rze mnie na pra wia ją” – tak na zwał ko laż przed sta wio ny na okład ce te go wy da -
nia „Pro Me di co”, au tor ob ra zu Ka zi mierz Kal kow ski. 

Kal kow ski jest ma la rzem, gra fi kiem, rzeź bia rzem i w pew nym sen sie po etą. W ob ra -
zach przed sta wia świat gro te sko wy, uchwy co ny jak by w sta nie roz pa du. 

Te atra li zu je mi ty, sym bo le i ar che ty py, od wo łu jąc się do ludz kich za cho wań, twa rzy
i po sta ci „uży czo nych” przez bli skich i wiel bi cie li. Mo tyw le ka rzy po chy la ją cych się nad zde -
for mo wa nym cia łem ar ty sty, a mo że umy słem?, jest wy jąt ko wy w je go twór czo ści w sen -
sie do słow nym, ale nie sym bo licz nym, bo escha to lo gia, me ta fi zy ka, po gra ni cze ży cia i śmier -
ci są sta le w niej obec ne. Ar ty sta miał wy sta wę w ka to wic kiej ga le rii „Mar chołt”, ja ko mi -
ło śnik mu zy ki wy stą pił tak że z pła sko rzeź ba mi, po da ro wa ny mi gwiaz dom ju bi le uszo wej,
30 edy cji Ra wa Blu es Fe sti val, w ka to wic kim Spodku.  

G.O.

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
Kol. Jacek Kozakiewicz: środa 1700-1900,

piątek 1300-1500

Wiceprezesi: 
Kol. Halina Borgiel-Marek: 

czwartek 1200-1500

Kol. Maciej Hamankiewicz: 
środa 1300-1400 (po wcześniejszym

uzgodnieniu telefonicznym) 

Skarbnik Kol. Jerzy Rdes: środa 1600-1700

Sekretarz Kol. Andrzej Postek: 
wtorek 1300-1500, poniedziałek po 1500 

(po wcześniejszym uzgodnieniu tel.)

Zastępca Sekretarza Kol. Krystian Frey:
wtorek 1100-1300

Członkowie Prezydium:
Kol. Jan Cieślicki: środa 

(po wcześniejszym uzgodnieniu tel.)

Kol. Grzegorz Góral: poniedziałek i środa
(po wcześniejszym uzgodnieniu tel.)

Kol. Janusz Heyda: czwartek 1500

(po wcześniejszym uzgodnieniu tel.)

Kol. Rafał Kiełkowski: środa 1200-1400

Kol. Wojciech Marquardt: 
środa 1300-1400 i poniedziałek 

(po wcześniejszym uzgodnieniu tel.)

Kol. Krystyn Sosada: poniedziałek 
1500-1600

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej:

Kol. Tadeusz Urban: drugi i czwarty piątek
każdego miesiąca 1100-1300

Przewodniczący Okręgowego Sądu
Lekarskiego:

Kol. Stefan Stencel: środa 1000-1200

Na okładce

Dyżury przedstawicieli Śląskiej Izby Lekarskiej: 



● REGION ŚLĄSKI, A FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

so wy Od dzia łu Ślą skie go NFZ na 2011 r.
po wi nien zo stać zwięk szo ny.

Licz nie zgro ma dze ni pod czas de ba ty
przed sta wi cie le sa mo rzą dów te ry to rial nych,
sa mo rzą dów za wo dów me dycz nych, związ -
ków za wo do wych, or ga ni za cji me dycz nych
oraz dy rek to rzy za kła dów opie ki zdro wot -
nej zgło si li w trak cie dys ku sji wie le po stu la -
tów za adre so wa nych do par la men ta rzy -
stów. Od nie sio no się tak że do pro jek tów
ustaw przy go to wa nych przez Rząd w ra mach
tzw. pa kie tu zdro wot ne go. Pod kre śla no 
m.in. za gro że nia wy ni ka ją ce z za mia ru zli -
kwi do wa nia sta żu po dy plo mo we go dla le ka -
rzy, a tak że z no wych roz wią zań dotyczących
try bu od szko do wań za błę dy me dycz ne. 

Ze bra ni wska zy wa li w szcze gól no ści
na ko niecz ność:
– uzna nia fi nan so wa nia sys te mu ochro ny

zdro wia za prio ry tet wy dat ków pu blicz -
nych;

– zna czą ce go wzro stu pu blicz nych na kła dów
na ochro nę zdro wia, co naj mniej do wy -
so ko ści po rów ny wal nej z są sied ni mi pań -
stwa mi Unii Eu ro pej skiej, ja ko pod sta wo -
we go wa run ku po pra wy bez pie czeń stwa
zdro wot ne go pa cjen tów oraz sy tu acji
pra cow ni ków ochro ny zdro wia;

– zwięk sze nia skład ki zdro wot nej;
– zbu do wa nia sys te mu opar te go o po -

wszech ne ubez pie cze nie zdro wot ne, re -
ali zo wa ne przez kon ku ru ją ce mię dzy so -
bą in sty tu cje ubez pie cze nio we, wspar te -

29 wrze śnia 2010 r. Ślą ska Izba Le kar ska, w uzgod nie niu
z Czę sto chow ską i Be skidz ką Izbą Le kar ską, zor ga ni zo wała de -
ba tę, któ ra do ty czy ła przede wszyst kim spo so bu po dzia łu i wy -
dat ko wa nia środ ków Na ro do we go Fun du szu Zdro wia, zwłasz -
cza pla no wa nym na rok 2011, ze szcze gól nym uwzględ nie niem
wo je wódz twa ślą skie go.

Pre zes Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach Ja cek Ko -
za kie wicz przed sta wił da ne do ty czą ce na kła dów
na ochro nę zdro wia ze środ ków pu blicz nych. Oka zu je

się, że ich po ziom li czo ny ja ko pro cent PKB, sy tu uje Pol skę
w ogo nie kra jów roz sze rzo nej w ostat nich la tach Unii Eu ro pej -
skiej. Po dob ne do nas pań stwa, jak Cze chy, Sło wa cja, czy Wę -
gry wy da ją na ochro nę zdro wia swo ich oby wa te li wię cej pie nię -
dzy. Ja skra wym przy kła dem są Cze chy, gdzie śred nio ze środ -
ków pu blicz nych na jed ne go oby wa te la przy pa da po nad trzy ty -
sią ce zło tych, pod czas gdy w Pol sce oko ło pół to ra ty sią ca, a w woj. ślą skim nie ca łe ty siąc
czte ry sta zło tych (do pie ro ósme miej sce wśród wo je wództw pod wzglę dem do cho du przy -
pa da ją ce go na jed ne go ubez pie czo ne go ze środ ków NFZ). Ślą ski Od dział Wo je wódz ki suk -
ce syw nie z ro ku na rok otrzy mu je w tym za kre sie mniej pie nię dzy. Ten den cja spad ko wa jest
wy raź nie wi docz na od trzech lat. W 2007 r. w wy dat kach zdro wot nych li czo nych na gło -
wę miesz kań ca Śląsk pla so wał się na 5 miej scu w Pol sce, a w 2009 ro ku spadł na ósmą po -
zy cję. – mó wił pre zes.

Woj ciech Ma rqu ardt, czło nek Pre zy dium Na czel nej Ra dy Le kar skiej, przed sta wił ana -
li zę bu dże tu NFZ na rok 2011. Za uwa żył, że wo je wódz two ślą skie jest na dru gim miej -
scu, po woj. ma zo wiec kim, je śli cho dzi o wy so kość skła dek wpła ca nych przez miesz kań -
ców do za kła dów ubez pie czeń (ZUS i KRUS). Ale już na świad cze nia me dycz ne w na szym
re gio nie, plan fi nan so wy NFZ prze zna cza wy raź nie mniej pie nię dzy, niż po win no to wy ni -
kać z na sze go udzia łu w je go two rze niu. W 2009 r. w na szym wo je wódz twie ze bra no skład -
kę o 460 mln wyż szą od świad czeń opła co nych przez Ślą ski Od dział NFZ, za tem miesz -
kań cy Ślą ska, po mi mo ogra ni czeń świad czeń me dycz nych na swo im te re nie, fi nan so wa li świad -
cze nia zdro wot ne w in nych wo je wódz twach.

W ce lu sfi nan so wa nia świad czeń zdro wot nych na po zio mie sy mu la cji rocz ne go wy ko -
na nia w 2010 ro ku plan fi nan so wy na 2011 r. Ślą skie go Od dzia łu Wo je wódz kie go NFZ po -

wi nien wy no -
sić 7,395mld zł.
Nie ste ty ko niecz ny
jest wzrost pla no -
wa nych na kła dów
o co naj mniej 400
mln zł, co sta no wi
po nad 5 % bu dże -
tu Od dzia łu Wo je -
wódz kie go.

Ślą scy par la -
men ta rzy ści po -
win ni pod jąć dzia -
ła nia w efek cie
któ rych plan fi nan -fo
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Samorząd lekarski podjął ważną dyskusję

Debata cieszyła się zainteresowaniem mediów



DEBATA

go sys te mem ubez pie czeń do dat ko wych
i uzu peł nia ją cych, z jed no cze snym fi -
nan so wa niem z bu dże tu pań stwa ra tow -
nic twa me dycz ne go i szcze gól nie kosz tow -
nych pro ce dur me dycz nych;

– za pew nie nia każ de mu le ka rzo wi i le ka rzo -
wi den ty ście wa run ków do nie skrę po wa -
ne go do sko na le nia za wo do we go, w szcze -
gól no ści spe cja li zo wa nia się w wy bra nej
przez sie bie dzie dzi nie me dy cy ny;

– zwięk sze nia licz by miejsc akre dy to wa -
nych w ce lu od by wa nia spe cja li za cji oraz
zwięk sze nia licz by eta tów re zy denc kich,

W nie do sta tecz nym po zio mie fi nan so -
wa nia za dań ochro ny zdro wia ze środ ków pu -
blicz nych, a tak że w bra ku przej rzy stej
wie lo let niej po li ty ki Rzą du w za kre sie kształ -
ce nia le ka rzy spe cja li stów, Pre zes ORL
w Ka to wi cach upa tru je źró dła wie lu ułom -
nych pro po zy cji, któ re zna la zły się w mi ni -
ste rial nych pro jek tach ustaw zdro wot nych.

Na za koń cze nie de ba ty Woj ciech Ma rqu -
ardt za ape lo wał do ze bra nych o za po zna -
nie się z pro jek ta mi zmian usta wo wych
przy go to wa nych przez rząd i prze sła nie opi -
nii do Ślą skiej Izby Le kar skiej i Na czel nej Ra -
dy Le kar skiej.

Wnio ski z de ba ty i sta no wi ska sa mo rzą -
du, przy ję te m. in. na nad zwy czaj nym po -
sie dze niu Na czel nej Ra dy Le kar skiej w dniu
8 paź dzier ni ka, zo sta ną prze sła ne wszyst -
kim par la men ta rzy stom uczest ni czą cym
w de ba cie (zgod nie z Ich ży cze niem sfor mu -
ło wa nym pod czas de ba ty).

W imie niu Pre ze sów

ORL w Biel sku Bia łej, Czę sto cho wie

i Ka to wi cach 

dr n. med. Ja cek Ko za kie wicz

W spo tka niu udział wzię li m.in.: se na -
tor Le szek Pie cho ta, po sło wie: Ewa Ma lik,
Be ata Ma łec ka -Li be ra, Mi ro sław Se ku ła,
Ta de usz Wi ta.

Przed sta wi cie le po słów: Kry sty na Klacz -
kow ska w imie niu po sła Ka zi mie rza Kut za,
Mar cin Za ręb ski w imie niu po słan ki Bo że -
ny Kot kow skiej, Mi ro sła wa Śli wiń ska w imie -
niu po słan ki An ny Śli wiń skiej.

Pre zy den ci miast i ich przed sta wi cie le
oraz re pre zen tan ci in nych in sty tu cji rzą do -
wych i sa mo rzą do wych:
Kry sty na Siej na – wi ce pre zy dent Ka to wi c, Ze -
non Przy wa ra – wi ce pre zy dent Pie ka r Śl., 

Ka ta rzy na Joń czyk – na -
czel nik Wy dzia łu Zdro -
wia i Spraw Spo łecz nych
UM Sie mia no wi ce, An -
drzej Wie ja – na czel nik
Wy dzia łu Zdro wia i Opie -
ki Spo łecz nej UM So sno -
wiec, Zyg munt Klo sa – dy -
rek tor ŚOW NFZ, Ewa
Ma łec ka -Ten de ra – rek -
tor ŚUM, Prze my sław Ja -
ło wiec ki – pro rek tor ds.
kli nicz nych ŚUM, Jan Du -
ła wa – pro rek tor ds. na uki
ŚUM, kon sul tant wo je -
wódz ki w dzie dzi nie cho rób we wnętrz nych, Ire ne usz Rysz kiel – dy rek tor Wy dzia łu Nad -
zo ru nad Sys te mem Opie ki Zdro wot nej ŚUW.
Ma rek Pie kar ski – za stęp ca dy rek to ra Wy dzia łu Zdro wia i Po li ty ki Spo łecz nej Urzę du Mar -
szał kow skie go, Elż bie ta Rabsz tyn – wi ce pre zes Kra jo wej Ra dy Dia gno stów La bo ra to ryj nych,
Zy ta Kaź mier czak –Za gór ska – pre zes Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Biel sku -Bia łej oraz
Ma ciej Skwar na – wi ce pre zes Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Biel sku -Bia łej, Grze gorz Zie -
liń ski – skarb nik Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Czę sto cho wie, Sta ni sław Pie chu la – pre zes
Ślą skiej Izby Ap te kar skiej, Ma rio la Bar tu sek – prze wod ni czą ca Okrę go wej Izby Pie lę gnia -
rek i Po łoż nych w Ka to wi cach, Zo fia Orze chow ska – pre zes Od dzia łu Ślą skie go STO MOZ,
Ma ria Cie śla – prze wod ni czą ca Od dzia łu Ślą skie go Ogól no pol skiej Kon fe de ra cji Związ ków
Za wo do wych Pra cow ni ków Ochro ny Zdro wia, Ma ciej Ni wiń ski – prze wod ni czą cy Za rzą -
du Re gio nu Ślą skie go OZZL.

Kon fe ren cja To wa rzystw Spe cja li stycz nych Wo je wódz twa Ślą skie go (w or ga ni za cji) re -
pre zen to wa na przez: 
prof. Je rzy Arendt – prze wod ni czą cy Od dzia łu Ślą skie go Pol skie go To wa rzy stwa Chi rur -
gów Pol skich, prof. Ha li na Woś – prze wod ni czą ca Od dzia łu Ślą skie go Pol skie go To wa rzy -
stwa Pe dia trycz ne go, dr n. med. Ha li na Ksią żek -Bąk – prze wod ni czą ca Od dzia łu Ślą skie go
Pol skie go To wa rzy stwa Sto ma to lo gicz ne go, dr n. med. Ry szard Szoz da – prze wod ni czą -
cy Od dzia łu Ślą skie go Pol skie go To wa rzy stwa Me dy cy ny Pra cy, dr n. med. Je rzy Do -
siak – prze wod ni czą cy Od dzia łu Ślą skie go PTL  oraz licz nie przy by li dy rek to rzy szpi ta li
z wo je wódz twa ślą skie go.

Gło sy w dys ku sji:

Pro fe sor Jan Du ła wa za sta na wiał się nad zja wi skiem
ko le jek pa cjen tów, któ rzy cze ka ją na po ra dę spe cja li -
stycz ną lub za bie gi. Zgod nie ze sztu ką le kar ską ist nie -
ją dwa kry te ria wy bo ru ko lej no ści le cze nia: pa to lo gi -
stycz ne (naj pierw naj cię żej cho rzy) i prak se olo gi -
stycz ne (naj pierw te mu, ko mu moż na po móc sku tecz -
niej). Pro fe sor py tał, w ja kich ka te go riach etycz nych trak -
to wać za tem sys tem ko lej ko wy pa nu ją cy w na szej ochro -
nie zdro wia? 

Na czel nik Jan An drzej Wie ja pod kre ślał, że w trak -
cie de ba ty wie lo krot nie pa da ły sło wa, iż nie da się bar -
dziej oszczę dzać, stąd py ta nie o moż li wość lep sze go
wy ko rzy sta nia in fra struk tu ry szpi ta li. Pod kre ślał, że blok
ope ra cyj ny pra cu je tyl ko przez kil ka go dzin, a przez
resz tę do by sprzęt stoi nie wy ko rzy sta ny.
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Dyrektor Jerzy Kurek
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ski bo gat szych. Wte dy pa cjent za sta no wi się,
nim z bła hym ka ta rem uda się np. do la ryn -
go lo ga.

Pre zes Zo fia Orze chow ska stwier dzi ła,
że w więk szo ści pla có wek ochro ny zdro wia
dy rek to rzy są do brze wy kształ co ny mi me -
na dże ra mi i ma ją do bre przy go to wa ni
do peł nie nia swo jej ro li. Brak jest na to miast
od po wied nich środ ków fi nan sow ych, by
efek tyw nie za rzą dzać.

Dy rek tor Ire ne usz Rysz kiel za zna czył,
że uczest ni czy w de ba cie, by prze ka zać 
pły ną ce z niej wnio ski wo je wo dzie. Roz wa -
żał czy wła ści wym jest, aby każ dy kto 
zde cy du je się uru cho mić za kład opie ki zdro -
wot nej, miał pra wo od ra zu wy stą pić
o środ ki pu blicz ne na le cze nie pa cjen tów,
przez co zmu sza NFZ do dzie le nia i tak
ogra ni czo nych środ ków na coraz więk szą
licz bę ma łych ka wał ków. Dy rek tor na wią -
zał rów nież do pro ble mu bra ku miejsc spe -
cja li za cyj nych ape lu jąc, by wnio ski o ich
stwo rze nie w kon kret nych czę ściach 
wo je wódz twa skła dać do Wy dzia łu 
Nad zo ru nad Sys te mem Opie ki Zdro wot -
nej ŚUW. 

Prze wod ni czą ca Ma rio la Bar tu sek mó -
wiąc w imie niu pie lę gnia rek i po łoż nych
stwier dzi ła, że w trud nej sy tu acji w ja kiej
zna la zła się ochro na zdro wia, nie zbęd ne są
po moc i wspar cie po li ty ków wy bra nych gło -
sa mi wy bor ców z na sze go re gio nu. 

Wi ce pre zes Elż bie ta Rabsz tyn zwra ca -
ła uwa gę, że nie moż na dą żyć do cię cia
kosz tów za wszel ką ce nę, bo od bi ja się to
ze szko dą przede wszyst kim na ja ko ści.
W przy pad ku ba dań la bo ra to ryj nych kry te -
rium ce ny po win no mieć zde cy do wa nie
mniej szą wa gę, niż ich rze tel ność. 

oprac. A.Z.-Ś.

Dy rek tor Ry szard Wą sik przed sta wił da ne mó wią ce o pro duk tyw no ści le ka rzy na Ślą -
sku. We dług je go wy li czeń, je den le karz mie sięcz nie wy pra co wu je od 300 tyś. do 950 tyś.
do cho du.

Dok tor Je rzy Do siak po wró cił do kwe stii znie sie nia sta żu po dy plo mo we go, mó wiąc, że
jest to bar dzo ist ny pro blem, któ re mu na le ży po świę -
cić bar dzo wie le uwa gi.

Dy rek tor Fran ci szek Ha da sik zwró cił uwa gę, że szu -
ka się oszczęd no ści w szpi ta lach, a np. rol ni cy bez
wzglę du na licz bę po sia da nych hek ta rów zie mi i człon -
ków ro dzi ny pła cą kwar tal nie 300 zł skład ki na ubez -
pie cze nie w KRUS. 

Pre zes Zy ta Każ mier czak-Za gór ska – na wią za ła
do te ma tu kształ ce nia po dy plo mo we go sy gna li zu jąc, że
pro blem bra ku miejsc spe cja li za cyj nych nie do ty czy tyl -
ko re zy den tur, ale tak że nie wy star cza ją cej licz by akre -
dy to wa nych ośrod ków szko le nio wych, gdzie mło dzi le -
ka rze mo gą się spe cja li zo wać.

Pro fe sor Ha li na Woś tak że na wią za ła do pro ble mu
kształ ce nia po dy plo mo we go alar mu jąc, że co raz do -
tkliw szy sta je się brak le ka rzy pe dia trów. W sys te mie

mie li ich za stą pić le ka rze POZ, ale w wie lu przy pad kach są bez rad ni, bo w ra mach sta żu
od by li je dy nie kil ku ty go dnio we prze szko le nie z tej dzie dzi ny me dy cy ny.

Pro fe sor Je rzy Aredt bez po śred nio do obec nych na sa li par la men ta rzy stów skie ro wał
py ta nie, jak to jest moż li we, że wo je wódz two tak du żo skła dek wpła ca do bu dże tu, a tak
ma ło otrzy mu je w za mian.

Se na tor Le szek Pie cho ta od po wia da jąc przed mów cy przy znał, że ko niecz nym sta ło się
wpro wa dze nie zmian sys te mo wych

Dy rek tor Krzysz tof Czu ma py tał o za sad ność zróż ni co wa nia cen usług me dycz nych w za -
leż no ści od wo je wódz twa. Po słu żył się przy kła dem z któ re go wy ni ka, że na le cze nie jed -
ne go pa cjen ta na szpi tal nym od dzia le psy chia trycz nym w Ka to wi cach, dzien nie prze zna -
cza ne jest o oko ło 30 zł mniej pie nię dzy niż na pa cjen ta w War sza wie. 

Dy rek tor Wie sław Du da zwró cił uwa gę, że szpi ta le w od róż nie niu od firm ro biąc ja kie -
kol wiek za ku py nie mo gą wy stę po wać o zwrot na li czo ne go VAT -u, co w znacz nym stop -
niu zwięk sza ich wy dat ki.

Prze wod ni czą cy Ma ciej Ni wiń ski w ostrych sło wach skry ty ko wał przy ję ty nie daw no ko -
szyk świad czeń gwa ran to wa nych. Je go zda niem al bo na le ża ło by go o po ło wę ob ciąć, al bo
zna czą co zwięk szyć na kła dy na ochro nę zdro wia, bo trud no mó wić o gwa ran cji świad czeń
gdy pa cjent mu si mie sią ca mi na nie cze kać w ko lej ce.

Prze wod ni czą ca Ma ria Cie śla opo wie dzia ła się za wpro wa dze niem drob nych dwu – pię -
cio zło to wych opłat za wi zy tę u spe cja li sty, tak jak to ma miej sce na wet w kra jach od Pol -

Dr n. med. Jerzy Dosiak
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Ko mu ni kat

Wie lo let nie sta ra nia uwień czo ne suk ce sem!

Jak wy ni ka z in for ma cji prze ka za nej w dniu 26 października 2010 roku, przez Na czel ni ka Wy dzia łu Go spo -
dar ki Mie niem UM Ka to wi ce Pa na Je rze go Opor ka, pod ję ta zo sta ła de cy zja o uży cze niu Ślą skiej Izbie Le kar skiej
te re nu, któ ry przy har mo nij nym za cho wa niu ota cza ją cej zie le ni bę dzie prze zna czo ny na do dat ko we miej sca 
par kin go we przy Do mu Le ka rza. 

Ser decz nie dzię ku je my Pa nu Pre zy den to wi Pio tro wi Uszo ko wi oraz wła dzom mia sta za oka za ne zro zu mie -
nie, przy chyl ność i życz li wość dla sfi na li zo wa nia wnio sko wa nej od wie lu lat przez ślą ski sa mo rząd le kar ski 
spra wy.

Pre zes ORL – Ja cek Ko za kie wicz
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pod sta wie sa -
mo rzą  dow cy
prze ko ny wa li,
ja ki nie ko rzyst ny
wpływ na kształ -
ce nie, a da lej
na ca łą ochro nę
zdro wia mo że
mieć li kwi da cja
sta żu. Do kład -
nie roz pa try wa -
no, ja kie nie bez -
pie czeń stwo dla
„zwy kłe go prak -
ty ku ją ce go le ka -
rza” wią że się
z pro po zy cja mi
poza s ądowego
trybu ustalania odszkodowań za błędy.

Na spo tka nie z przed sta wi cie la mi sa mo rzą du le kar skie go
za pro szo no ośmiu po słów na sze go re gio nu, wy ko nu ją cych

za wód le ka rza.

Po seł An drzej So śnierz zwró cił m. in. uwa gę, że aby prze ko nać par la men ta rzy stów do roz -
wią zań zgod nych z ocze ki wa nia mi le ka rzy, na le ży „przy wró cić po waż ne dys ku sje me ry to -
rycz ne” za stę po wa ne zbyt czę sto po dzia łem „na rząd i opo zy cję”. 

Zde cy do wa no, że ta kie spo tka nia z po li ty ka mi, w naj waż niej szych dla śro do wi ska le -
kar skie go spra wach, od by wać się bę dą cy klicz nie.

Gra ży na Ogro dow ska

Przed sta wi cie le Pre zy dium ORL spo -
tka li się 18 paź dzier ni ka br. 
z dr n. med. An drze jem So śnie rzem,

po słem na Sejm RP, wi ce prze wod ni czą cym
Ko mi sji Zdro wia.

Przy pad ko wo był to ten sam dzień,
w któ rym Try bu na u Kon sty tu cyj ny rozstrzygał
sprawie zgodności z kon sty tu cją za pi su
o obo wiąz ko wej przy na leż no ści do izby sa -
mo rzą do wej.

Nie przy pad ko wo roz ma wia no m.in.
o na si la ją cych się ostat nio pró bach ogra ni -
cza nia kom pe ten cji i ro li sa mo rzą du le kar -
skie go i moż li wo ściach prze ciw dzia ła nia. 
Człon ko wie Pre zy dium prze ka za li Pa nu po -
sło wi sta no wi sko sa mo rzą du do ty czą ce pa -
kie tu ustaw zdro wot nych, pod su mo wa nie de -
ba ty w Ślą skiej Izbie Le kar skiej o fi nan so wa -
niu w ochro nie zdro wia w na szym re gio nie
oraz sta no wi sko Ogól no pol skiej Kon fe ren -
cji Mło dych Le ka rzy.

Dys ku sję zdo mi no wa ły te ma ty pro po no -
wa nej li kwi da cji sta żu le kar skie go, LEP -u i no -
wych roz wią zań praw nych zwią za nych
z orze ka niem błę du le kar skie go.

Choć roz ma wia li przed sta wi cie le Pre zy -
dium z po słem RP, to w wie lu mo men tach
by ła to dys ku sja le ka rzy z le ka rzem. Wska -
zy wa no na kon kret ne przy kła dy z prak ty ki le -
kar skiej, wła sne do świad cze nia. Na ich

Za tra ci ła się nie ja ko isto ta za wo du le kar -
skie go. Li czy się przede wszyst kim to, że -
by w każ dej cho ro bie wy da wać stan dar do -
we ilo ści pie nię dzy, resz ta nas nie in te re su -
je. Chce się nas tak ukształ to wać, że by myśl
o ety ce, o struk tu rze mo ral nej czło wie ka,
w ogó le się w nas nie roz bu dzi ła. 

Jo lan ta Tom czak: Ja kie wnio ski wy cią gnął Pan
z wy mia ny do świad czeń mię dzy le ka rza mi
pod czas VII Świa to we go Kon gre su Po lo nii
Me dycz nej w To ru niu?

Od prawej: po seł na Sejm RP An drzej So śnierz, pre zes ŚIL Ja cek Ko za kie wicz, 
dr Ja nusz Hey da, dyrektor biura ŚIL Wanda  Galwas-Prasałek, dr Je rzy Rdes, 

dr Jan Cie ślic ki, dr An drzej Po stek 
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An drzej Pa ze ra: Z le ka rza mi pol skie go po cho dze nia od Ka zach sta nu do Au stra lii roz ma -
wia li śmy m. in. o do stęp no ści i kom for cie le cze nia. Mi mo, że Eu ro pa jest kon ty nen tem re -
la tyw nie bo ga tym, to oka zu je się, że trud no ści w służ bie zdro wia po głę bia ją się, kosz ty ro -
sną tak la wi no wo, że wszę dzie ogra ni cza się licz bę szpi ta li i do stęp do le ka rza. W wie lu
kra jach chce się do pu ścić kon sul ta cje spe cja li stycz ne do pie ro po pierw szej wi zy cie u le ka -
rza ro dzin ne go. To bę dzie mia ło da le ko idą ce kon se kwen cje, bez gwa ran cji, że kosz ty bę -
dą niż sze i że lu dzie bę dą le piej le cze ni. Tak że w Szwaj ca rii, gdy wpro wa dza no no we tech -
ni ki me dycz ne, wi dząc wzrost kosz tów, chcia no usta no wić ko mi sje kwa li fi ku ją ce do pew -
nych ba dań. Jed nak le ka rze się te go nie pod ję li, zwłasz cza w ta kiej dzie dzi nie jak dia gno -
sty ka ra dio lo gicz na. Po pro stu nikt z nas nie był by w sta nie po wie dzieć, że pa cjent, któ ry
zgło sił się na ba da nie, z ca łą pew no ścią nie ma tej cho ro by, ja ka mo że zo stać wy kry ta w wy -
ni ku ba da nia. Po li ty cy za osz czę dzi li by pie nią dze, a my mie li by śmy wy rzu ty su mie nia.

Pozwólmy urodzić się Beethovenowi
● Z DR. N. MED. ANDRZEJEM PAZERĄ, RADIOLOGIEM OD 30 LAT PRACUJĄCYM W SZWAJCARII

(NEUCHČTEL), ROZMAWIA JOLANTA TOMCZAK

W skrócie

ROZMOWA
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J. T.: Le ka rze trak tu ją jesz cze swój za wód ja -
ko po wo ła nie?
A. P.: Sło wo „po wo ła nie” jest wła ści wie obec -
nie za bro nio ne. Na wet że by tych „po wo ła -
nych” nie by ło, roz po czy na się pre se lek cję
już pod czas eg za mi nów na stu dia le kar skie,
nie wy bie ra jąc czło wie ka wraż li we go na cier -
pie nie dru gie go, ale te go, któ ry zda je okre -
ślo ne te sty psy cho lo gicz ne, wy ka że się wie -
dzą z ma te ma ty ki czy z fi zy ki. To, co kie dyś
by ło fun da men tem po wo ła nia le kar skie go:
współ czu cie, em pa tia, mi łość bliź nie go, to
już nie są po żą da ne war to ści. Dziś le cze nie
ma być opar te na „roz kła dzie jaz dy”, bo tym
jest tzw. evi den ce ba sed me di ci ne. Za tra ci -
ła się nie ja ko isto ta za wo du le kar skie go. Li -
czy się przede wszyst kim to, że by w każ dej
cho ro bie wy da wać stan dar do we ilo ści pie -
nię dzy, resz ta nas nie in te re su je. Chce się nas
tak ukształ to wać, że by myśl o ety ce, o struk -
tu rze mo ral nej czło wie ka, w ogó le się w nas
nie roz bu dzi ła. Ina czej bo ją się o adep tów
me dy cy ny ci, któ rzy peł nią pie czę nad fi nan -
sa mi szpi ta la. Po za tym na cisk na to, że szpi -
tal ma przy no sić zy ski, ogra ni cza sa mych le -
ka rzy. Jest ta ki na tłok obo wiąz ków, że nie po -
zo sta wia się cza su na nic wię cej.

J. T.: Tę lu kę mo gą wy peł nić ka pe la ni szpi -
tal ni, sio stry za kon ne. W zna nych Pa nu szpi -
ta lach jest dla nich miej sce przy łóż kach naj -
cię żej cho rych?
A. P.: W Szwaj ca rii ma my du ży spa dek po -
wo łań ka płań skich, za kon nych. Ow szem, ist -
nie je przy szpi ta lach opie ka dusz pa ster -
ska – jed nak te raz pra wie wszę dzie ma ona
cha rak ter eku me nicz ny. Ozna cza to, że 
cho rym w nie któ re dni ty go dnia opie ku je się
pro te stant, a w in ne ktoś z Ko ścio ła ka to -

J. T.: Pre mio wa ne by ło by od ma wia nie dia gno sty ki...
A. P.: To są si dła, ja kie po li ty cy w róż nych kra jach za sta wia ją na le ka rzy. Mam szczę ście, że z punk -
tu wi dze nia dia gno sty ki w kra ju, w któ rym ży ję, ten pro blem na ra zie jest tyl ko teo re tycz ny. W Szwaj -
ca rii nie ma du żych ko le jek do ba dań, któ re pil nie trze ba prze pro wa dzić. Dia gno sty ka am bu -
la to ryj na cią gle jesz cze jest zu peł nie nie za leż na od kla sy ubez pie cze nia, ja kie da na oso ba po -
sia da. Dzie je się tak, po nie waż część bu dże tu na ro do we go prze zna czo na na ochro nę zdro -
wia na le ży tu do naj wyż szych na świe cie. To mo ja ogrom na sa tys fak cja, że ni gdy nie mu szę sta -
wać wo bec pro ble mu, czy zro bić ba da nie, czy nie. W ska li glo bal nej, pa trząc choć by z per -
spek ty wy uczest ni ków to ruń skie go kon gre su, je stem w sy tu acji ab so lut nie uprzy wi le jo wa nej. Dia -
gno stycz ny dy le mat do stęp no ści do ra dio lo ga w Szwaj ca rii po pro stu nie ist nie je.

J. T.: Szwaj ca ria za cho wa ten wy so ki stan dard, sko ro kry zys w ob sza rze opie ki zdro wot nej
prze ży wa każ de pań stwo, od naj bied niej sze go do naj bo gat sze go?
A. P.: Po li ty cy szwaj car scy w ob li czu obec ne go kry zy su twier dzą, że dłu żej się te go nie utrzy -
ma, i na wzór choć by ame ry kań ski chcą uczy nić le ka rzy od po wie dzial ny mi za to, do cze -
go pa cjent bę dzie miał do stęp. To rzecz bar dzo trud na do przy ję cia.
Ja ko ra dio log uwa żam, że gdy czło wiek czu je się praw dzi wie cho ry, ma pra wo do dia gno -
zy i do ko niecz nych ba dań. Jed nak nie ko rzyst ną oko licz no ścią jest fakt, że ma my co raz wię -
cej pro ble mów ro dzin nych, psy cho lo gicz nych, pro ble mów nie pew no ści ju tra – po wo du ją
one, że lu dzie so ma ty zu ją swo ją sy tu ację. To z ko lei pro wa dzi do po waż ne go wzro stu od -
set ka ba dań, na wet 30-40 pro cent, któ rych wy ni ki nie wy ka zu ją żad nych cho rób. W mo -
jej ak tyw no ści ra dio lo gicz nej czę sto wi dzę np. dzie ci z bó la mi brzu cha, a obok sto ją ma -
ma i ta ta, któ rzy na sie bie pa trzą wil kiem. Ba da nia z la bo ra to rium nie wy ka zu ją żad ne go
pro ble mu, ba da nia ra dio lo gicz ne wy cho dzą po zy tyw nie i to jest dla dziec ka ko ją ce. Ale wiem,
że je go ból nie mi ja i ono da lej cier pi, bo prze ży wa praw dzi wą tra ge dię.
Ow szem, dla mnie ja ko le ka rza naj pięk niej szą dia gno zą jest po wie dzieć, że nie ma nic złe -
go. Ale je że li pa cjent zgło sił się tyl ko dla te go, że by coś ko niecz nie zna leźć, to od by wa się
to kosz tem in nych, któ rzy le cze nia na praw dę po trze bu ją.

J. T.: Po tra fi my już w mniej szym lub więk szym stop niu za ra dzić po nad 13 tys. cho rób i pro -
ble mów zdro wot nych wy mie nio nych w mię dzy na ro do wej kla sy fi ka cji ICD -10. Sko ro Szwaj -
ca rzy ty le ło żą na me dy cy nę, to mo że już zna leź li lek na nie śmier tel ność?
A. P.: W Szwaj ca rii śred nia ży cia ko biet i męż czyzn i tak na le ży do naj wyż szych na świe -
cie. Ale spo so bu na nie śmier tel ność, mo gę pa nią za pew nić, ni gdy nie znaj dzie my. Nie za -
po mi naj my, że te mu dą że niu do nie śmier tel no ści to wa rzy szy wzrost licz by lu dzi, któ rzy szu -
ka ją odej ścia z te go świa ta przy po mo cy by łych le ka rzy w ma je sta cie pra wa zaj mu ją cych się
bier ną eu ta na zją.

Gdy by Beetho ve na
zba da no dzi siaj ul tra dź wię ka mi i zo ba czo no w ba da niu

trój wy mia ro wym, jak po waż ne ma wa dy w czasz ce, 
to za pew ne nie po zwo lo no by mu się uro dzić.

J. T.: Jak do szło do te go, że ta ki prze pięk ny kraj stał się ce lem tu ry sty ki w jed ną stro nę?
A. P.: Ten pro blem z ca łą pew no ścią wią że się z de chry stia ni za cją na szej współ cze sno ści.
Czło wiek za tra cił cel swo je go ży cia, nie zda je so bie już spra wy, że jest to tyl ko pe wien etap,
któ ry mu si się kie dyś, wcze śniej czy póź niej, w mniej szych lub więk szych bó lach za koń czyć. I że
prze cież Ktoś na nas cze ka. Na to miast la icy za cja i ate izm, ma ni pu lu jąc pra wem, pró bu ją wy -
zwo lić nas od po czu cia po peł nie nia cze goś nie tak, jak trze ba, i to łącz nie z le ka rza mi. Nie
ma wi ny, nie ma do bra ani zła, ży je się tyl ko raz, je steś pa nem swo je go ży cia, sam de cy du -
jesz o je go koń cu. Ubez piecz się na wszyst kie stro ny, za fun duj so bie, je śli masz na to środ -
ki, jak naj dłuż sze ży cie – to jest mo del, któ ry nie mo że dać in nych skut ków jak tyl ko pod -
po rząd ko wa nie czło wie ka kon sump cji. Osta tecz ny cel w ży ciu dla wie lu – to zdu mie wa ją -
ce – gdzieś się za tra cił. Oni twier dzą po pro stu: po tem nie ma już nic. Na to miast z ca łą pew -
no ścią wszy scy, ab so lut nie wszy scy, bar dzo się bo ją cier pie nia i bó lu.

Dr n. med. Andrzej Pazera

fo
t.:

 P
rz

em
ys

ła
w 

Sk
ib

a



ROZMOWA

8 PRO MEDICO LISTOPAD 2010

J. T.: Moż li we jest od wró ce nie te go tren du?
A. P.: Od wró ce nie go nie tyl ko jest moż li we – cho ciaż na pew no bar dzo trud ne i wy ma ga -
ją ce po par cia ze stro ny władz pań stwo wych – ale to chy ba je dy ny ra tu nek, aby ogra ni czyć
la wi no wy wzrost wy dat ków w służ bie zdro wia. Prze cież nie moż na le czyć far ma ko lo gicz -
nie roz pa da ją cych się ro dzin, obo la łych dzie ci, któ rym fi zycz nie na praw dę nic nie do le ga.
Wi dać to co raz wy raź niej. Nie tyl ko w mo im od czu ciu jest to sku tek nie ste ty wręcz za mie -
rzo ny. Wi dzi my, że – z nie licz ny mi wy jąt ka mi – nie ma żad nych uła twień dla ro dzin. Ob -
ser wu je my – i po twier dza ją to ko le dzy z in nych kra jów – atak na tę pod sta wo wą ko mór kę
spo łecz ną, pod mi no wa nie jej eg zy sten cji ma te rial nej, od bie ra nie funk cji wy cho waw czej, edu -
ka cyj nej. Trze ba na to pa trzeć sze rzej. Jak pod kre śla Oj ciec Świę ty, Ko ścio ła uczy my się od mat -
ki i oj ca. Sko ro nie moż na go by ło znisz czyć ja ko in sty tu cji w cią gu dwóch ty się cy lat, to
trze ba po zba wić go wier nych przez znisz cze nie ro dzi ny. Ale szpi tal te go też nie na pra wi.
Dla te go trze ba szcze gól nie pra co wać z ro dzi na mi w ce lu ich wzmoc nie nia.

Me ne dże ro wie służ by zdro wia da ją le ka rzo wi wy bór: 
al bo two ja po zy cja bę dzie z dnia na dzień spa da ła, 
po nie waż kosz ty le cze nia ro sną, al bo ją utrzy masz, 

ale mu sisz zmniej szyć kosz ty le cze nia. 
To są dra koń skie de cy zje 

cią żą ce na su mie niu każ de go z nas.

J. T.: Jak w prak ty ce wy glą da w Szwaj ca rii – gdzie prze pi sy ze zwa la ją i na abor cję, i na eu -
ta na zję – moż li wość wy ra że nia przez le ka rza sprze ci wu su mie nia?
A. P.: Klau zu la su mie nia do ty czy re kru tów do woj ska. Je że li ktoś pod pi sze de kla ra cję, że
je go wraż li wość nie po zwa la mu słu żyć w woj sku, mo że od być służ bę ja ko pie lę gniarz w szpi -
ta lu. Na to miast wo bec le ka rza w szpi ta lu klau zu lę su mie nia de fac to z gó ry się wy klu cza.
Se lek cja jest prze pro wa dza na na po cząt ku ka rie ry za wo do wej. Or dy na tor od dzia łu do bie -
ra pra cow ni ków i w ten spo sób uni ka pro ble mu klau zu li su mie nia. Naj czę ściej je że li ktoś
jest ka to li kiem, nie zo sta nie przy ję ty np. na gi ne ko lo gię. Po zwa la na to scen tra li zo wa ny sys -
tem re kru ta cji. Kon trak ty le kar skie są od na wia ne co ro ku, w związ ku z czym zno wu jest wy -
bór – al bo się pod po rząd ko wu jesz i twój kon trakt jest od na wia ny, al bo po kil ku mie sią cach
pra cy cze muś się sprze ci wisz i wiesz, że w 12. mie sią cu bę dziesz szu kał pra cy gdzie in -
dziej. W ta kim przy pad ku sta ra nie się o pra cę wią że się oczy wi ście z tym, że to, co zro bi -
łeś, pój dzie za to bą w do ku men ta cji, w roz mo wie te le fo nicz nej itd.
Trze ba na praw dę nie sa mo wi tej si ły, li cze nia się z ry zy kiem utra ty pra cy, a tak że życz li wych
ko le gów do oko ła, któ rzy to ro zu mie ją, aby nie paść ofia rą te go, co Oj ciec Świę ty na zy wał
struk tu ra mi zła. Wi kła się w nie lu dzi, któ rzy po win ni o ży cie wal czyć, a nie je skra cać – czy
to w fa zie koń co wej, czy przed uro dze nio wej.

J. T.: Sko ro je ste śmy przy fa zie pre na tal nej – jak po stę pu je się z ro dzi ca mi, któ rzy do wia -
du ją się na bar dzo wcze snym eta pie, że dziec ko mo że uro dzić się cho re?
A. P.: Roz wój ul tra dź wię ków spo wo do wał, że pod glą da my ma łe dziec ko od pierw szych kil -
ku ty go dni, dzię ki trój wy mia ro wej re kon struk cji ob ra zu mo że my np. wi dzieć roz sz czep je -
go war gi. Je śli le karz nie po wie te go ro dzi com, po peł ni błąd w sztu ce, za któ ry mo że od -
po wia dać po tem ja ko nie do uczo ny przed swo ją dy rek cją, łącz nie z po nie sie niem kon se kwen -
cji fi nan so wych. Gdy po wia da mia ro dzi ców, de cy zja w tej fa zie na le ży do nich.

J. T.: W tym mo men cie po wi nien być czas na roz mo wę. Le karz przed sta wia wa ha ją cym się
ro dzi com ar gu men ty, aby prze ko nać ich do przy ję cia te go ży cia?
A. P.: Do te go, że by le karz mógł przed sta wić ar gu men ty, sam mu siał by je czuć i znać. Na -
to miast przez wie lu mo ich ko le gów spra wy su mie nia są trak to wa ne z po błaż li wym uśmie -
chem. Me ne dże ro wie służ by zdro wia da ją le ka rzo wi wy bór: al bo two ja po zy cja bę dzie z dnia
na dzień spa da ła, po nie waż kosz ty le cze nia ro sną, al bo ją utrzy masz, ale mu sisz zmniej -
szyć kosz ty le cze nia. To są dra koń skie de cy zje cią żą ce na su mie niu każ de go z nas. Wiem
np. od ko le gów fran cu skich, że gdy nie chcą wy ko ny wać abor cji, to bar dzo ła two znaj du -

lic kie go. Po wrót do wła ści we go po dej ścia
do le cze nia wy ma ga współ pra cy le ka rza cia -
ła z le ka rzem du szy – księ dzem, sio strą za -
kon ną – któ ry czło wie ko wi w cier pie niu nie
bę dzie obie cy wał na stęp ne go cu du, ko lej -
ne go za strzy ku, ra dio te ra pii czy che mio te -
ra pii, ale po mo że mu w zro zu mie niu, że ży -
cie do cze sne mu si się kie dyś skoń czyć.

J. T.: Dy rek to rom szpi ta li za le ży na obec no -
ści księ ży na od dzia łach?
A. P.: Ko ściół ra czej sam sta ra się dojść
do cho re go, ro zu mie jąc, że trze ba na nie -
go pa trzeć ca ło ścio wo, na to miast dy rek cje
szpi ta li nie uwa ża ją te go za waż ne i nie po -
szu ku ją spe cjal nie księ ży. Bo te go się nie fak -
tu ru je. Wpraw dzie w re kla mach szpi ta li
z re gu ły wspo mi na się o za pew nie niu „eku -
me nicz nej służ by ko ściel nej”, ale cza sa mi
ogra ni cza się to do jed ne go po po łu dnia w ty -
go dniu z udzia łem eku me nicz ne go świec kie -
go. Idzie my nie ste ty w złą stro nę. Je że li szpi -
tal nie bę dzie zaj mo wał się czło wie kiem we
wszyst kich je go wy mia rach, łącz nie z wy mia -
rem du cho wym, wszy scy po nie sie my klę skę.
Oso bi ście mam wy jąt ko we szczę ście, po nie -
waż w mo im szpi ta lu jest jesz cze przy naj -
mniej raz w mie sią cu Msza Świę ta, na któ -
rą cho rzy mo gą przyjść. Ale na wet tu pu ka -
ją ca do drzwi sio stra za kon na by wa od pra -
wia na już od pro gu, po nie waż jest uwa ża -
na za nie po trzeb ną. Czło wiek czę sto ma ją -
cy już 50 al bo 80 lat nie zna re li gii, ży je wy -
łącz nie w świe cie ma te rii. A je że li cza sem ze -
chce roz ma wiać, to za czy na od ob wi nia nia
Pa na Bo ga, py ta, jak Pan Bóg mo że do pusz -
czać do bie dy w Afry ce i do je go cho ro by.
Tym cza sem cho ro ba jest nie unik nio na, jest
wpi sa na w na sze ży cie już od mo men tu na -
ro dzin. Ina czej by li by śmy wła śnie nie śmier -
tel ni, a to chy ba by ło by nie zno śne. Na mię -
dzy na ro do wym spo tka niu fran cu sko ję zycz -
nych le ka rzy ka to lic kich w Lo ur des roz ma -
wia łem z wie lo ma ko le ga mi i mu szę po wie -
dzieć, że ma ją po dob ne do świad cze nia.
Kra je, któ re ma ją wię cej księ ży i sióstr, są
w lep szej sy tu acji, po zo sta łe w gor szej. Ale
wy raź nie wi dać, że chce się Ko ściół z do stę -
pu do cho re go wręcz wy eli mi no wać. Twier -
dzi się, że to nie jest na sza spra wa. Na sza
spra wa to jest dia gno za opar ta na na uce,
na ba da niach do dat ko wych, a ta resz ta nas
nie do ty czy – tak z re gu ły uwa ża ją dy rek cje
szpi ta li.
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ją ko goś, kto zro bi to za nich. Ale ja kie to jest wyj ście? Trze ba przy tym za zna czyć, że sys -
tem ochro ny zdro wia (spro wa dza ją cy się w ten spo sób w grun cie rze czy do re fun da cji za pra -
cę le ka rza) jest tak skon stru owa ny, że je śli le karz chciał by funk cjo no wać po za nim, nie prze -
ży je w tym za wo dzie i nie utrzy ma ro dzi ny. Nie bę dzie miał li cen cji, nie uzy ska prze dłu że -
nia swo je go dy plo mu. W każ dej spe cja li za cji co trzy la ta mu si my wy ka zać się kształ ce niem
usta wicz nym i co trzy la ta od na wia my dy plom po zwa la ją cy na kon ty nu owa nie za wo du.

J. T.: Tym cza sem me dy cy na po tra fi le czyć wie le cho rób, jesz cze za nim dziec ko się uro dzi.
Pa ra dok sal nie np. w Pol sce na ope ra cje w fa zie pre na tal nej wy da je się re la tyw nie bar dzo
ma ło pie nię dzy, pań stwo wo li ku po wać te pro ce du ry za gra ni cą i tam wy sy łać mat ki. To kosz -
tu je du żo wię cej. Gdzie w tym lo gi ka?
A. P.: Aby me dy cy na per ina tal na mo gła się w Pol sce dy na micz nie roz wi jać, wszyst kie za -
in te re so wa ne stro ny mu szą się te go do ma gać. Ko niecz na jest od po wied nia apa ra tu ra i uzna -
nie tej po zy cji za istot ną dla pa cjen ta. Je że li za każ dym ra zem, gdy sta wia na jest dia gno -
za o cho ro bie dziec ka, pro po nu je my roz wią za nie naj tań sze, naj szyb sze, a za ra zem nie ludz -
kie – to spy cha my moż li wość le cze nia da le ko na bok, cho ciaż do sko na le o niej wie my. To
jest hi po kry zja. W służ bie zdro wia hi po kry zja nie tyl ko się nie zmniej sza, ale jest na wet ry -
zy ko, że bę dzie się jesz cze po głę bia ła. 

J. T.: Ja kie są prze słan ki do po sta wie nia ta kiej te zy?
A. P.: Po li ty cy nie bę dą chcie li prze cież uznać, że te pro ble my to jest rów nież ich wi na.
A prze cież to oni za my ka ją le ka rza w bu dże cie, wy zna cza jąc, ile jest war te zdro wie jed -
ne go czło wie ka na mie siąc czy rok. Hi po kry zja znaj du je też po żyw kę w tym, że je że li wy -

kształ ce nie le ka rza nie bę dzie ca ło ścio we,
to nie bę dzie on umiał wy tłu ma czyć ro dzi -
com, że dziec ko cho re jest dziec kiem tak
sa mo jak każ de in ne. Prze cież gdy by
Beetho ve na zba da no dzi siaj ul tra dź wię ka -
mi i zo ba czo no w ba da niu trój wy mia ro wym,
jak po waż ne ma wa dy w czasz ce, to za pew -
ne nie po zwo lo no by mu się uro dzić. Nie
mie li by śmy dzi siaj tej mu zy ki. Pod su wa nie
„naj ła twiej sze go” roz wią za nia jest okrut ne,
ale w Szwaj ca rii znam tak że mat ki, któ re
przy ję ły dzie ci z ze spo łem Do wna, wo do -
gło wiem, pa dacz ką zwią za ną z po wi kła nia -
mi oko ło uro dze nio wy mi i ko cha ją je bar dzo.
Je śli nie na uczy my czło wie ka mi ło ści, je śli
ro dzą cy się bę dzie trak to wa ny jak wróg, a nie
ja ko ubo ga ce nie – cy wi li za cja śmier ci zwy -
cię ży. Ale śmierć zwy cię żyć nie mo że!

J. T.: Dzię ku ję za roz mo wę.

Prze druk za „Nasz dzien nik” wy da nie so -
bot nio -nie dziel ne 3-4 lip ca 2010 r.

RELACJE

„Najpiękniejsze nasze lata”
● 30 LAT NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Nie przy pad ko wo wśród go ści zna leź li się
Ta de usz Je dy nak i Grze gorz Staw ski (z Ja -
strzę bia, wów czas ko pal nia „Ma ni fest Lip -
co wy”) oraz An drzej Roz pło chow ski (Hu ta

Naza pro sze niu prze czy tać moż na by ło: Spo łecz ny Ko mi tet Or ga ni za cji Ob cho -
dów 30-le cia NSZZ „So li dar ność” Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej w Ka to wi -
cach oraz Ko mi sja Za kła do wa NSZZ „So li dar ność” Ślą skie go Uni wer sy te -

tu Me dycz ne go w Ka to wi cach, ser decz nie za pra sza ją na uro czy stość XXX -le cia po wsta -
nia NSZZ „So li dar ność” w na szej Uczel ni.

Miej sce: Au la im. prof. zw. dr hab. Wi tol da Za hor skie go, Ka to wi ce -Li go ta. Czas: 20
paź dzier ni ka 2010 ro ku. I pod pis prze wod ni czą ce go Ko mi te tu: Prof. dr hab. n. med. Grze -
gorz Opa la.

Na tym po win ny się skoń czyć stan dar do we in for ma cje, po da ją ce su che fak ty. Kto przy -
był, kto otwo rzył, głos za brał, po wi tał, za ga ił i pod su mo wał.

Na le ża ło by ra czej na pi sać o wzru sze niach, emo cjach, at mos fe rze. Choć prze cież spo -
tka nie by ło ofi cjal ne, a je go Go ście i Go spo da rze uty tu ło wa ni, to wy raź nie da ło się od czuć
„du cha swo bo dy”, nie za leż no ści i wię zi. 

NAJ WYŻ SZY CZAS

„Mi mo ce ny, ja ką przy szło wie lu z nas za pła cić, to by ły naj pięk niej sze na sze la ta” 
– po wie dział prof. Grze gorz Opa la. W pre zen ta cji przy po mniał, jak po wsta wa ła na Ślą skiej
Aka de mii Me dycz nej NSZZ „So li dar ność”, za czy na jąc hi sto rię od 3 i 6 wrze śnia 1980 r.
kie dy to pod pi sa no Po ro zu mie nia: Ja strzęb skie i w Hu cie Ka to wi ce, przez stan wo jen ny,
do 1989 r. „17 wrze śnia ze bra ło się 400 pra cow ni ków w dwóch sa lach” – tak się to za -
czę ło.

Profesor Grzegorz Opala
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RELACJE

Dr n. med. Elż bie ta Mans feld przy po mnia ła prof. Ta du sza Gin -
ko, prof. dr hab. med. Sta ni sław Woś – prof. Ta de usza Pa li wo dę (obu
już nie ży ją cych), a dr n. med. Ja cek Ko za kie wicz przed sta wił prof. An -
drze ja Łęp kow skie go, któ ry – „nie mógł przy je chać z po wo du sta nu
zdro wia, ale my śla mi na pew no jest z na mi”.

Je że li ktoś mógł przy pusz czać, że pre zen ta cje bę dą tyl ko
przy po mnie niem ży cio ry sów i osią gnięć na uko wych - był w błę dzie.
Dr Elż bie ta Mans feld po ka za ła nam prof. Gin ko ja ko czło wie ka ra -

do sne go, po god ne go, peł ne go ży cia. Obej rze li śmy slaj dy, przy po mi na ją ce słyn ne ka ry -
ka tu ry i ry sun ki, na przy kład „pro fe su ra ja ko pre pa ra ty ana to micz ne”, „sąd nad rek to -
rem” –gdzie na ry so wał ca łą gru pę ini cja tyw ną, któ ra za czę ła pro ces de mo kra ty za cji uczel -
ni i wie le in nych.

Od pro fe so ra
Sta ni sła wa Wo sia
do wie dzie li śmy się
z ko lei, jak prof.
Pa li wo da gro ził
przy ku ciem się
do pla ta nów, że by
ochro nić te drze wa
przed wy cię ciem
(ro sną do dzi siaj),
że był bo na par ty stą,
uwa żał, że każ dy
po wi nien mieć co
naj mniej por tre cik
Na po le ona w do mu. „Miesz kał w Za brzu, nad ki nem „Ma rze nie”. Je go ma rze niem by ło stwo -
rze nie kar dio chi rur gii ślą skiej, któ rej stwo rzył trwa łe pod wa li ny”. Nie zno sił kłam stwa, kon -
fa bu la cji, wpa jał ko niecz ność dą że nia do praw dy.

Dr Ja cek Ko za kie wicz przy po mniał, że prof. Łęp kow ski udzie lał po mo cy me dycz nej ofia -
rom pa cy fi ka cji na ko pal ni „Wu jek”, wy jął ku lę z gło wy gór ni ka i prze cho wał do cza su, aż

mo gła być nie mym świad kiem na pro ce sie. W pre zen ta cji po ka zał czło -
wie ka, któ ry na wet w pie kle Au schwitz za cho wał na dzie ję i wia rę w czło -
wie ka, choć ca ły czas w obo zie „cho dził z ni sko po chy lo ną gło wą”, nie
wie dząc, że „wi dać stam tąd gó ry”. Wie lu słu cha czy uzna ło te sło wa
za sym bo licz ne. 

Oczy wi ście, nie tyl ko cy ta ty i aneg do ty by ły tre ścią wszyst kich pre -
zen ta cji, któ re sku pi ły się przede wszyst kim na trzech „dro gach do wol -
no ści” trzech wy bit nych po sta ci.

Ka to wi ce). Sym bo licz ny wy miar mia ło za pro -
sze nie gór ni ków ko pal ni „Wu jek” z cza sów
pa mięt nej pa cy fi ka cji: Sta ni sła wa Płat ka
i Krzysz to fa Plusz cza ka.

„Naj wyż szy czas za jąć się na szą hi sto -
rią” – te sło wa prze wod ni czą ce go Ko mi te -
tu ob cho dów usły sze li śmy już na sa mym po -
cząt ku se sji na uko wej.

„Na si Pro fe so ro wie – uczest ni cy wal ki
o Nie pod le głą Pol skę.”

Choć trzy oso by przed sta wi ły trzy
róż ne por tre ty Pro fe so rów, to wy stą pie nia
uło ży ły się w kon se kwent ną ca łość. Naj le piej
ujął to dy rek tor ka to wic kie go od dzia łu In -
sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej, dr   Andrzej
Drogoń. Dzię ku jąc za wzru sza ją cą lek cję hi -
sto rii, zwró cił uwa gę, jak przed sta wio ne ży -
cio ry sy sym bo li zu ją lo sy Po la ków: od Kre -
sów Wschod nich, przez Ko ły mę, obo zy
kon cen tra cyj ne, Po wsta nie War szaw skie.
Za sym bo licz ny uznał epi zod z ży cia Pro -
fe so ra An drze ja Łęp kow skie go, któ ry pierw -
sze wa ka cje stu den ta me dy cy ny spę dził
w wię zie niu UB. To po ka zu je, zda niem dy -
rek to ra, jak moż na po strze gać śro do wi sko
me dycz ne, tak że ja ko cząst ki wy mia ru hi sto -
rycz ne go, po przez po sta ci „wiel kie go Po ko -
le nia Ko lum bów”.
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Dr Elż bie ta Mans feld 
„Je stem chi rur giem. Przy po mnia łam prof. Gin ko, bo pra co wa -

łam z Nim przez 10 lat, od po cząt ku by łam z Pro fe so rem w „So -
li dar no ści”, ra zem wal czy li śmy o uczel nia ną „So li dar ność” w sta -
nie wo jen nym. Znam Je go ro dzi nę. To był wspa nia ły czło wiek”.

Pro fe sor Sta ni sław Woś
„Pro fe sor Pa li wo da był mo im sze fem przez 10 lat, zna ko mi -

tym chi rur giem. To dla Nie go prze sze dłem do no wej kli ni ki, w 1974
ro ku. Wie dzia łem, że idę za do brym czło wie kiem.”
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Dok tor Ja cek Ko za kiewcz
„Mia łem za szczyt opo wie dzieć o miom na uczy cie lu, prof. An drze ju Łęp kow skim. Wspól -

nie z Pro fe so rem pra co wa łem po nad 20 lat, przez wie le dal szych utrzy my wa łem i utrzy -
mu ję bli skie kon tak ty, ko rzy sta jąc z Je go rad i wska zó wek.”
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Me da le brą zo we 
Ire na Barsz czew ska, An na Bel dzik,

Kry sty na Bie law ska, Adam Bo gacz, Lu cy -
na Bo nen berg, Szcze pan Boł dys, Mag da -
le na Elż bie ta Co fa ła, Jan Czo ga ła, Zbi -
gniew Dut kie wicz, Ma riusz Ja nec ki, Bar -
ba ra Ja rząb, Da nu ta Ju ra szek, Ma ria Ko -
wal czuk, Piotr Ko nic ki, Mał go rza ta Kraw -
czyk-Kuliś, Iza be la Le śniew ska -Ma jew -
ska, Wła dy sław Pierz cha ła, Mar cin Pię ta,
Fry de ryk Pro cha czek, Ewa Stemp nie wicz,
śp. Ste fan Strzel czyk, Krzysz tof Świ der -
ski, Bar ba ra To ma szek -Sło ta, Da nu ta
Troc ka, Ma ria Trusz -Glu za, Gra ży na
Wa rosz, Le oka dia Wie loch -Dep ta, Jan
Wod niec ki, Ma rek Wró bel, Sta ni sław
Zapo tocz ny.  

FAŁ SZY WE AU TO RY TE TY

Wy kład pra cow ni ka ka to wic kie go od dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej był si łą rze czy
skró to wy. „Pe ne tra cja  śro do wi ska aka de mic kie go przez Służ bę Bez pie czeń stwa”. 

To, jak nie któ re z cy to wa nych do ku men tów SB wzbu dza ły uśmie chy zgro ma dzo nych,
po twier dza te zę Han nah Arendt o ba nal no ści zła. Wszy scy in wi gi lo wa ni przez SB „fi gu ran -
ci”, dzia ła cze „So li dar no ści” i NZS wy ka zy wa li upar cie „wro gi sto su nek do par tii, rzą du
i ZSRR”. W do ku men tach wi dać za kres in wi gi la cji, mó wią o pod słu chach, do no sach, kon -
tak tach ope ra cyj nych, taj nych współ pra cow ni kach. Nie któ re na zwi ska są już zna ne. Wie lu
z nich ak tyw nie uczest ni czy w ży ciu spo łecz nym, sa mo rzą do wym. Dla by łych dzia ła czy „So -
li dar no ści” i NZS jest oczy wi ste: nie po win ni być au to ry te tem. Uczci wo ści i praw dy w ży -
ciu pry wat nym i za wo do wym nie moż na roz gra ni czać. Pro fe sor Opa la za chę ca jąc do mó -
wie nia o prze szło ści, za ape lo wał: „Nie po win ni śmy się zga dzać na fał szy we au to ry te ty, two -
rzo ne przez la ta”,(…) „au to ry te ty lu dzi o osią gnię ciach za wo do wych, na uko wych, ale nie
mo ral nych”.

MU RY RU NĄ…
By ło wie le wy stą pień, ad re sów i li stów gra tu la cyj nych. Wspo mnia no Ko le żan ki i Ko le -

gów, któ rzy już Ode szli. Prze ka za no hi sto rycz ny uczel nia ny sztan dar „So li dar no ści” obec -
nej KZ NSZZ „So li dar ność” Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go. Wy róż nio no za słu żo -
nych dzia ła czy NSZZ „So li dar ność” Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej. Wszy scy wspól nie wró -
ci li do naj bar dziej pa mięt nej pio sen ki Jac ka Kacz mar skie go z tam tych lat: „Wy rwij mu rom
zę by krat, Ze rwij kaj da ny, po łam bat …” 

Lekarze zasłużeni dla NSZZ „Solidarność”  ŚLAM otrzymali
medale.

Me da le Zło te
Je rzy Bie law ski, Wie sła wa Bie lec ka, Ja nusz Bur sa, śp. Che ru bin Chi row ski, Mi chał Czo ber,
Ta de usz Gin ko, Zyg munt Gór ka, Ma ria Gross, śp. Woj ciech Grzyw na, An na Har but -Grył -

ka, Zbi gniew
Ja nos, Krzysz -
tof Jar czok, 
śp. Ka zi mie ra
Kim mel, Ja cek
Ko za kie wicz,
An drzej Krzy -
wiec ki, Elż bie -
ta Mans feld,
Ma rian Ma -
rek, An drzej

Mar kie wicz, Woj ciech Mil bau er, Wła dy sław Na si łow ski, Sta ni sław No wak,
śp. Ta de usz Pa li wo da, An drzej Pa ze ra, Ste fan Poj da, Kry sty na Ro żek -Le -
siak, Ma rek Rud nic ki, Krzysz tof Śla ski, śp. An drzej Świę to chow ski, Je rzy
Tu sta now ski, An drzej Wie ja, An drzej Woj tycz ka, Je rzy Zie liń ski. 

Me da le srebr ne
Ja kub Bo dzio ny, Ewa Kar da sze wicz, Ste fa nia Kar da sze wicz, An drzej 
Po do lec ki, An na Po loń ska, Ja nusz Wi ta lis 

Gwo li kro ni kar skie go obo wiąz ku: w skró -
co nej i za pi sa nej re la cji do mi nu je pod nio sły
ton uro czy sto ści, po brzmie wa ją echa ha gio -
gra fii. Pod czas kil ku go dzin ne go spo tka nia nie
uży wa no wiel kich słów, nikt nie sta rał się być
men to rem, nie prze ma wiał ex ca the dra. I to
by ło, mo im zda niem, jed nym z wie lu je go
war to ści. 

Gra ży na Ogro dow ska 

Ks dok tor Sta ni sław Pu cha ła, 
prze ka zał sło wa księ dza ar cy bi sku pa Da -
mia na Zi mo nia:

„Ży czę wszyst kim, aby to rze tel ne i po -
kor ne po chy le nie się nad prze szło ścią by -
ło źró dłem praw dy, jed no ści, bu do wa nia
wspól no ty. (…) Aby wa sze dzia ła nie sta -
ło się źró dłem na dziei, dla któ rej przy szłe
po ko le nia bę dą mo gły oprzeć ży cie”.
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Prezes NIL Maciej Hamankiewicz gratuluje złotego odznaczenia
Prezesowi ŚIL Jackowi Kozakiewiczowi
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wej le ka rzy. We dług ilo ści spraw w po szcze gól nych spe cjal no ściach: na dal na pierw szym
miej scu jest chi rur gia, a na stęp nie in ter na, sto ma to lo gia i po łoż nic two z gi ne ko lo gią. Naj -
wię cej spraw ty czy uszko dze nia cia ła i po wi kłań cho ro bo wych, zgo nu pa cjen tów i nie etycz -
ne go za cho wa nia się le ka rzy. 

Więk szość spraw koń czy się umo rze niem po stę po wa nia, we wszyst kich tych przy pad -
kach, kie dy rzecz ni cy nie zna leź li pod staw do uza sad nie nia sta wia nych za rzu tów. Ilość spraw
kie ro wa nych do są du z wnio skiem o uka ra nie, utrzy mu je się na po dob nym po zio mie, jak
w la tach ubie głych. W oma wia nym okre sie by ło to sie dem wnio sków do ty czą cych ośmiu le -
ka rzy. 

Część spraw skie ro wa nych do są du – nie ste ty, co raz więk sza – jest na stęp stwem pra -
w o  m o c  n y c h
wy ro ków wy -
dzia łów kar -
nych są dów
po wszech nych,
któ re tra fia ją
do Ślą skiej Izby
L e  k a r  s k i e j .
W spra wach
tych, gdy wi -
na zo sta ła udo -
wod nio na, jak -
by au to ma tycz -
nie ko le ją rze -
czy sta je się
roz pa trze nie tej
wi ny rów nież
przed są dem le kar skim. Te szcze gól ne przy pad ki bę dzie my ana li zo wać w tej ru bry ce.

Naj więk szym ma rze niem rzecz ni ka jest do cze kać ta kich cza sów, aby móc po in for mo -
wać Ko le żan ki i Ko le gów, że ilość skarg, któ re ich do ty czą, cią gle spa da.

Mo im oso bi stym jest to, aby nie by ło żad nych skarg, któ re są wy ni kiem kon flik tu po -
mię dzy le ka rza mi i ta kich, któ re kon flik ta mi mię dzy le kar ski mi są in du ko wa ne. Od te go pro -
ble mu roz pocz nie my nasz cykl w ko lej nym nu me rze. 

Ta de usz Urban

Nie dłu go mi nie pierw szy rok ka den cji
Okrę go we go Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści
Za wo do wej.

Nad szedł tym sa mym czas, aby po -
dzie lić się z Pań stwem re flek sja mi.
Rok 2010 jest pierw szym ro kiem

obo wią zy wa nia no wej usta wy o izbach le kar -
skich, któ ra rów no cze śnie wy zna cza funk cjo -
no wa nie Okrę go we go Rzecz ni ka Od po -
wie dzial no ści Za wo do wej.

Usta wa ta w wie lu istot nych punk tach
zmie ni ła za sa dy, któ re na le ża ło wpro wa dzić
w ży cie. Bar dzo bym chciał, aby spo strze -
że nia rzecz ni ków z pro wa dzo nych spraw
mia ły znacz nie szer szy wy dźwięk, szcze gól -
nie w za kre sie na uki i do świad cze nia dla
wszyst kich człon ków na sze go sa mo rzą du,
a nie tyl ko le ka rzy, któ rych spra wy do ty czą.
Dla te go chciał bym na ła mach „Pro Me di co”
cy klicz nie oma wiać naj cie kaw sze spra wy, roz -
pa try wa ne przez rzecz ni ków, oczy wi ście ano -
ni mo wo, któ re zna ko mi cie ilu stro wa ły by
cha rak ter wpły wa ją cych do biu ra rzecz ni ka
skarg oraz uka zy wa ły by no we lub szcze gól -
nie istot ne pro ble my, któ re skut ko wać mo -
gą od po wie dzial no ścią za wo do wą le ka rzy. 

W tym ro ku cie szy fakt, że nie ob ser wu -
je my wzro stu ilo ści skarg skie ro wa nych
prze ciw ko le ka rzom. Do koń ca wrze śnia
wpły nę ło 139 no wych spraw. Rzecz ni cy roz -
pa tru ją jesz cze 144 spra wy, któ re po zo sta -
ły w to ku z lat po przed nich. Rocz nie rzecz -
ni cy pro wa dzą po stę po wa nia wy ja śnia ją ce
w oko ło 400 spra wach, co sta no wi naj więk -
szą ilość spraw po rów ny wal ną je dy nie 
z Ma zo wiec ką Izbą Le kar ską, któ re roz pa -
try wa ne są w cią gu ro ku. W związ ku z po -
wyż szym, oprócz do świad cze nia, da je nam
to bar dzo do bry wgląd w cha rak ter i prze -
krój pro ble mów od po wie dzial no ści za wo do -
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Z teki Rzecznika
● WPROWADZENIE DO NOWEJ RUBRYKI O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ LEKARZY

Do koń ca wrze śnia wpły nę ło 139 no wych spraw. Rzecz ni cy roz pa tru ją jesz cze 144
spra wy, któ re po zo sta ły w to ku z lat po przed nich. Rocz nie rzecz ni cy pro wa dzą po stę -
po wa nia wy ja śnia ją ce w oko ło 400 spra wach, co sta no wi naj więk szą ilość spraw roz pa -
try wa nych w cią gu ro ku, co jest po rów ny wal ne je dy nie z Ma zo wiec ką Izbą Le kar ską,
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Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów informuje, 
iż telefon zaufania „IPI” (informacje-porady-interwencje) jest czynny ponownie 

w każdy drugi wtorek miesiąca od godz. 1400 do 1500

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

Irena Utrata

przewodnicząca Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów
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nia. Zgod nie z art. 103 3 ko dek su pra cy pra -
co daw ca nie jest zo bo wią za ny do po kry cia
kosz tów szko le nia, na któ re wy ra ził zgo dę.
Ewen tu al na de cy zja o po kry ciu kosz tów
szko le nia pra cow ni ka za le ży wy łącz nie od do -
brej wo li pra co daw cy i w za sa dzie pra cow nik
nie dys po nu je środ ka mi praw ny mi aby wy mu -
sić po kry cie tych kosz tów. 

Pra co daw ca wy ra ża ją cy zgo dę na szko -
le nie pra cow ni ka po wi nien za wrzeć z pra cow -
ni kiem umo wę o szko le nie. Zgod nie z Ko dek -
sem pra cy w umo wie tej do pusz cza się zo -
bo wią za nie pra cow ni ka do po zo sta wa nia
w sto sun ku pra cy na wet do 3 lat po za koń -
cze niu szko le nia (dłu gość okre su od pra co wa -
nia usta la ją stro ny umo wy), pod ry go rem zwro -
tu kosz tów po nie sio nych przez pra co daw cę
z ty tu łu do dat ko wych świad czeń. Wy so kość
kosz tów, któ re pra cow nik mu si zwró cić jest
pro por cjo nal na do okre su, któ ry nie zo stał
przez pra cow ni ka od pra co wa ny. Za war ta
po mię dzy pra co daw cą a pra cow ni kiem umo -
wa nie mo że prze wi dy wać w tym za kre sie
mniej ko rzyst nych dla pra cow ni ka po sta no -
wień – tj. nie do pusz czal ne by ło by żą da nie
przez pra co daw cę zwro tu ca łej kwo ty w ra -
zie gdy pra cow nik od pra co wał część okre su. 

Pra co daw cy za trud nia ją cy le ka rzy po win -
ni pa mię tać, że w za kre sie do stę pu do szko -
leń obo wią zu je za sa da rów no upraw nie nia pra -
cow ni ków, do stęp do szko leń nie mo że być
za tem zróż ni co wa ny ze wzglę du na płeć, wiek,
za trud nie nie w nie peł nym wy mia rze cza su pra -
cy czy za trud nie nie na czas okre ślo ny. 

Na ko niec trze ba jesz cze od no to wać, że
wpro wa dzo na re gu la cja do ty czą ca szko leń. nie
roz wią zu je pod sta wo we go dla le ka rzy pro ble -
mu ko li zji dwóch norm – z jed nej stro ny obo -
wiąz ku zdo by cia przez le ka rza okre ślo nej licz -
by punk tów edu ka cyj nych, a z dru giej stro -
ny do bro wol no ści zgo dy pra co daw cy na szko -
le nie. Ko deks pra cy nie wpro wa dził bo wiem
za sa dy, że w sto sun ku do pra cow ni ków, któ -
rzy mu szą sta le do sko na lić swo je umie jęt no -
ści za wo do we pra co daw ca ma obo wią zek
udzie lić zgo dy na szko le nie i udzie lić mu sto -
sow ne go zwol nie nia od pra cy.

Mi chał Ko zik, rad ca praw ny 

Na sku tek orze cze nia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 31 mar ca 2009 r. sygn. akt K 28/08
uchy lo ne zo sta ły do tych cza so we prze pi sy re gu lu ją ce pod no sze nie kwa li fi ka cji za wo do wych
przez oso by za trud nio ne na pod sta wie umo wy o pra cę, w tym uchy lo no art. 103 Ko dek su
pra cy i wy da ne na je go pod sta wie roz po rzą dze nie z dnia 12 paź dzier ni ka 1993 roku w spra -
wie za sad i wa run ków pod no sze nia kwa li fi ka cji za wo do wych i wy kształ ce nia ogól ne go do -
ro słych. W miej sce uchy lo nych przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny prze pi sów, dnia 20 ma ja 2010
r. uchwa lo no usta wę o zmia nie usta wy – Ko deks pra cy oraz usta wy o po dat ku do cho do wym
od osób fi zycz nych. Wsku tek no we li za cji w Ko dek sie pra cy po ja wi ły się cał kiem no we
art. 103 I do art. 1036.  Ce lem ni niej sze go ar ty ku łu jest omó wie nie wpły wu tej no wej re -
gu la cji ko dek so wej na sy tu ację le ka rzy, któ rzy na mo cy usta wy o za wo dach le ka rza i le ka rza
den ty sty – mu szą re ali zo wać do kształ ca nie za wo do we. 

Na wstę pie trze ba po czy nić kil ka uwag na tu ry ogól nej. Po pierw sze wpro wa dzo no de fi -
ni cję pod no sze nia kwa li fi ka cji za wo do wych. No wy art. 103 I ko dek su pra cy stwier dza, że przez
pod no sze nie kwa li fi ka cji za wo do wych ro zu mie się zdo by wa nie lub uzu peł nia nie wie dzy i umie -
jęt no ści przez pra cow ni ka, z ini cja ty wy pra co daw cy al bo za je go zgo dą. Prze pis wska zu je rów -
nież, że pra cow ni ko wi pod no szą ce mu kwa li fi ka cje za wo do we przy słu gu je urlop szko le nio wy
i zwol nie nie z ca ło ści lub czę ści dnia pra cy, na czas nie zbęd ny, by punk tu al nie przy być na obo -
wiąz ko we za ję cia oraz na czas ich trwa nia. Za czas urlo pu szko le nio we go oraz za czas zwol -
nie nia z ca ło ści lub czę ści dnia pra cy pra cow nik za cho wu je pra wo do wy na gro dze nia. 

Z za cy to wa nych prze pi sów wy ni ka, że pod no sze nie kwa li fi ka cji za wo do wych osób za -
trud nio nych na pod sta wie umo wy o pra cę mo że się od by wać tyl ko za zgo dą pra co daw cy al -
bo z je go ini cja ty wy. Tak sfor mu ło wa ny prze pis nie ozna cza, że pra cow ni ko wi nie wol no bez
zgo dy pra co daw cy pod no sić kwa li fi ka cji za wo do wych – wy móg zgo dy pra co daw cy ozna cza
tyl ko ty le, że bez zgo dy pra co daw cy na szko le nie pra cow nik nie bę dzie miał pra wa re ali zo -
wać szko le nia w cza sie pra cy i nie bę dzie mógł ko rzy stać z urlo pu szko le nio we go.  Le ka rze
za trud nie ni na pod sta wie umo wy o pra cę za in te re so wa ni są głów nie tym aby pra co daw ca udzie -
lił im zgo dy na udział w szko le niach czy sym po zjach, któ re od by wa ją się w go dzi nach pra -
cy, czę sto udział w tych for mach szko le nia zwią za ny jest z ko niecz no ścią wy jaz du do in nej
miej sco wo ści, w któ rej od by wa się szko le nie. 

Jak wy ni ka z no wych ure gu lo wał pra wa pra cy, le ka rze nie ma ją pra wa uczest ni czyć w szko -
le niach od by wa ją cych się w go dzi nach pra cy bez zgo dy swo je go pra co daw cy. 

No we prze pi sy ko dek su pra cy nie mó wią nic na te mat for my, w ja kiej pra co daw ca ma wy -
ra zić zgo dę na udział pra cow ni ka w szko le niu po za za kła dem pra cy, w za sa dzie po win na być
to for ma pi sem na, ale zgo da wy ra żo na w in ny spo sób bę dzie rów nież sku tecz na, jed nak że
mo gą wte dy po ja wić się pro ble my z wy ka za niem (udo wod nie niem) że pra co daw ca fak tycz -
nie  udzie lił zgo dy. Ja ko przy kła dy zgo dy udzie lo nej w in nej for mie niż pi sem na wy mie nia się
mię dzy in ny mi: zgo dę wy ra żo ną ust nie, zgo dę wy sła ną ma ilem. 

Ro dzi się w tym miej scu py ta nie, jak po wi nien się za cho wać le karz, któ ry wnio sko wał u pra -
co daw cy o zgo dę na udział w szko le niu, a pra co daw ca na wnio sek ten nie od po wia da. W tej
sy tu acji na le ży przy jąć, że pra cow nik nie otrzy mał zgo dy na udział w szko le niu, za tem ewen -
tu al ny wy jazd na szko le nie (i zwią za na z tym nie obec ność w pra cy) bę dzie uzna ny za na ru -
sze nie obo wiąz ków pra cow ni czych. Ko deks pra cy nie wpro wa dził bo wiem nor my, któ ra ka -
za ła by przy jąć, że brak sprze ci wu pra co daw cy wo bec wnio sku pra cow ni ka o wy ra że nie zgo -
dy na szko le nie jest rów no znacz ne z udzie le niem zgo dy. 

Ko lej ną kwe stią war tą wy ja śnie nia jest to, czy zgo da pra co daw cy na udział w szko le niu or -
ga ni zo wa nym w go dzi nach pra cy jest rów no znacz na z tym, że pra co daw ca mu si po kryć kosz -
ty te go szko le nia. Ana li za prze pi sów wska zu je, że sa mo udzie le nie zgo dy przez pra co daw -
cę na szko le nie nie jest rów no znacz ne z tym, że pra co daw ca po kry je kosz ty ta kie go szko le -

PRAWNIK INFORMUJE

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez lekarzy
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę  

po nowelizacji kodeksu pracy
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● LE KA RZE WY BRA NI W DRO DZE KON KUR SU NA STA NO WI SKA OR DY NA TO RÓW, W OKRE SIE
OD CZERWCA DO PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

dr n. med. Wan da
Le piarz -Ru sek 
Od dział Reu ma to lo gii,
WSS nr 5 im. św. 
Bar ba ry w So snow -
cu, no wa or dy na tor
te go od dzia łu, wy gra -
ła kon kurs 10 czerw -
ca 2010 ro ku.

lek. med. Ste fan
By dliń ski 
Od dział Gi ne ko lo gicz -
no -Po łoż ni czy – SP
ZOZ Ze spół 
Szpi ta li Miej skich
w Cho rzo wie, no wy
or dy na tor te go od dzia -
łu, wy grał kon kurs 7
wrze śnia 2010 ro ku.

lek. med. 
Ste fan Ko pocz 
Od dział Ura zo wo -Or -
to pe dycz ny – WSS
nr 1, im. prof. Ga siń -
skie go w Ty chach, no wy
or dy na tor te go od dzia -
łu, wy grał kon kurs 21
wrze śnia 2010 ro ku.

dr n. med. To masz
Rze mie niuk
Od dział Pe dia trycz -
ny – Cen trum Pe dia trii
im. Ja na Paw ła II w So -
snow cu, do tych cza so -
wy or dy na tor te go od -
dzia łu, wy grał kon -
kurs 27 wrze -
śnia 2010 ro ku.

lek. med. Jo an na
Wilk -Ty ja
Od dział No wo rod ko -
wy – SP ZOZ Ze spół
Szpi ta li Miej skich
w Cho rzo wie, no wa
or dy na tor te go od dzia -
łu, wy grała kon kurs 28
wrze śnia 2010 ro ku.

lek. med. Sta ni -
sław Waw ry ka
Od dział Uro lo -
gii – WSS Nr 2 w Ja -
strzę biu Zdro ju,
do tych cza so wy or dy -
na tor te go od dzia łu,
wy grał kon kurs 4 paź -
dzier ni ka 2010 ro ku.

OGŁOSZENIE



LISTOPAD 2010 PRO MEDICO 15

REFLEKSJE

Ko lej ny dy żur. Po cząt ko wo wszyst ko
jest jak by bez zmian. Pra ca, pa cjen ci.
W no cy przy wo żą pi ja ka z bó lem w klat ce
pier sio wej. Nie znaj du ję w so bie żad nej em -
pa tii. Trak tu je te go czło wie ka, ja ko po ten -
cjal ne go agre so ra. Wy ko nu ję nie zbęd ne
dzia ła nia me dycz ne, ucie kam jak naj szyb ciej.
To jest bez sen su. Był to ostat ni mój dy żur
w tym szpi ta lu. I ostat ni „ostry dy żur” w ra -
mach Izby Przy jęć. 

***
Mie siąc póź niej otrzy mu ję in for ma cję

z Ze spo łu Kon tro li Ko men dy Miej skiej Po -
li cji w Ka to wi cach, iż roz po czę ło się po stę -
po wa nie skar go we w opi sa nej prze ze mnie
spra wie. Aro ganc ki funk cjo na riusz zbie ra ją -
cy ze zna nia w dniu zda rze nia osta tecz nie
otrzy mał na ga nę. Ale naj waż niej sze jest to,
że Po li cja, kie ru jąc się „wy jąt ko wo ścią”
zda rze nia, po stę po wa niem „z urzę du”
prze sła ła spra wę do Pro ku ra tu ry. Mo że
coś ru szy..

***
Staż w Szpi ta lu Wo je wódz kim w Opo -

lu. Roz ma wiam z tam tej szy mi le ka rza mi
o zda rze niu. Oni też nie ma ją ła two. Mie -
siąc wcze śniej po bi ty zo stał mło dy le karz
w Izbie Przy jęć. Pro po nu ję zgło sze nie czy
na gło śnie nie spra wy, im wię cej bę dzie my
o tym mó wić, tym wię cej mo że uda się zdzia -
łać! Ko le ga szyb ko się wy co fu je. „To prze -
cież i tak nic nie da, nic się nie zmie ni..”

***
Nie ste ty, na na stęp ne dwa la ta spra wa

„uto nę ła” w pro ku ra tu rze. A to za spra wą
bie głych psy chia trów, któ rzy orze kli o nie -
po czy tal no ści agre so ra. W opi nii wy da nej

„Je stem le kar ką. Zo sta łam po bi ta na dy żu rze” – tak za czy nał się tekst dr Agniesz ki Wit -
kow skiej, któ ry „na go rą co” wy dru ko wa li śmy w „Pro Me di co” dwa i pół ro ku te mu. Pa ni
dok tor po sta no wi ła wte dy sa ma wal czyć o spra wie dli wość. W ostat nich mie sią cach zno wu
po wró cił sze ro ko oma wia ny te mat agre sji pa cjen tów wo bec le ka rzy, we wrze śniu br. NIL zor -
ga ni zo wa ła kon fe ren cję w War sza wie. A jak skoń czy ła się wal ka po bi tej le kar ki? 

Je stem le kar ką. Dwa i pół ro ku te mu zo sta łam po bi ta przez pa cjen ta w trak cie peł nie -
nia „ostre go dy żu ru” w od dzia le in ter ni stycz nym. Nie tyl ko ja – po szko do wa na zo sta ła rów -
nież współ dy żu ru ją ca pie lę gniar ka. U pa cjen ta stwier dzo no 3,7 pro mi la al ko ho lu we krwi.
Zda rze nie mia ło miej sce o 2 w no cy, w od dzia le, któ re go per so ne lem le kar skim i pie lę gniar -
skim by ły tyl ko ko bie ty. Nie by ło żad nej ochro ny szpi ta la w mo men cie zda rze nia. We zwa -
ni funk cjo na riu sze Po li cji zja wi li się po to, by uniesz ko dli wić i od izo lo wać spraw cę, od ma -
wia jąc ze bra nia ze znań od świad ków i przy ję cia oświad cze nia o za ist nia łym zda rze niu. We -
dług obo wią zu ją cych, acz kol wiek nie ja snych prze pi sów, nie mia łam sta tu tu funk cjo na riu sza
pu blicz ne go, któ ry upo waż niał by do po trak to wa nia spra wy „z urzę du”. We dług po li cjan -
tów po win nam sa ma o dru giej w no cy pójść na po ste ru nek Po li cji i zgło sić zda rze nie. Tak,
tyl ko by łam wte dy w pra cy, na dy żu rze, ma jąc pod opie ką 50 in nych cho rych pa cjen tów w od -
dzia le… Czy bę dąc w pra cy, któ rą nie któ rzy szum nie na zy wa ją „służ bą zdro wia”, mam na -
ra żać się na przy mu so we ob co wa nie z prze stęp ca mi, ma jąc mniej sze pra wa, niż na pad nię -
ty przy pad ko wy czło wiek na uli cy??

***
Nie od pusz czam. W roz mo wie z ko men dą re jo no wą Po li cji żą dam ze bra nia ze znań na miej -

scu zda rze nia. Po dwóch go dzi nach zja wia się funk cjo na riusz w cy wi lu. Od po cząt ku roz -
mo wa się nie klei, on su ge ru je od stą pie nie od zgła sza nia zda rze nia. „No, to ta kie wa sze
ry zy ko za wo do we..” My śla łam, że się prze sły sza łam. Ale nie. Pan funk cjo na riusz ma żo -
nę pie lę gniar kę i jej też od ra dzał by zgła sza nie ta kie go zda rze nia. Współ czu ję nie zna jo mej
pie lę gniar ce ta kie go mę ża.

***
Na stęp ny dzień. Bo li gło wa. Oko za czy na ło si nieć. Wy mio ty. Trze ba je chać na Ostry

Dy żur Neu ro lo gicz ny. TK -na szczę ście pra wi dło wy. Po gło wie tłu ką się ury wa ne zda nia usły -
sza nych ra no ko men ta rzy – ba da ją cy mnie or to pe da ki wał men tor sko gło wą: „jak bi ją, to
trze ba ucie kać, a nie nad sta wiać się!”. 

***
Ku ru ję się dwa ty go dnie, po wo li ustę pu je si niak spod oka. W otrzy ma nym do ku men -

cie z ob duk cji czy tam wnio ski koń co we: „ob ra że nia cia ła od nie sio ne przez po krzyw dzo ną
w wy ni ku zaj ścia z dnia.. w ca ło ści sta no wią sku tek po bi cia i spo wo do wa ły roz strój zdro -
wia po krzyw dzo nej na okres do sied miu dniu.” A to ozna cza ty le, że nie mo gę li czyć na pod -
je cie dzia łań pro ku ra tor skich w spra wie o po bi cie „z urzę du” (to do ty czy tyl ko dzia ła nia skut -
ku ją ce go roz stro jem zdro wia po wy żej sied miu dni). Zo sta ję po uczo na, że mo gę wy stą pić
na dro gę cy wil no – praw ną i wy to czyć pi ja ko wi pro ces.

***
Po czu cie bez rad no ści sty mu lu je do dzia ła nia. Prze cież to nie moż li we, że by nie moż -

na by ło nic zro bić, a prze stęp cy w tym kra ju po zo sta wa li zu peł nie bez kar ni. Pi szę skar gę
do Ko men dan ta Po li cji w Ka to wi cach, w któ rym zwra cam się o: „uszcze gó ło wie nie i eg ze -
kwo wa nie za sad kie ro wa nia osób pod wpły wem al ko ho lu do Izby Wy trzeź wień. Do pie ro w ra -
zie ko niecz no ści ho spi ta li za cji po twier dzo nej przez le ka rza Izby Wy trzeź wień kie ro wa nie
pa cjen tów do szpi tal nej Izby Przy jęć oraz trak to wa nie pra cow ni ków służ by zdro wia ja ko funk -
cjo na riu szy służ by pu blicz nej, któ rym przy słu gu je pra wo do ochro ny praw nej i fi zycz nej,
szcze gól nie od stro ny Po li cji”

***

Warto o tym mówić
● UWAGA: AGRESJA
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Komisja ds. Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

serdecznie zaprasza w dniu

15 listopada o godz. 16  00

do Domu Lekarza (sala audytoryjna)

na VI koncert

„Pro Memoria”
poświęcony pamięci zmarłych Lekarzy.

W programie m.in. występ Chóru.

Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach 
serdecznie zaprasza 

Wszystkich Emerytów i Rencistów na spotkanie wigilijne
które odbędzie się

21 grudnia 2010 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.

wia też pod ję cia żad nych dzia łań prze wi dzia nych pra wem (jak np. zgło sze nie prze stęp stwa).
In for ma cja o moż li wych dzia ła niach praw nych znaj du je się na od dziel nej stro nie (…)” Po -
szu ku ję tej stro ny bez skut ku. Znaj du ję za kład kę Po rad nik, któ ra jest nie ak tyw na. 

Czy za wsze bę dzie tak, że brak kon se kwen cji i rze tel no ści bę dzie za bi jał naj bar dziej uda -
ne ini cja ty wy?

***
Dzwo nię do zna jo me go dok to ra pra cu ją ce go do dziś w szpi ta lu, w któ rym mia ło miej -

sce fe ral ne zda rze nie. Po in cy den cie mó wi ło się o ko niecz no ści za in sta lo wa nia ka mer na ko -
ry ta rzach i zmia ny fir my ochro niar skiej. „Nie, nie ma nic ta kie go… – mó wi mi ko le ga – Wiesz,
to już jest zu peł nie in ny szpi tal, NZOZ, in ny go spo darz, tu te raz każ da zło tów ka się li -
czy.”

***
W lip cu te go ro ku otrzy mu ję in for ma cję z Pro ku ra tu ry Re jo no wej w Ka to wi cach, iż po -

wo łu je się ko lej nych bie głych le ka rzy w ce lu we ry fi ka cji wcze śniej wy da nej opi nii do ty czą -
cej po czy tal no ści spraw cy. W wy ni ku pod ję tych czyn no ści i wy da nej opi nii spra wa zo sta ła
osta tecz nie prze ka za na we wrze śniu 2010 r. do Są du Re jo no we go w Ka to wi cach z ak tem
oskar że nia prze ciw ko agre syw ne mu pi ja ko wi o po bi cie le ka rza. Nie usta lo no jesz cze ter -
mi nu roz pra wy, jak rów nież nie po in for mo wa no stron. Ale mam cze kać na in for ma cje. 

Czy ak tu al ność te ma tu agre sji w me diach i na or ga ni zo wa nych kon fe ren cjach przy czy -
ni ła się do od świe że nia pa mię ci o spra wie po bi cia le kar ki sprzed pra wie trzech lat? Je śli tak,
to war to o tym mó wić. By le tyl ko nie by ła to „czcza ga da ni na”. 

Agniesz ka Wit kow ska

w mar cu 2009 r „bie gli stwier dzi li, że po -
dej rza ny nie mo że uczest ni czyć w czyn no -
ściach pro ce so wych”. Cóż, przy chyl ny mi
funk cjo na riusz Re jo no wej Ko men dy Po li cji
po wie dział, że czło wiek ten im jest do brze
zna ny, na le ży do tzw. mar gi ne su, po dej rza -
ny o roz bo je, ra czej al ko ho lik… Prze sta ję
mieć na dzie ję na ja kie kol wiek po zy tyw ne roz -
wią za nie tej spra wy. Mo że naj le piej już
o tym za po mnieć.

***
Spraw dzam stro nę Na czel nej Izby Le kar -

skiej, gdzie miał po wstać por tal zgło sze nio -
wy prze ja wów agre sji w sto sun ku do le ka -
rzy. Jest. „Zgło szeń w sys te mie mo gą do ko -
ny wać Ko le żan ki i Ko le dzy Le ka rze i Le ka -
rze Den ty ści oraz Pie lę gniar ki i Po łoż ne, któ -
rzy spo tka li się z agre sją w swo im miej scu
pra cy”. Rze czy wi ście, jest for mu larz zgło -
sze nio wy. Ale tyl ko ty le. Da lej moż na zna -
leźć uwa gę: „MA WOZ nie za stę pu je ani nie
uzu peł nia po stę po wań prze wi dzia nych przez
pra wo w przy pad kach agre sji. Nie umoż li -

KOMUNIKATY
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● BYTOMSKA NAGRODA EUROPEJSKA 2010 W MEDYCYNIE

Lekarze Bytomskiej Delegatury Śląskiej Izby Lekarskiej
organizują w dniu 

27 listopada br. o godz. 1700

spotkanie Miłośników Lwowa 

na które zapraszają Koleżanki i Kolegów,Sympatyków
Kresów południowo-wschodnich,

W programie przewidziano występ Kabaretu „Pacałycha”
oraz wspólne biesiadowanie. 

Spotkanie odbędzie się w Centrum Kresowym, 
przy ul. Moniuszki 13 w Bytomiu.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie
uczestnictwa 

w sekretariacie Śląskiej Izby Lekarskiej 
tel. (32) 203-65-47/8 

lub e-mail sekretariat@izba-lekarska.org.pl

Pro pa go wa nie ide ałów zjed no czo nej Eu ro py, dzia ła nia na rzecz
po ko ju, współ pra ca i jed ność mię dzy jej miesz kań ca mi, dzia ła nia w za -
kre sie roz wo ju go spo dar cze go mia sta opar te go na współ pra cy z part -
ne ra mi i in sty tu cja mi eu ro pej ski mi – u pod staw By tom skiej Na gro -
dy Eu ro pej skiej.

24 wrze śnia 2010 ro ku, pod czas uro czy stej ga li w Ope rze Ślą -
skiej w By to miu zo sta ła wrę czo na „By tom ska Na gro da Eu ro pej -
ska 2010”. Na gro da przy zna wa na jest raz w ro ku oso bom i in sty -
tu cjom za osią gnię cia i za słu gi w za kre sie dzia łal no ści pro eu ro pej -
skiej, pro pa go wa nie ide ałów zjed no czo nej Eu ro py, dzia ła nia na rzecz
po ko ju, współ pra cę i jed ność mię dzy jej miesz kań ca mi, a tak że za dzia -
ła nia w za kre sie roz wo ju go spo dar cze go mia sta opar te go na współ pra -
cy z part ne ra mi i in sty tu cja mi eu ro pej ski mi. 

W tym ro ku Ka pi tu ła pod prze wod nic twem pre zy den ta By to mia Pio -
tra Ko ja, wy ło ni ła trzech lau re atów: 
• Pro fe so ra Je rze go Buz ka, prze wod ni czą ce go Par la men tu Eu ro pej skie go, 
• Pro fe so ra zw. dr hab. n. med. dr h. c. Alek san dra Sie ro nia, kie row ni ka 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 Ślą skie go Uni wer -
sy te tu Me dycz ne go, Szpi ta la Spe cja li stycz ne go nr 2 w By to miu
• Ogól no kształ cą cą Szko łę Ba le to wą im. Lu do mi ra Ró życ kie go w By to miu.

Pro fe sor Alek san der Sie roń otrzy mał Na gro dę Eu ro pej ską za za słu gi na po lu eu ro pej -
skiej współ pra cy w za kre sie me dy cy ny. 

Ca łe swo je za wo do we ży cie zwią za ny jest z By to miem, ale kie ro wa na przez Pro fe so ra
Kli ni ka jest do ce nia na nie tyl ko w By to miu, na Ślą sku, czy też w kra ju, ale i po za gra ni ca -
mi Pol ski. Pro fe sor Sie roń jest człon kiem wie lu kra jo wych i za gra nicz nych in sty tu cji me dycz -
nych, w tym Ko mi te tu Ste ru ją ce go Eu ro pej skiej Plat for my Me dy cy ny Fo to dy na micz nej,

a tak że człon kiem re dak cji „Pho to dia gno sis
and Pho to dy na mic The ra py”. Do ro bek na -
uko wy Pro fe so ra obej mu je 397 pu bli ka cji,
za rów no kra jo wych, jak i za gra nicz nych. Pro -
fe sor Sie roń jest za pra sza nym wy kła dow cą
z za kre su te ra peu tycz nych od dzia ły wań pól
elek tro ma gne tycz nych w me dy cy nie, krio te -
ra pii oraz me dy cy ny fo to dy na micz nej. W kra -
ju zo stał od zna czo ny m. in. Me da lem Glo -
ria Me di ci nae oraz uho no ro wa ny ty tu łem Ho -
no ro we go Oby wa te la mia sta By to mia. 

Aga ta Sta nek

Od le wej sie dzą cy: pro fe sor Je rzy Bu zek, dy rek tor Ogól no kształ cą cej Szko ły
Ba le to wej oraz od bie ra ją cy z rąk p re zy den ta By to mia Ada ma Cie siół ki Na gro dę

Eu ro pej ską pro fe sor Alek san der Sie roń

Profesor Aleksander Sieroń 
wśród laureatów
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móc, do ra dzić fa cho wo, czu je my się za gu bie ni, co wpły wa na na sze zdro wie, efek tyw ność
pra cy. A naj bar dziej jest to na si lo ne w ma łych mia stecz kach, z da la od kli nik. A gdy by tak
w ra mach Ślą skiej Izby Le kar skiej po wsta ła „in sty tu cja”, gdzie każ dy z nas mógł by uzy skać
fa cho wą po moc, gdy sam za cho ru je lub ma ja kiś pro blem z naj bliż szy mi? Naj bliż si  – czy li
przede wszyst kim ro dzi ce, bo to im za wdzię cza my, że te raz je ste śmy le ka rza mi, po nie waż
utrzy my wa li nas, gdy by li śmy na stu diach, pła cąc za stan cje, aka de mi ki, książ ki itd. oraz na -
sze dzie ci, mał żon ko wie, sio stry, bra cia. Ja ki sens ma by cie le ka rzem, gdy nie moż na po -
móc so bie lub naj bliż szym? Gdy z po wo du bra ku szyb kiej fa cho wej po mo cy bę dzie już za póź -
no na dia gno sty kę i sku tecz ne wy le cze nie? Chcia ła bym, aby w ca łej Pol sce le ka rze mo gli li -
czyć na ta ką po moc w swo im śro do wi sku”.

CZY TO UTO PIA?
Nie ma ją ta kich umo co wań i moż li wo ści ani me dia tor ŚIL do spraw od po wie dzial no ści

za wo do wej, ani Peł no moc nik ds. Zdro wia Le ka rzy i Le ka rzy Den ty stów, zaj mu ją cy się po -
mo cą w zwal cza niu uza leż nień, ani Rzecz nik Praw Le ka rza, któ re go za da niem jest „obro -
na in dy wi du al nych i zbio ro wych in te re sów człon ków ŚIL w przy pad kach na ru sza nia ich dóbr
oso bi stych, nie ty kal no ści cie le -
snej bądź uży cia w sto sun ku
do nich obiek tyw nie nie ade -
kwat nych środ ków przy mu su
w to ku po stę po wa nia kar ne go
lub in ne go”. A stwo rzyć in sty -
tu cjo nal nie przy sa mo rzą dzie le -
kar skim for mę ofi cjal nej „po mo -
cy fa cho wej, gdy le karz za cho -
ru je” – by ło by trud no. Me ce nas
Ja kub Fra kow ski przy po mi na: ist -
nie ją ce prze pi sy praw ne nie
po zwa la ją na uprzy wi le jo wa nie gru py za wo do wej le ka rzy.

TU KAŻ DY CHO RY

Jed nak pro blem ist nie je. Le ka rze se nio rzy py ta ją, co ma ją zro bić i „gdzie pójść” ze swo -
im me dycz nym pro ble mem, bo zo sta li sa mi ze swo ją cho ro bą, a tu ko lej ki, bez dusz ność urzęd -
ni ków, obo jęt ność młod szych ko le gów.

Pa ni dok tor Bar ba ra S. pi sze do nas w li ście:
„Te mat: przyj mo wa nie le ka rzy w ga bi ne tach jest bar dzo waż ny, zwłasz cza, gdy cho dzi

o le ka rzy eme ry tów -ren ci stów, któ rzy prze pra co wa li w służ bie zdro wia po 30, 40 i wię cej
lat i nie ma ją si ły stać i ocze ki wać na wi zy tę. Bę dąc kie dyś z wi zy tą w przy chod ni, chcąc być
lo jal ną wo bec in nych pa cjen tów, zwró ci łam się do nich z proś bą, że je stem le ka rzem, mam 75
lat i bar dzo się źle czu ję, czy mo gę wejść po za ko lej ką. Pod no si ły się gło sy, obu rze nia, wręcz
wrza wa, usły sza łam, że tu każ dy jest cho ry każ dy mu si cze kać. Zro bi ło mi się przy kro, tym
bar dziej, że po przed nio w re je stra cji zgło si łam, że je stem le ka rzem, czy mo gę wejść po za
ko lej ką, usły sza łam, że to za le ży od le ka rza. (…) We szłam do ga bi ne tu wraz z in nym pa -
cjen tem, przed sta wi łam się, że je stem le ka rzem – usły sza łam od pa ni dok tor, że przyj mie
mnie do pie ro, jak zgo dzą się po zo sta li! Wy czu łam, że nie by ło przy zwo le nia, więc wy szłam,
czu łam się bar dzo upo ko rzo na”.

Pa ni dok tor uwa ża, że nie wie le trze ba, że by by ło le piej. Tro chę do brej wo li, em pa tii, do -
bre go wy cho wa nia. Wska zu je na po gar sza ją cy się spo sób za cho wa nia „pań re je stra to rek” –
ich ob ce so we za cho wa nie czę sto fa tal nie świad czy o ochro nie zdro wia. 

„Mam ta ką pro po zy cję – pod su mo wu je – że by prze ło że ni przy chod ni (dy rek to rzy, kie -
row ni cy, wła ści cie le) zwró ci li się do tych pań, aby uwzględ nia ły pre fe ren cje i fakt, że stoi przed ni -
mi le karz”.

O upo ko rze niu 75-let niej le kar ki w ga -
bi ne cie i pro stej ad no ta cji na kar cie pa cjen -
ta –- czy li ciąg dal szy pro ble mu.

Ist nie je po wszech ne prze ko na nie spo łecz -
ne, że je śli cho dzi o do stęp do świad czeń,
ko lej ki, po moc me dycz ną, to „le karz so -

bie ja koś po ra dzi”. Tak na pi sa łam w ar ty ku -
le „Czło wiek z krze słem na uli cy” („Pro Me -
di co”, czer wiec 2010). Po twier dza ją to le -
ka rze młod sze go po ko le nia, szu ka ją cy po mo -
cy u swo ich ko le gów z gru py, ro ku, zna jo -
mych. I naj czę ściej tę po moc uzy sku ją. Jed -
nak wciąż na pły wa ją no we wy po wie dzi Pań -
stwa na ten te mat. I oka zu je się, że nie jest
to ta kie oczy wi ste.

Dok tor Jo an na Stań czyk pro po nu je
na przy kład: 

„Chcia ła bym pójść jesz cze da lej, je śli cho -
dzi o wza jem ną po moc le kar ską, ale bo ję się,
że zo sta nie to ode bra ne ja ko uto pia. Ale wła -
ści wie to od nas za le ży, czy ta ki po mysł mógł -
by być zre ali zo wa ny po myśl nie. Kie dy sa mi
cho ru je my lub na si naj bliż si, to sta je my się
cał kiem bez rad ni, a mi mo na szej wie dzy me -
dycz nej czę sto do stęp do świad czeń ma my
ta ki sam jak pa cjen ci, nie ma ją cy związ ku
z me dy cy ną. Cze ka my na kon sul ta cje spe cja -
li stycz ne, ter min przy ję cia do kli nik, ba da nia
spe cja li stycz ne ty pu MR. Ogra ni cza nas też
NFZ. Nie wie my gdzie, kto mógł by nam po -
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Do naj waż niej szych pro ble mów lu dzi
star szych za li cza się: sa mot ność, cho ro -
bę, in wa lidz two, ży cie w ubó stwie, po czu -
cie nie przy dat no ści. 1 paź dzier ni ka ob cho -
dzo ny był Mię dzy na ro do wy Dzień Osób
Star szych. Zo stał usta no wio ny przez
Zgro ma dze nie Ogól ne ONZ w 1990 ro -
ku. Świa to wa Or ga ni za cja Zdro wia
(WHO), za po czą tek sta ro ści uzna je 60.
rok ży cia. Wy róż nia w niej trzy eta py: wiek
po de szły (od 60. do 75. ro ku ży cia), wiek
star czy (od 75. do 90. ro ku) i wiek sę dzi -
wy (po wy żej 90. ro ku ży cia).. W Pol sce ży -
je obec nie po nad 6 mln osób star szych,
wie le z nich jest nie sa mo dziel nych. Na ca -
łym świe cie ży je 500 mi lio nów osób
w wie ku po wy żej 60 lat. Do 2020 ro ku
licz ba se nio rów wy nie sie mi liard. We dług
pro gnoz, w 2020 ro ku śred nia dłu gość ży -
cia na świe cie wy nie sie 73 la ta.
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W li ście wy ra ża też na dzie ję, że na sze „Pro Me di co”, któ re „czy ta od de ski do de ski”,
nie zo sta wi te go pro ble mu. W po dob nym to nie zwra ca się do nas in ny czy tel nik, eme ry to -
wa ny chi rurg, dziś 79- let ni. 

Do dat ko wo pro po nu je wy wie sze nie w każ dej przy chod ni go to wych ko mu ni ka tów,
na przy kład ta kich:

„Pro si my Ko le żan ki i Ko le gów Le ka rzy o zgła sza nie się przed re je stra cją bez po śred nio
w ga bi ne cie”. 

Ma to po zwo lić omi nąć nie zgod ne z pra wem in for ma cje o przyj mo wa niu le ka rzy po za
ko lej no ścią, pra cu ją ce mu tam le ka rzo wi umoż li wić po moc Ko le gom, po zwo li to też „za cho -
wać twarz” jak pi sze Pan dok tor, przed in ny mi pa cjen ta mi. Na ra zie wi szą in for ma cje: „O ko -
lej no ści przy jęć de cy du je le karz”. Ni by to sa mo, ale nie ko niecz nie.

MOŻ NA INA CZEJ

Jak moż na roz wią zać pro blem ko le jek i przyj mo wa nia le ka rzy, szcze gól nie se nio rów – za -
py ta łam dr Ali nę Mar czew ską,
któ ra od dzie się ciu lat jest kie -
row ni kiem przy chod ni osie dlo -
wej w Ka to wi cach -Bo gu ci cach.

Dr Ali na Mar czew ska: Nie
chcia ła bym wy stę po wać w ro li
ja kiejś wy rocz ni czy nad zwy czaj -
ne go przy kła du, po pro stu przy -
cho dzę np. na 730, sie dzę
i przyj mu ję, jak wszę dzie. Je ste -
śmy w POZ we dwie, ma my za -
re je stro wa nych czte ry ty sią ce
pa cjen tów. Mam oko ło 40 pa -
cjen tów dzien nie. 

A jak dzia ła sys tem przyj mo wa nia? Pa cjen ci są uma wia ni na kon kret ne go dzi ny?

fo
t.:

 G
ra

ży
na

 O
gr

od
ow

sk
a

Doktor Alina Marczewska

KOMUNIKAT 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach zamierza zorganizować w dniu

5 lutego 2011 roku Bal Karnawałowy. 

Miejsce balu oraz cena zaproszeń pozostają w trakcie negocjacji 

i uzależnione są od liczby uczestników. 

Koleżanki i Kolegów proszę o zgłaszanie chęci udziału w Balu do dnia 30 listopada 2010 roku, 

w sekretariacie Śląskiej Izby Lekarskiej; tel. (32) 203-65-47/8 

lub e-mail sekretariat@izba-lekarska.org.pl

U nas nie ma za pi sów i to nam się spraw dzi -
ło. Nie zo sta wia my ni ko go bez po mo cy.
W ostat nich la tach za ob ser wo wa łam wzrost
licz by pa cjen tów star szych, ob cią żo nych
wie lo ma cho ro ba mi, to wy nik zmian de mo -
gra ficz nych.

A są wśród nich le ka rze?
Oczy wi ście, więk szość z nich już zna my. 
Po pro si łam mo je pa nie re je stra tor ki, że by za -
zna cza ły na kar cie pa cjen ta „służ ba zdro -
wia”.Ro bią tak za pierw szą wi zy tą 
i kie dy wi dzę tę ad no ta cję, wy cho dzę przed ga -
bi net i mó wię: pro szę pa nią dok tor Ko wal ską,
al bo za pra szam pa na dok to ra Ko wal skie go.

In ni pa cjen ci nie pro te stu ją?
Ni gdy się nie zda rzy ło. To jest ja kieś wy tłu -
ma cze nie dla in nych cze ka ją cych. I chy ba ina -
czej wy glą da, niż zmu sza nie le ka rza do upo -
ka rza ją cych dia lo gów w po cze kal ni czy py -
ta nia pa ni re je stra tor ki „czy pań stwo pusz -
czą te go pa na, bo to dok tor”. Kie dy le karz
sam nie zgło si te go w re je stra cji, a wy ni ka to
z roz mo wy w ga bi ne cie, sa ma za zna czam
w kar cie ta ką in for ma cję.

A ro bi Pa ni tak, bo…
To chy ba oczy wi ste?

Gra ży na Ogro dow ska



Kurs: „Aka de mia umie jęt no ści spo łecz nych (AUS) dla le ka rzy. Ko mu ni ka cja in ter per so nal na. Le karz – 
pa cjent – współ pra cow nik”

Ter min: 6 gru dnia 2010 r. (po nie dzia łek) godz. 1500, 9 gru dnia 2010 r. (czwar tek) godz. 1500

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. Każ dy z uczest ni ków bie rze udział tyl ko w jed -
nym z wy żej wy mie nio nych spo tkań. Zgłoszenia wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na
stronie internetowej ŚIL.

Konferencja: „Za sa dy an ty bio ty ko te ra pii. An ty bio ty ko te ra pia w prak ty ce le ka rza i le ka rza sto ma to lo ga. Błę dy w an ty bio ty -
ko te ra pii. In te rak cje an ty bio ty ków z in ny mi le ka mi”

Ter min: 9 li sto pa da 2010 r. (wto rek), godz. 1600

Do dat ko we in for ma cje:    Te ma ty wy kła dów: Ra cjo nal na an ty bio ty ko te ra pia i błę dy po peł nia ne przez le ka rzy POZ – dr Ka ta rzy na Sem -
czuk; Ra cjo nal na an ty bio ty ko te ra pia w szpi ta lu – prof. Da nu ta Dzier ża now ska; In te rak cje an ty bio ty ków z in -
ny mi le ka mi – doc. Ka ta rzy na Dzier ża now ska -Fan grat.

Kurs: „Naj częst sze błę dy dia gno stycz ne w ga bi ne cie sto ma to lo gicz nym”
Ter min: 19 li sto pa da 2010 r. (pią tek), godz. 1600

Kon fe ren cja: „Neu ro lo gicz ne po wi kła nia scho rzeń la ryn go lo gicz nych u dzie ci”
Ter min: 2 grud nia 2010 r. (czwar tek), godz. 1000

Or ga ni za to rzy: Kli ni ka Pe dia trii i Neu ro lo gii Wie ku Roz wo jo we go Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go, Od dział La ryn go lo -
gii Gór no ślą skie go Cen trum Zdro wia Dziec ka, Ko mi sja ds. Kształ ce nia Po dy plo mo we go Ślą skiej Izby Le kar -
skiej w Ka to wi cach.
Szczegółowe informacje dotyczące programu Konferencji dostępne na stronie internetowej: www.izba-lekarska.org.pl

Kon fe ren cja: „Profilaktyka onkologiczna w stomatologii”
Ter min: 10 grud nia 2010 r. (piątek), godz. 1000

Do dat ko we in for ma cje:     Szczegółowe informacje dotyczące programu Konferencji będzą dostępne na stronie internetowej: 
www.izba-lekarska.org.pl

Koszt udziału w Konferencji wynosi 150,00 zł od osoby. Wpłaty należy dokonać na konto Domu Lekarza: VW Bank
78 213000042001049204680001 lub w kasie Domu Lekarza. Potwierdzeniem udziału jest dokonanie opłaty.

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

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

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

SZKOLENIA ŚIL

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na kursy specjalizacyjne „Zdrowie Publiczne” na rok 2011 w ramach projektu 

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

Informujemy, że osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach 
w roku 2011 mogą zgłaszać się na listy rezerwowe we wszystkich proponowanych terminach. Planujemy uruchomienie dodatkowej

edycji kursu w roku 2011. Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w kursach można uzyskać:
BIU RO PRO JEK TU: 

Ślą ska Izba Le kar ska, 40-126 Ka to wi ce, ul. Gra żyń skie go 49a
tel: (32) 203 65 47 wew. 321, 322; tel. kom. 694 659 061; fax: (32) 352 06 38
www.izba -le kar ska.org.pl/pro doc to re       e -ma il: pro doc to re@izba -le kar ska.org.pl

W kur sach mo gą uczest ni czyć le ka rze i le ka rze den ty ści za miesz ka li, bądź za trud nie ni na te re nie wo je wódz twa ślą skie go. 
Wa run kiem za kwa li fi ko wa nia na kurs jest za trud nie nie na za sa dzie umo wy o pra cę lub umo wy cy wil no -praw nej. 

UWA GA: 
Oso by, któ re są wy łącz nie sa mo za trud nio ne nie bę dą mo gły być za kwa li fi ko wa ne. Kur sy są bez płat ne.
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Ab sol wen ci  Wy dzia łu Le kar skie go Gdań skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go
(w la tach 1965-1971). Mi ja 40 lat od ukoń cze nia stu diów. 

VI Zjazd KO LE ŻEŃ SKI w dniach 27 – 29 maja 2011 roku
do Kli ni ki SPA  – Me dy cy na Na tu ral na, Re kre acja i Re ha bi li ta cja 

Koszt noc le gu 1 oso by – 90 zł (ze śnia da niem) – 1 do ba 
Do kład ne in for ma cje:

sta ro ści na ro ku Han na Lu bow ska-Pio trow ska, ul. Wiej ska 3/1, 14-500 Bra nie wo, woj. warm. ma zur skie
te l.: (55) 243 21 42; 603 406 934; 502 038 786

e-ma il: han pio@pocz ta.fm 
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zy wa ła pro sto i ja sno wy łusz czyć swo je sta -
no wi sko i wziąć po tem za nie od po wie dzial -
ność. Pod jąć de cy zję i po tra fić ją uza sad nić.

Dla cze go dziś to ta ka rzad kość? Więk -
szość in ter wen cji dzien ni kar skich te go wła -
śnie do ty czy. Me dia mu szą po ma gać oby wa -
te lom i po śred ni czyć w uzy ski wa niu wy ja śnie -
nia de cy zji. Do pie ro gdy wje dzie się z ka -
me rą do urzę du, za czy na się po prze pi sy, ak -
ty praw ne się ga nie, ar gu men ta cji szu ka nie,
do ka me ry tłu ma cze nie. Oby wa tel so bie pro -
gram obej rzy i w koń cu się do wie, kto i dla -
cze go był na „nie” w je go spra wie.

Kie dyś krę co no film mu zycz -
ny w Be ski dach. Aneg do ta przy -
pi su je bo ha te ra – miał nim być re -
ży ser Wło dzi mierz P. Dwa dni
prze pro wa dzał ca sting na wy ko -
naw ców wśród miej sco wych ar ty -
stów folk lo ru gór skie go.
– „Pan tak, pa ni nie, pa nu – dzię -
ku je my”. Kie dy w koń cu po na gra -
niach eki pa od po czy wa ła w karcz -
mie, na gle otwo rzy ły się drzwi.

Ra zem z fu try ną sta nął w nich ro sły, bli -
sko dwu me tro wy gó ral. Ciu pa ga w ol brzy -
miej ła pie ki wa ła się wte i we wte. Od rzu co -
ny w ca stin gu, ca ły dzień pił w roz pa czy, aż
w koń cu po sta no wił spra wę wy ja śnić po swo -
je mu.

Pod szedł do re ży se ra, spoj rzał groź nie
i ryk nął:
– Co sik sły szo łek. Co, jo nie by da śpi woł?
Jo?!

Wierz cie lub nie, ale do krę co no so lów -
kę z je go udzia łem.

Cza sa mi rze czy wi ście le piej od ma wiać
w sty lu „ci cho, sza”, ale prze cież nie wszy -
scy ma my ciu pa gi.

Gra ży na Ogro dow ska

Ty tuł nie jest na wią za niem do po pu lar nej kra kow skiej pio sen ki o tym, że „na chod ni -
kach ci cho sza nie ma Mic kie wi cza i nie ma Mi ło sza”. Mic kie wi cza mo że i nie ma, ale o Mi -
ło szu gło śno by ło i zno wu bę dzie, w 2011. Pi szę o czymś, w czym nie ma nic, ale to nic
po etyc kie go. O pew nej me to dzie mia no wi cie.

Nie uczą o niej na wy dzia łach, gdzie kształ ci się przy szły „me nedż ment”, MBA z te -
go nie da ją, w pra cach ma gi ster skich o „ci cho, sza” nie ma sło wa. A jed nak me to da ta kwit -
nie od cza sów Pe ere lu i nie ste ty, ma się wciąż do sko na le. W wie lu fil mach z lat 70-tych i póź -
niej szych, oglą da li śmy zde spe ro wa nych oby wa te li, któ rzy usi łu ją do stać się przed ob li cze
Urzęd ni ka. Bo nie pod jął de cy zji, al bo zro bił tak, że wy szło z te go „nie”.

Dla cze go nie, na ja kiej pod sta wie – nie wia do mo. Urzęd ni ka nie ma, nie by ło, od je -
chał, wy szedł, wy szedł oknem, tyl nym wyj ściem i tak da lej.

Dziś ma my ol brzy mie spół ki, kon sor cja, kon cer ny, roz bu do wa ne mi ni ster stwa i in ne urzę -
dy do spraw wła ści wych, tłu my urzęd ni ków róż ne go szcze bla, prze pi sów do sta tek, a na -
wet nad miar, bo wza jem nie się wy klu cza ją – i da -
lej, po sta re mu, roz my tą od po wie dzial ność.

Z de cy zją kon kret ne go czło wie ka moż -
na po le mi zo wać, od nieść się do niej, od wo łać,
ale je śli to „nie” jest nie pod pi sa ne, uni kiem jest,
prze wle ka niem, od wle ka niem, ta jem ni cą jest,
mgłą i do my słem? Nie przy pad ko wo hor ror na krę -
co no pt „Mgła”, bo jak z nią wal czyć?

Ktoś na gle sta je się „per so na non gra ta „w swo -
im miej scu pra cy, zle ceń nie do sta je, lep szych wa -
run ków pra cy do pro sić się nie mo że, dy rek cja uni -
ka roz mo wy, ko le dzy ple ca mi się od wra ca ją… co wła ści wie się sta ło? Ci cho, sza! Nie mó wi my.

Pro jekt nie zo sta je wdro żo ny. Po do bał się do wczo raj, a dziś już nie. Dla cze go, co z nim
nie tak, ko mu się nie po do ba, bo nikt się nie przy zna je? I niech tak zo sta nie. Au tor zmę -
czy się w koń cu i nie bę dzie do cie kał.

Dok tor Mał go rza ta F. mia ła pod jąć do dat ko wą pra cę, w po wsta ją cym pry wat nym 
NZOZ -ie. Sa mi się do niej zwró ci li. „Pój dzie my ra zem jak bu rza” – obie ca li. Ni gdzie nie
po szli. Kie dy już usta wi ła wszyst ko w do tych cza so wej pra cy, na wy sy ła ła się do ku men tów,
na roz ma wia ła z przy szłym kie row nic twem, jak ten pry wat ny naj le piej zbu do wać, po my słów
na poda wa ła, za pa dła ci sza. Je dy ne, co do sta wa ła, to ma ile: Pro szę cze kać. Bo jesz cze to,
jesz cze tam to nie go to we. Po je cha ła tam kie dyś. Go to we by ło aż mi ło, ty le, że bez niej.
Po dob no zna lazł się ja kiś „ha mul co wy” jej za trud nie nia. Kto nim był i dla cze go, mo że tyl -
ko zga dy wać, bo wszy scy by li dla niej mi li i sze ro ko uśmiech nię ci. Ci cho, sza - nie mów my
już o tym, pa ni dok tor.

Co raz czę ściej pra cow nik jest zwal nia ny po przez ka dry. Pa pie rek ci cho od bie ra i ty le go
wi dzie li po wie lu la tach pra cy. Nikt z nim nie roz ma wia, bo to przy kre jest dla kie row ni ka.
To się kie dyś na zy wa ło „od wa ga cy wil na”. Ta kie za po mnia ne dziś sło wa. Ta od wa ga na ka -

FELIETON

Cicho, sza!
● Z BOKU
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TOWARZYSTWA NAUKOWE

5 paź dzier ni ka br. w In sty tu cie Me dy cy -
ny Pra cy i Zdro wia Śro do wi sko we go od by -
ła się ko lej na kon fe ren cja na uko wo – szko -
le nio wa Od dzia łu Ślą skie go Pol skie go To wa -
rzy stwa Me dy cy ny Pra cy. 

Na treść kon fe ren cji zło ży ły się trzy wy -
stą pie nia.
1. Dr Be ata Dąb kow ska z IM PiZŚ omó wi -

ła pro blem na ra że nia na chlo rek wi ny lu.
Przed sta wi ła ogól ne in for ma cje na ten te -
mat, wy ni ka ją ce z wie dzy me dycz nej
oraz sta ty sty ki do ty czą ce za cho ro wal no -
ści zwią za nej z na ra że niem. Wy stą pie nie
wy wo ła ło ży wą dys ku sję do ty czą cą pro -
ble ma ty ki, a prof. prof. Ka zi mierz Ma rek,
Hen ry ka Lan gau er – Le wo wic ka oraz dr
Ry szard Szoz da uzu peł ni li wy kład o do -
świad cze nia wła sne.

2. Dr Ry szard Szoz da – prze -
wod ni czą cy Za rzą du Od -
dzia łu przed ło żył in for ma -
cję na te mat Dni Me dy cy ny
Pra cy i Zdro wia Pu blicz ne -
go (spra woz da nie opu bli ko -
wa no w nr 10/2010 Pro
Me di co).

3. Dr hab. Re na ta Złot kow -
ska – kon sul tant wo je wódz -
ki z me dy cy ny pra cy, przed -
sta wi ła do nie sie nie do ty czą -
ce Dni Me dy cy ny Pra cy
(krót ka in for ma cja zo sta ła
przed sta wio na w nr 10/2010 Pro Me di co)

Na za koń cze nie wszy scy uczest ni cy za pro sze ni zo sta li do udzia łu w ko lej nym ze bra -
niu w li sto pa dzie.

Ry szard Szoz da

Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy 
zaprasza na kolejne zebranie

23 listopada 2010 o godz. 1300

w Sali Wykładowej Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, 
przy ul. Kościelnej 13

Tematyka: 
• Nanocząstki w miejscu pracy i środowisku komunalnym – skutki zdrowotne” 

(dr hab. n. med. Renata Złotkowska)
• co nowego w medycynie pracy i naukach pokrewnych (dr n. med. Ryszard Szozda)

Udział wszystkich lekarzy (i innych) jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymują 3 punkty edukacyjne. 
dr n. med. Ryszard Szozda – Przewodniczący OŚ PTMP

Har mo no gram kur sów dla le ka rzy or ga ni zo wa nych przez Wo je wódz ki Ośro dek
Me dy cy ny Pra cy w Ka to wi cach w ro ku 2010

Kur sy dla le ka rzy wy ko nu ją cych za da nia służ by me dy cyny pra cy: 
1. „Oku li stycz ne pro ble my do ty czą ce orze ka nia. Zdol ność do pra cy na wy bra nych sta no wi skach”.

Ter min kur sów 17.11.2010 r. godz. 900 – 1200

Wy kła dow ca: lek. med. Ta tia na Dzie dzic

2. „Pro ble my la ryn go lo gicz no -fo nia trycz ne w ba da niach pro fi lak tycz nych pra cow ni ków”.
Ter min kur sów 30.11.2010 r. godz. 900 – 1300

Wy kła dow ca: dr n. med. Syl wia Ko cierz, lek. med. An na Or kisz -Po pczyk

Kur sy są jed no dnio we, bez płat ne, nie wcho dzą w za kres kur sów obo wiąz ko wych do spe cja li za cji.
Uczest ni kom kur sów przy zna wa ne są punk ty edu ka cyj ne. 

Za ję cia od by wać się bę dą w Wo je wódz kim Ośrod ku Me dy cy ny Pra cy w Ka to wi cach ul. War szaw ska 42.
For mu larz zgło sze nio wy do po bra nia na stro nie in ter ne to wej www.womp.in fo

In for ma cja te le fo nicz na: (32) 258 94 03

Doktor Beata Dąbkowska w trakcie wygłaszania referatu

Sprostowanie.
W poprzednim numerze „Pro Medico” błędnie wydrukowaliśmy nazwisko Pani dr hab. n. med. Renaty Złotkowskiej. Serdecznie

przepraszamy.
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KLINIKA

Innowacyjna operacja w Żorach
● PRZESZCZEP ŁĄKOTKI ALLOGENICZNEJ

17-la tek bę dzie miał wsz cze pio ną łą kot kę
bocz ną, zaś 19-la tek – przy środ ko wą. Obu
cze ka też re kon struk cja wię za dła krzy żo we -
go przed nie go.

Za bie gi prze szcze pu łą kot ki od daw cy
wy ko ny wa ne są już na świe cie,  ope ra cje ta -
kie przy no szą obie cu ją ce wy ni ki. Obec nie
w Pol sce ru ty no wo nie wy ko nu je się ta kich
za bie gów, ze wzglę du na wy so ką ce nę
prze szcze pów spro wa dza nych zza gra ni cy.
Po raz pierw szy w Pol sce uży te zo sta ną prze -
szcze py przy go to wa ne i opra co wa ne w Pol -
sce.

Łą kot ka to tkan ka, któ ra jest da rem oso -
by zmar łej dla oso by cho rej. Aby by ła bez -
piecz nym ma te ria łem lecz ni czym, bank tka -
nek mu si ją prze ba dać, za kon ser wo wać, wy -
ste ry li zo wać i prze cho wy wać w od po wied -
nich wa run kach. To kosz tu je. Na przy go to -
wa nie 20 łą ko tek bank tka nek w Za brzu
otrzy mał środ ki z Mi ni ster stwa Zdro wia,
z pro gra mu Po lgraft. Koszt przy go to wa nia
jed ne go pre pa ra tu tkan ko we go w za brzań -
skim ban ku tka nek, po bra ne go od oso by
zmar łej, jest po nad dwu krot nie niż szy, niż
np. w ame ry kań skich ośrod kach, w któ rych
wy no si on ok. 4 – 5 tys. do la rów. 

Be ata Ba naś

Kli ni ka Chi rur gii En do sko po wej w Żo rach jest pla ców ką me dycz ną, zaj mu ją cą się le cze -
niem ura zów i scho rzeń na rzą dów ru chu. 27 paź dzier ni ka 2010 ro ku jej le ka rze prze pro -
wa dzą pierw sze w Pol sce ope ra cje prze szcze pu al lo ge nicz nej łą kot ki sta wu ko la no we go z uży -
ciem przy go to wa nych i opra co wa nych w Pol sce prze szcze pów al lo ge nicz nych (od daw cy). 

Ope ra cje, któ ry zo sta ną wy ko na ne, są prze ło mem, zwłasz cza dla lu dzi mło dych, u któ -
rych w wy ni ku ura zu usu nię to łą kot kę. Brak łą kot ki po wo du je więk sze na ci ski na po wierzch -
niach sta wo wych co w efek cie pro wa dzi do przed wcze sne go zu ży wa nia się chrząst ki sta -
wo wej i wcze snej cho ro by zwy rod nie nio wej. Pro ces zwy rod nie nio wy roz po czy na się w mo -
men cie usu nię cia łą kot ki i prze bie ga w spo sób po wol ny, na po cząt ku bez ob ja wo wo. Ba da -
nia na uko we wska zu ją jed nak, że w prze cią gu kil ku na stu lat zmia ny zwy rod nie nio we są wy -
raź nie wi docz ne. Pro ces szcze gól nie szyb ko prze bie ga po usu nię ciu łą kot ki bocz nej, gdzie
dwie współ pra cu ją ce ze so bą po wierzch nie ma ją kształt wy pu kły co szcze gól nie pre dys po -
nu je do ście ra nia się chrząst ki. Po pew nym cza sie od usu nię cia łą kot ki (kil ka lat – za le ży
od in ten syw no ści ob cią żeń prze no szo nych przez staw ko la no wy, ro dza ju na ci sków, wa gi cia -
ła pa cjen ta) za czy na ją się bó le ko la na, obrzę ki, aż w koń cu brak łą kot ki pro wa dzi do cho -
ro by zwy rod nie nio wej. Je śli u 20-lat ka ko niecz ne by ło usu nię cie łą kot ki to za 15-20 lat ob -
ser wu je my za awan so wa ne zmia ny de struk cji chrząst ki sta wo wej i znacz na część pa cjen tów
wy ma ga ope ra cji en do pro te zo pla sty ki. 

Prze szcze pio na łą kot ka od daw cy za cho wu je się iden tycz nie jak łą kot ka wła sna, a za -
tem ha mu je pro ces zwy rod nie nia po wierzch ni sta wo wej. Łą kot ka sta no wi szkie let, któ ry or -
ga nizm prze bu do wu je we wła sną struk tu rę tkan ko wą. Prze szczep jest nie una czy nio ny, ubo -
go ko mór ko wy, dla te go praw do po do bień stwo od rzu tu jest nie wiel kie. Do dat ko wo zmniej -
sza je pro ces ste ry li za cji i głę bo kie go mro że nia, któ re uszka dza ją an ty ge ny po wierzch nio -
we znaj du ją ce się na ko mór kach prze szcze pu.

Za bie gi prze szcze pu łą kot ki al lo ge nicz nej (od daw cy), któ re zo sta ną wy ko na ne w Kli -
ni ce Chi rur gii En do sko po wej, są je dy ną szan są na unik nię cie wcze snej cho ro by zwy rod nie -
nio wej u osób, u któ rych w wy ni ku ura zu ko niecz ne by ło usu nię cie łą kot ki wła snej. Le ka -
rze prze pro wa dzą ope ra cje prze szcze pu łą kot ki al lo ge nicz nej u dwóch pa cjen tów:

Sala operacyjna kliniki
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An kie ta prze pro wa dzo na
wśród bli sko 100 uczest ni ków,
któ rzy przy by li do Ustro nia ujaw -
ni ła, że zde cy do wa na więk szość,
bo aż 89% opo wia da się za po -
zo sta wie niem sta żu po dy plo mo -
we go. (Po dob ne wy ni ki otrzy ma -
no w an kie cie za miesz czo nej
na stro nie in ter ne to wej ŚIL, za by -
ło 94 % an kie to wa nych.)

Oto szcze gó ło we wy ni ki an -
kie ty prze pro wa dzo nej pod czas
spo tka nia zor ga ni zo wa ne go przez
Ko mi sję ds. Mło dych Le ka rzy ŚIL:

Staż po dy plo mo wy:
– jest po trzeb ny, po wi nien zo stać utrzy ma ny 56%
– jest po trzeb ny, ale w in nej for mie 35%
– jest nie przy dat ny, po wi nien zo stać znie sio ny 11%

Ra fał Kieł kow ski

Więk szość opo wia da się za po zo sta wie -
niem sta żu 

Już po raz szó sty z rzę du mło dzi le ka -
rze Ślą skiej Izby Le kar skiej spo tka li się
w „pięk nych oko licz no ściach przy ro dy”

Be ski du Ślą skie go. 
Tra dy cją sta je się już tak że wspa nia ła sło -

necz na po go da, któ ra to wa rzy szy tym spo -
tka niom. Sprzy ja to gór skim wy ciecz kom,
a tak że bie sia do wa niu pod go łym nie bem
przy gril lu, do póź nych go dzin noc nych. Tak -
że mu zy ka sprzy ja ła za ba wie ta necz nej, któ -
ra skoń czy ła się dłu go po pół no cy. 

Te ma tem wio dą cym dys ku sji to czo nych
pod czas spo tka nia by ła pro po zy cja zmia ny
usta wy o za wo dzie le ka rza i le ka rza den ty -
sty, któ ra prze wi du je m.in. li kwi da cję sta żu
po dy plo mo we go. 

Nie oby ło się bez uwag i ko men -
ta rzy ze stro ny le ka rzy.

Dru gą część szko le nia po -
świę co na by ła za po bie ga niu za -
ka że niom i cho ro bom za kaź nym
w związ ku z no wym roz po rzą dze -
niem mi ni stra zdro wia, któ re we -
szło w ży cie la tem te go ro ku.

Mnó stwo emo cji wzbu dzi ła
oce na ry zy ka wy stą pie nia za ka że -
nia zwią za ne go z wy ko ny wa niem
świad czeń zdro wot nych.

Z roz po rzą dze nia wy ni ka, że
każ dy kie row nik za kła du opie ki zdro wot nej lub wła ści ciel in dy wi du al nej prak ty ki le kar skiej
bę dzie mu siał opra co wać wła sny do ku ment, któ ry bę dzie opi sy wał ry zy ko wy stą pie nia za -
ka że nia w je go wła snej pla ców ce zwią za ny z jej spe cy fi ką, a na stęp nie bę dzie mu siał prze -
pro wa dzić mo ni to ring te go ry zy ka w po sta ci kon tro li we wnętrz nej udo ku men to wa nej od -
po wied ni mi pro to kó ła mi, nie rza dziej niż raz na cześć mie się cy.

W każ dej pla ców ce po win ny się też znaj do wać od po wied nio przy go to wa ne pro ce du -
ry za po bie ga ją ce za gro że niom. Po tej czę ści wy kła du wy bu chła go rą ca dys ku sja. Po sta wio -
no wie le py tań, choć wie le z nich po zo sta ło bez od po wie dzi. Pod su mo wu jąc, by ło to waż -
ne spo tka nie, na któ rym po ru szo no wie le nur tu ją cych obie stro ny te ma tów – my ślę, że nie
ostat nie. Uczest ni cy wy ra zi li chęć prze pro wa dze nia po dob ne go szko le nia w za kre sie go -
spo da ro wa nia od pa da mi me dycz ny mi, więc chy ba moż na po wie dzieć „do zo ba cze nia”.

Alek san dra Som mer lik -Bier nat

Tym ra zem spo tka nie zor ga ni zo wa no
z ini cja ty wy Po wia to wej Sta cji Sa ne pid. Ce -
lem spo tka nia by ło prze szko le nia le ka rzy den -
ty stów pod kon tem wy mo gów sa ni tar no -epi -
de mio lo gicz nych w pla ców kach me dycz nych.
Omó wio no naj waż niej sze ak ty praw ne, któ -
rych wej ście w ży cie spo wo do wa ło jesz cze
nie prze wi dzia ne skut ki dla ga bi ne tów sto ma -
to lo gicz nych.

W szko le niu uczest ni czy ło po nad trzy -
dzie stu le ka rzy z Cho rzo wa i Świę to chło wic,
za rów no wła ści cie li pry wat nych prak tyk
den ty stycz nych, jak i NZOZ -ów.

Więk sza część ko le ża nek i ko le gów
zna ła się już z wcze śniej szych spo tkań, lecz
po ja wi ły się tak że no we twa rze. Szko le nie
pro wa dzi ła mgr Bo że na Si dor z Cho rzow -
skiej Sta cji Sa ne pid.

W pierw szej czę ści wy stą pie nia wy kła -
dow czy ni omó wi ła wy bra nie za gad nie nia
z za kre su de zyn fek cji i ste ry li za cji.Prze ana -
li zo wa no do bór pre pa ra tów de zyn fek cyj nych
do na rzę dzi oraz omó wio no sub stan cje
ak tyw ne wcho dzą ce w ich skład, na stęp nie
za ję to się prze bie giem pro ce su ste ry li za cji.

● STOMATOLODZY Z CHORZOWSKIEJ DELEGATURY ŚIL SPOTKALI SIĘ PO RAZ TRZECI

Spotkanie Delegatury Chorzowskiej

Wiele pytań bez odpowiedzi

Uczestniczka spotkania młodych lekarzy wypełnia ankietę.

„Powitanie Jesieni 2010”
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ną dzien ni kar kę – Liz zie, ma rzą cą o ka rie -
rze kry ty ka mu zycz ne go. Pre zen tu je ob raz
wpierw po wol ne go, ale roz pę dza ją ce go się
ni czym la wi na, roz pa du jej świa ta: Utra tę
przy jaź ni, zro zu mie nia, sza cun ku. Zre ali zo -
wa na na pod sta wie bio gra fii Eli za beth Wurt -
zel opo wieść koń czy się hap py end’em, ale
po zo sta wia ca ły sze reg py tań – na tu ry nie
tyl ko me dycz nej czy spo łecz nej, ale wręcz
fi lo zo ficz nej. Za da wa no je so bie zresz tą co
naj mniej od cza sów Hi po kra te sa. Kie dy za -
bu rze niu ule ga rów no wa ga mię dzy flu ida mi,
kie dy prze wa gę uzy sku je żółć czar na,
u czło wie ka roz wi ja się me lan cho lia – pi sał
mistrz. Ale co ową rów no wa gę za bu rza?
W śre dnio wie czu są dzo no, że de pre sja to
ob jaw dzia ła nia złych du chów, opę ta nia
czło wie ka przez de mo ny, więc do le cze nia
wy ko rzy sty wa no eg zor cy zmy. Jak bro nić się
przed zły mi du cha mi? Jesz cze in ne dy le ma -
ty po ja wi ły się w la tach 50-tych ubie głe go
wie ku, kie dy zsyn te ty zo wa no pierw sze le ki
prze ciw de pre syj ne – ipro nia zyd i imi pra mi -
nę. Za bły sła wów czas na dzie ja na rze czy -
wi ście sku tecz ną po moc dla cho rych. Ale na -
ro dzi ły się też oba wy… 

Przez ty siąc le cia lu dzie wkła da li wy si łek
w osią ga nie am bit nych za mie rzeń. Suk ce sy
w re ali za cji pla nów, sa tys fak cja z po ko ny wa -
nia prze szkód sta ją cych na dro dze by ły źró -
dła mi za do wo le nia z ży cia. Do da wa ły ener -
gii, gwa ran to wa ły ro dzaj du cho we go bło go -
sta nu. Za ży cio wy trud – cze ka ła na gro da.
Ale wraz z roz wo jem che mii po ja wi ła się po -
ku sa, by ze rwać owoc bez po trze by tro ski
o drze wo; by osią gnąć szczę ście „na skró -
ty”. Co z kon cep cją przy jem no ści bądź przy -
kro ści ja ko kon se kwen cji okre ślo nych za cho -
wań, a więc „or ga nicz nej” spra wie dli wo ści?
Upa da. Po co roz wi jać ta len ty? Kom po no -
wać mu zy kę, ma lo wać, two rzyć dzie ła sztu -
ki? Po co dbać o god ne ży cie? Słu chać gło -
su su mie nia? Po co wy cią gać rę kę do dru -
gie go czło wie ka? Oczy wi ście, mógł by ktoś
po wie dzieć, pro blem nie od no si się do le -
ków prze ciw de pre syj nych. Ta kie wąt pli wo -
ści do ty czą ra czej sub stan cji eu fo ry zu ją cych,
nar ko ty ków, czy jak że po pu lar nych ostat nio
do pa la czy. Ale gra ni ca by wa cien ka! I choć
sto so wa nie nar ko ty ków nie by ło ni gdy „mod -
ne”, przy naj mniej w sze ro kich krę gach

Z fil mu „Wbrew re gu łom”, któ ry za pre zen tu je my 10 li sto pa da, pły nie za chę ta
do ostroż ne go scep ty cy zmu wo bec na rzu ca nych nam norm. Pew na nie uf ność dla cu dzych
do świad czeń jest w nas wręcz bio lo gicz nie za ko do wa na. Wie my, że kto raz spa rzy się ogniem,
wię cej do nie go rę ki nie wło ży. A ostrze ga ny? Sa mi wie cie… 

Wy ko nu jąc nasz za wód tak że nie wy rze ka my się wąt pli wo ści. To do brze. Wszel ki po -
stęp na uko wy ba zu je wła śnie na nie do wie rza niu. Przed Ga li le uszem lu dzie cia snych umy -
słów są dzi li, że obiek ty cięż sze spa da ją szyb ciej… By ło to zgod ne z in tu icją i po glą da mi
przod ków. Nie prze ko na ny oj ciec Vin cen zo w ro ku 1600 wy ko nał spek ta ku lar ny eks pe ry -
ment zrzu ca jąc róż ne przed mio ty z Krzy wej Wie ży w Pi zie. Do wiódł, że czas trwa nia spad -
ku swo bod ne go jest dla nich jed na ko wy. Wy ka zał tym sa mym nie za leż ność przy spie sze nia
ziem skie go od ma sy i pchnął fi zy kę na no we to ry. (Na mar gi ne sie – kto wie, że pierw szy -
mi stu dia mi, ja kie roz po czął Ga li le usz, by ła me dy cy na?). Ale uwa ga! Ła two po paść w dru -
gą skraj ność – grzech py chy… 

Umie jęt ność spoj rze nia z dy stan su na wła sne do świad cze nia, je śli sto ją w sprzecz no -
ści z wy ni ka mi ba dań czy opi nią au to ry te tów, to nie
luk sus – to obo wią zek. Jak ba lan so wać mię dzy mą -
dro ścią ksiąg, a do świad cze niem ży cio wym? Jak zna -
leźć punkt cięż ko ści mię dzy ugrun to wa ną tra dy cją,
a po trze bą na dą ża nia za zmia na mi? To wła śnie wie -
dza, ukry ta gdzieś „po środ ku”. Brak do niej ma -
py, ale sztu ka chęt nie sta wia dro go wska zy…

„Szczę ście dla wszyst kich za dar mo! I niech nikt
nie odej dzie skrzyw dzo ny!”*

Za cznij my od koń ca: w ostat nich sce nach fil -
mu, któ ry po ka że my 8 grud nia, przed sta wio na zo -
sta je garść sta ty styk. Do wia du je my się, że w sa mych
Sta nach Zjed no czo nych co ro ku wy sta wia się 300
mi lio nów re cept na le ki an ty de pre syj ne. Przyj rzyj -
my się in nym licz bom: De pre sja jest we dług Świa to wej Or ga ni za cji Zdro wia czwar tym naj -
po waż niej szym pro ble mem zdro wot nym na świe cie. Sza cu je się, że oko ło 30-50% lu dzi
cier pia ło w swo im ży ciu na nie ade kwat ne do sy tu acji za bu rze nia na stro ju, o róż nym na si -
le niu. Por tal www.psy chia tria.pl po da je, że wśród osób zgła sza ją cych się do le ka rza pierw -
sze go kon tak tu 12-25% cier pi z po wo du de pre sji, z cze go po ło wa speł nia kry te ria po sta -
ci umiar ko wa nej lub cięż kiej. Cho ro bę, któ ra po tra fi przy nieść wię cej cier pie nia niż ból fi -
zycz ny i z po wo du któ rej co 6-ty po zba wio ny te ra pii cho ry po peł nia sa mo bój stwo, przez
ca łe wie ki lek ce wa żo no lub przy zna wa no się do bez rad no ści wo bec niej. Sza cu je się, że
i dzi siaj na wet u po ło wy cho rych na de pre sję przy pa dłość ta nie zo sta je ni gdy zdia gno zo -
wa na. Ow szem, ist nie je szan sa, że usły szą jak że wy świech ta ny (i kom plet nie nie sku tecz ny)
zwrot: „Czło wie ku, weź się w garść!”. Ale jest i dru ga stro na me da lu. Sta no wią ją rze sze

żąd nych „ta nie go szczę ścia” kon su men tów far ma ceu ty ków, któ rzy nie po win ni otrzy mać na nie
re cep ty. Epi de mia? Cho ro ba cy wi li za cyj na? Mo że po pro stu zja wi sko spo łecz ne? Fe no men
na ty le ma so wy, że uku to ter min „Pro zac Na tion” … Ta ki jest też ory gi nal ny ty tuł fil mu, któ -
ry wy świe tli my, a któ ry w dość swo bod nym tłu ma cze niu brzmi „Po ko le nie P”.

Po wsta ły ty sią ce opra co wań na te mat de pre sji. Sza cow ni au to rzy prze ko nu ją w nich do swo -
ich teo rii do ty czą cych jej źró deł. Są wśród nich hi po te zy bio lo gicz ne, śro do wi sko we, ge -
ne tycz ne, psy cho lo gicz ne i po znaw cze. Jed nak żad na nie spraw dza się sa mo dziel nie, ani
nie wy czer pu je te ma tu. Wie o tym do brze re ży ser – Erik Skjold bjarg – i nie pró bu je być
lep szy. Nie do ko nu je ana li zy i nie sta wia no wa tor skich tez. Po ka zu je w za mian mło dą, zdol -

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY ZAPRASZA

Życie, wieczna tęsknota
● SPOTKANIE CZTERDZIESTE SIÓDME

10 listopada br. o godz. 1900 – „Wbrew regułom” reż. Lasse Hallström.
8 grudnia br. o godz. 1900 – „Pokolenie P” reż. Erij Skjoldbjaerg.
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spo łecz nych, to na punk cie Pro za cu – świat
nie gdyś osza lał…

In ny szko puł: De pre sja mo że być ozna -
ką, że coś w na szym ży ciu to czy się źle.
Na przy kład – trwa my w tok sycz nej pra cy lub
tok sycz nym związ ku. Speł nia ro lę sy gna łu
ostrze gaw cze go, po dob nie jak ból fi zycz ny,
któ ry alar mu je o za gro że niu i wy mu sza re -
ak cję. Za ży cie le ku psy cho tro po we go od po -
wia da ło by wów czas po łknię ciu anal ge ty ku,
ale to prze cież tak, jak gdy by przyj mo wać
śro dek prze ciw bó lo wy nie co fa jąc rę ki znad
ognia. 

Ne go wa nie do bro dziejstw współ cze snej far ma ko te ra pii by ło by głu po tą – ale lek ce wa -
że nie sze ro kie go kon tek stu na szych co raz śmiel szych in ge ren cji w bio che micz ne me cha -
ni zmy funk cjo no wa nia mó zgu sta no wi nie od po wie dzial ność. Cie kaw Wa szych za pa try wań,
za pra szam na na sze cy klicz ne spo tka nie…

*Ar ka dij i Bo rys Stru gac cy, „Pik nik na skra ju dro gi”. 
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

Sta łym miej scem spo tkań po zo sta je Dom Le ka rza, a sta łą 
go dzi ną – dzie więt na sta.

W „Ką ci ku Hu mo ru” pre zen tu je my usły -
sza ne pod czas wy wia du le kar skie go au ten -
tycz ne, nic nie zmie nio ne wy po wie dzi pa cjen -
tów. Tek sty wy brał i spi sał w cią gu 53 lat pra -
cy w po rad niach chi rur gii ogól nej i na czyń
dr Wło dzi mierz Wa lew ski.

1. Po tych le -
kach lód
mi od szedł
z nóg na -
tych miast.
(cho re mu
u s t ą  p i  ł o
zięb nię cie
od czu wa ne
w no gach)

2. Od kil ku
dni ci śnie nie

mam pod sko czo ne.
3. Ja o każ dej cho ro bie chcę za wsze coś wię -

cej wie dzieć i dla te go się gam do bio gra -
fii. (Cho ry miał na my śli pi śmien nic two
me dycz ne)

4. Mam bó le no gi jak jest zniż ka. (cho dzi
o niż ba rycz ny)

5. Jak mi pal ce chy ta pa ra liż, to mi je 
wy krę ca.

6. No gi mnie bo lą na obrze żach i opu cha -
ją.

7. Ci śnie nie mam róż ne. Raz wy so kie, raz
ni skie, ale za wsze jed ne bli sko dru gie go.
(ma ła am pli tu da ci śnie nia).

8. Gdy wyj dę na dwór, od rę ki do łok cia mo men tal nie mi wy cho dzi ży wy mróz i po chwi li
się cho wie.

9. W szpi ta lu nie da ją mi gwa ran cji, czy pod czas ope ra cji nie do sta nie się de zyn fek cja. (cho -
ry miał na my śli in fek cję)

10. Czy dziś mi pan usu nie ten gu mo wy wen tyl? (dren)
11. Ca ła no ga mnie bo li, ale po ni żej kost ki – to już ży let ka! (cho ry skar żył się na bar dzo

ostry ból)
12. Mu szę sta wać jak cho dzę i mam wy pie ki pod po de szwa mi. (Cho ry skar żył się na chro -

ma nie prze stan ko we i pie cze nie stóp) 
13. I da lej mnie bo li ten kciuk od le wej no gi. (pa luch)
14. Du ża mied ni ca uci ska ma łą mied ni cę i od te go są obrzę ki nóg. (cho ry tak so bie tłu -

ma czył etio lo gię obrzę ku)
15. Mia łem skrę ce nie ścię gna ko la no we go.
16. Ostat nio wy bra łam 4-ko mór kow ce i mam po pra wę. (cho dzi o ką pie le czte ro ko mo ro -

we).
17. Po prze świe tle niu RTG oka za ło się, że jest zła ma nie ko ści strzał ko wej pra wej rę ki. (cho -

dzi o kość pro mie nio wą lub łok cio wą)
18. Ro bią mi się wrzo dy na wza jem, raz na jed nej no dze, raz na dru giej.    
19. Nerw mam w no dze uschnię ty.
20. Za czy na mi ści skać łyd kę jak ja kiś krąg. (miał na my śli ob ręcz) 
21. W RTG krę go słu pa wy szły tyl ko drob ne ustro je.
22. Ro bi łem pró bę ty mo lo gicz ną i wą tro bę mam zdro wą. (cho dzi o pró bę ty mo lo wą) 
23. Po ra że nie mia łem po prze kąt nej: wy lew w gło wie po stro nie le wej, a bez wład rę ki i no -

gi po pra wej.
24. Mó wił mi or to pe da, że mu szę my śleć o en dzie w pra wym bio drze. (cho dzi o en do pro -

te zę)
25. Neu ro log mi prze pi sał 10 asor ty men tów i mi zmie nia co mie siąc, ale nic nie le piej. (10

róż nych le karstw)
26. Po wi rów ce do sta łem ru mień do nóg. (po ką pie li wi ro wej no gi za ró żo wi ły się)
27. Z prze świe tle nia krę go słu pa wy ni kło, że jest tam prze rwa.
28. Bra łam dia ter mie dwie ma par tia mi. 
29. Faj ny był dok tor, ale po je chał i nie przy je chał. (uciekł do Nie miec)
30. Stwier dzo no u mnie za ląż ki cu krzy cy.

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY ZAPRASZA

LEKARZU, UŚMIECHNIJ SIĘ

„Kącik humoru”

Włodzimierz Walewski
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W pierw szym pół fi na le po za cię tym
me czu dru ży na z Ło dzi po ko na ła w tie -bre -
aku siat ka rzy ze Szcze ci na 2:1. Dru gi pół -
fi nał to bar dzo trud nym mecz na szej re pre -
zen ta cji, osta tecz nie siat ka rze ŚIL po ko na li
od wiecz ne go ry wa la – Po znań/Czę sto cho -
wa rów nież w tie bre aku 2:1. Pierw szy set za -
koń czył się zwy cię stwem ry wa li 3 punk ta mi,
na to miast set dru gi i tie bre ak to bar dzo do -
bra gra na szych siat ka rzy, któ rzy zde cy do -
wa nie po ko na li prze ciw ni ka.

W me czu o trze cie miej sce zwy cię sko
wy szła dru ży na ze Szcze ci na, po ko nu jąc Po -
znań/Czę sto cho wę. 

Fi nał ro ze grał się więc po mię dzy ry wa -
la mi z gru py A: ŚIL Ka to wi ce – Łódź, w któ -
rym na si siat ka rze po bar dzo do brym me -
czu pół fi na ło wym zde cy do wa nie po ko na li
obroń cę ty tu łu 2:0 i tym sa mym zdo by li
po raz pierw szy w hi sto rii I miej sce na Igrzy -
skach Le kar skich.

Na Igrzy skach ro ze gra no też rów nież tur -
niej Siat ków ki Pla żo wej, przy ką pie li sku
na Po la nie Szy mosz ko wej, w któ rym w ka -
te go rii MIXT Woj ciech Ku sak z żo na Mał -
go rza tą zdo by li brą zo wy me dal. 

Dru ga na sza pa ra, mał żeń stwo Jo an na
Bul sa i Adam Mrocz ka, za ję ła miej sca 5-8.
Tur niej roz gry wa ny był w bar dzo trud nych
wa run kach po go do wych, bo wiem nie ustan -
ny deszcz i tem pe ra tu ra kli ka stop ni po wy -
żej ze ra by ły nie la da wy zwa niem dla star -
tu ją cych za wod ni ków.

Woj ciech Ku sak 

Wra mach Igrzysk od był się Tur niej Siat ków ki Ha lo wej, w któ rym uczest ni czy ła re -
pre zen ta cja Ślą skiej Izby Le kar skiej. Jak co ro ku na si za wod ni cy by li w gro nie
fa wo ry tów, lecz do tej po ry naj lep szy wy nik to srebr ny me dal w 2008 r.

Do tur nie ju zgło si ło się 7 dru żyn po dzie lo nych na dwie gru py: 
GRU PA A: Po znań/Czę sto cho wa, Szcze cin, Wro cław/Biel sko -Bia ła oraz Mińsk (Bia ło ruś)
GRU PA B: ŚIL Ka to wi ce, Łódź, War sza wa/Kiel ce.

W pierw szym me czu gru po wym dru ży na ŚIL Ka to wi ce spo tka ła się z dru ży ną War sza -
wa/Kiel ce i od nio sła ła twe zwy cię stwo 2:0, na to miast dru gi ry wal gru po wy, dru ży na z Ło -
dzi, bę dą ca obroń cą zło te go me da lu sprzed ro ku, by ła zde cy do wa nie bar dziej wy ma ga ją -
cym ry wa lem, mi mo to na si siat ka rze wy gra li po now nie 2:0. Po dwóch zwy cię stwach siat -
ka rze ŚIL za ję li I miej sce w gru pie i w pół fi na le dnia na stęp ne go spo tka li się z dru gą dru -
ży ną gru py A – Po znań/Czę sto cho wa. Dru gą pa rę pół fi na li stów sta no wi ły dru ży ny z Ło -
dzi oraz Szcze ci na (zło ci i srebr ni me da li ści z po przed nie go ro ku). W gru pie A trzy dru -
ży ny mia ły ty le sa mo wy gra nych me czów i se tów, więc o ko lej no ści w gru pie zde cy do wał
sto su nek ma łych punk tów.

Ka pi tan dru ży ny, Woj ciech Ku sak zo stał wy róż nio ny 
in dy wi du al ną na gro dą MVP Tur nie ju Siat kar skie -

go VIII Igrzysk Le kar skich.

SPORT

● VIII IGRZYSKA LEKARSKIE W ZAKOPANEM, 8-12 WRZEŚNIA BR.

Sto ją: To masz Pał ka, Ja ro sław Zdrza lik, Prze my sław Ro sak (L), Adam Mrocz ka, 
Adam Ka biesz, Woj ciech Ku sak (K)

Po ni żej: Woj ciech Szew czyk, Mi chał Fa ty ga, Szy mon Zu ber

Na szą Izbę re pre zen to wa li: 
Woj ciech Ku sak (K), Prze my sław Ro sak (L),
Adam Mrocz ka, Mi chał Fa ty ga, Ja ro sław
Zdrza lik, To masz Pał ka, Adam Ka biesz,
Szy mon Zu ber, Woj ciech Szew czyk.

I miejsce dla siatkarzy ŚIL

Komitet Organizacyjny XVI Mistrzostw Polski Lekarzy w Halowej Piłce Nożnej Mielec 2010, niniejszym
informuje, że obecna edycja Mistrzostw odbędzie się w Mielcu w dniach  18 – 19 grudnia 2010 r.

Informacje na temat  Mistrzostw, formularz zgłoszenia oraz regulamin mistrzostw znajduje się na stronie
Pogotowia Ratunkowego  Mielec: www.pogotowie-mielec.pl.

Informacji telefonicznie udzielają:
Inż. Leszek Kołacz, Dyrektor Szpitala, tel. 504 196 732

Lek. med. Zbigniew Bober, Dyrektor Pogotowia, tel. 507 384 281



Zziębnieci, mimo słońca, lekarze-żeglarze i ich najbliżsi kibice rozgrzali się w końcu
podczas przy ogniskowego pikniku, z pomocą wspaniałej grochówki i pieczonych kiełbasek,
ale nade wszystko gorączki ożywionej dyskusji o tajnikach żeglarskiego rzemiosła. 

Do zobaczenia za rok. A hoj! 

Za Komisję ds. Sportu 
Tomasz Reginek 

Już po raz ósmy piękna słoneczna
pogoda powitała załogi żeglarskie i ich
rodziny na regatach w klasie „omega” o

puchar Prezesa Śląskiej Izby Lekarskiej,
które odbyły się 9 października 2010 roku,
tradycyjnie w ośrodku „Pod żaglami”, nad
Jeziorem Rybnickim. Silny wiatr sprzyjał
żeglarskiej rywalizacji, umożliwiając
przeprowadzenie aż czterech wyścigów.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów i
rzetelnością wyników czuwał Bosman
miejscowego Ośrodka. 

Zwycięzcami zostali :  Jacek Madejski,
Jacek Węglorz i Ryszard Michalik – żeglarze
z Rybnika. Drugie miejsce zdobyła załoga
z Knurowa w składzie: Marcin Reginek,
Justyna Reginek, Janusz Haponik. Trzecie zaś
tyszanie : Andrzej Kozłowski, Krzysztof
Smolarek, Michał Oberski. 

Najlepsi otrzymali piękne puchary,
medale i cenne nagrody książkowe. Pozostali
zaś i najmłodsi widzowie pamiątkowe medale
za uczestnictwo. 

nym do świa to wych za so bów bi blio tek in ter ne to wych. Kom pleks bu dyn ków po ło żo ny jest
w sta rym par ku z XIX wie ku, któ re go wy gląd stop nio wo jest przy wra ca ny do pier wot ne go
sta nu. Drze wo stan obej mu je wie le rzad kich ga tun ków drzew, a układ wy sy pa nych żwir kiem
alei i dró żek z osia mi wi do ko wy mi na oko licz ne po la jest ty po wo pol ski. 

W tak pięk nej sce ne rii ze spo łu pa ła co wo -par ko we go, ską pa ne go w pro mie niach je sien ne -
go słoń ca prze bie gał nasz
ple ner. Wie lu z nas 
za chwy ci ło się ale ją gra bo -
wą, któ rą za my ka ła mu ro -
wa na ka plicz ka, oraz po -
je dyn czy mi sta ry mi drze -
wa mi, co zo sta ło uwi -
docz nio ne w licz nych pra -
cach. Wspa nia łe by ło to,
że wy star czy ło wyjść z bu -
dyn ku, a do oko ła by ło
wie le te ma tów do ma lo wa -
nia, że nie spo sób by ło

8-25 września br. na zie mi świę to krzy -
skiej od był się X Ogól no pol ski Ple ner Le -
ka rzy Ma lu ją cych. Uczest ni czy ło w nim sie -
dem na stu le ka rzy róż nych spe cjal no ści,
w tym dzie wię ciu den ty stów. Ple ner od był
się w ma łej miej sco wo ści Si chów Du ży,
w ośrod ku zwa nym „Dom i Bi blio te ka 
Si chow ska”.

Jest to daw ny Za rząd Dóbr Sta szow -
skich ro du Po toc kich. Póź niej na le żał do Ra -
dzi wił łów, któ rzy na po cząt ku XX wie ku
prze kształ ci li go na dom miesz kal ny. Dziś jest
wła sno ścią ro dzi ny Du nin -Wą so wi czów, po -
tom ków po wo jen nych wła ści cie li. Obec nie
trwa re kon struk cja dwo ru z koń ca XVIII wie -
ku, w któ rym po wsta nie bi blio te ka ze sta rym
księ go zbio rem oraz z do stę pem elek tro nicz -

SPORT

● VIII REGATY ŻEGLARSKIE O PUCHAR PREZESA ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

Uczestnicy Regat

Regaty żeglarskie

IZBA BARDZO KULTURALNA

● JUBILEUSZOWY PLENER MALARSKI

Każdy maluje, co mu w duszy gra

Okoliczne pola o zachodzie słońca
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sta ło 106 prac, wy ko na nych róż ny mi tech -
ni ka mi, w ole ju, akry lu, pa ste le i piór kiem. 

Ple ner dał nam moż li wość wy mia ny
do świad czeń zdo by tych w dzie dzi nie ar ty -
stycz nej, szcze gól nie tych prak tycz nych, gdyż
i tak każ dy ma lu je, co w du szy mu gra. Wie -
czo rem zbie ra li śmy się w czy tel ni, gdzie od -
by wa ły się wie czor ki re cy ta tor skie, po etyc -
kie i mu zycz ne, na któ rych na si zdol ni ko -
le dzy re pre zen to wa li swo je wła sne utwo ry. 

Po zy tyw nie na ła do wa ni, roz sta li śmy się
z na dzie ją spo tka nia w przy szłym ro ku. Ser -
decz ne po dzię ko wa nia na le żą się or ga ni za -

to rom ple ne ru, któ ry do star czył nam wie lu
ar ty stycz nych wra żeń. 

Kry sty na Sku pień 

w cią gu jed ne go ty go dnia
na ma lo wać to wszyst ko, co
chwy ta ło za ser ce. Na le ży tu
jesz cze wró cić, bo to ma -
gicz ne miej sce o spe cy ficz -
nym kli ma cie in spi ru ją cym
do two rze nia. 

Do oko ła ota cza ły nas
sze ro kie, cią gną ce się
po ho ry zont pa sma róż no -
ko lo ro wych pól i ta ci sza,
w któ rej wy czu wa się uśpio -

ną na tu rę, a czło wiek ze spa la się z przy ro dą. Cza sem ci szę prze ry wał stłu mio ny war kot sil -
ni ka trak to ra, nie spiesz nie pra cu ją ce go w po lu. Gdzie nie gdzie wi dok przy sła nia ła mgieł ka dy -
mu z pa lą ce go się ogni ska, a w po wie trzu uno sił się de li kat ny za pach je sie -
ni. Wie czo ra mi moż na by ło na pa wać oczy pur pu rą za cho dzą ce go słoń ca,
a w cią gu dnia wy star czy ło spoj rzeć za okno, aby za chwy cić się zie le nią traw -
ni ka, po kry te go ciem niej szy mi pla ma mi utwo rzo ny mi z cie ni po bli skich drzew,
a de seń te go ol brzy mie go zie lo ne go dy wa nu zmie niał się w za leż no ści od po -
ry dnia. Tuż za ogro dze niem cią gnę ło się po le kar czo chów. Więk szość z nas
wi dzia ła po raz pierw szy upra wę tej ja rzy ny, a moż na by ło zo ba czyć wszyst -
kie sta dia jej roz wo ju, mi mo, że tra fi li śmy na ko niec se zo nu. Po dzi wia li śmy
roz ło ży ste krza ki o sre brzy stych li ściach, szysz ko wa te pącz ki kwia tów, któ -
re są ja dal ne i urze ka ją ce du że fio le to we kwia ty, któ re za ist nia ły na wie lu
ob ra zach. Na otwar cie ple ne ru przy był wła ści ciel ma jąt ku, po to mek ro du
Ra dzi wił łów Ste fan Du nin -Wą so wicz ra zem z mał żon ką. 

Opo wia dał cie ka we hi sto rie o ro dzi nie i po sia dło ści. Obie cał też, że bę dzie z na mi ma -
lo wać, co uczy nił pod ko niec ple ne ru, two rząc pa stel, któ rą moż na by ło zo ba czyć na wy -
sta wie po ple ne ro wej.  Na wer ni saż przy by li też: pre zes Świę to krzy skiej Izby Le kar skiej, miej -
sco we wła dze i oczy wi ście wła ści cie le obiek tu pp. Du nin -Wą so wi czo wie. Wy sta wio nych zo -

W tym ro ku w li sto pa dzie ob cho dzi my pierw szą rocz ni cę śmier ci dr. n. med. Hen -
ry ka Myr ci ka, le ka rza i spo łecz ni ka, któ ry zmarł w wie ku 68 lat, po zo sta wia jąc w wiel -
kim smut ku ro dzi nę: żo nę Gra ży nę (rów nież le ka rza pa to mor fo lo ga), sy na Da riu sza (spe -
cja li stę me dy cy ny ra tun ko wej) i cór kę An nę (le ka rza sto ma to lo ga). 

WSPOMNIENIE

Nie zapomnimy
● DR N. MED. HENRYK MYRCIK (1941-2009)

Dok tor Myr cik uro dził się 22 grud -
nia 1941 ro ku w Pie ka rach Ślą skich. Tu
ukoń czył szko łę i zdał ma tu rę, na stęp nie wy -
je chał do Bia łe go sto ku, by stu dio wać

IZBA BARDZO KULTURALNA

Inspiracje malarskie

Zakończenie pleneru

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 października 2010 roku zmarła
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Zielonej Górze

lek. dent. Anna Mackiewicz 
niezwykle oddana swojej pracy i wszystkim potrzebującym

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 28 października 
na Cmentarzu Komunalnym w Nowej Soli

Prezes ORL Jacek Kozakiewicz

NEKROLOG
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na tam tej szej
A k a  d e  m i i
Me dycz nej.
W 1969 ro ku
otrzy mał dy -
plom le ka rza
i pod jął pra cę
w Za kła dzie
Ana to mii Pa -
to lo g icz nej
ma cie rzy stej

uczel ni. Trzy
la ta póź niej obro nił pra cę dok tor ską. 

W 1973 uzy skał I sto pień spe cja li za -
cji z ana to mii pa to lo gicz nej, a w pięć lat
póź niej II sto pień z pa to mor fo lo gii. 

W 1974 ro ku po wró cił na Śląsk, gdzie
pra co wał ja ko star szy asy stent w Za kła dzie

Cy to dia gno sty ki ŚAM, a na stęp nie był ad iunk tem w II Ka te drze i Za kła dzie Pa to mor fo -
lo gii ŚAM. W 1987r. uzy skał spe cja li za cję z me dy cy ny spo łecz nej i w tym sa mym ro ku
po sta no wił odejść z uczel ni, by ob jąć po sa dę dy rek to ra Ze spo łu Opie ki Zdro wot nej w Pie -
ka rach, któ rą pia sto wał do 2007 r. 

W la tach 1990-2000 peł nił funk cje rad ne go w Pie ka rach Ślą skich, w tym przez jed -
ną ka den cję był wi ce prze wod ni czą cym Ra dy te go mia sta. Je go po my słem by ło wie le ini -
cja tyw z za kre su miej skiej po li ty ki spo łecz nej i proz dro wot nej m. in. zmo der ni zo wa nie
Szpi ta la Miej skie go, utwo rze nie Szko ły Ro dze nia, Po rad ni Zdro wia Śro do wi sko we go
i Ośrod ka Re ha bi li ta cji dla Dzie ci oraz Dzien ne go Do mu Po mo cy Spo łecz nej dla Eme -
ry tów i Ren ci stów.

Był człon kiem licz nych to wa rzystw na uko wych w tym Pol skie go To wa rzy stwa Le kar -
skie go, Pol skie go To wa rzy stwa Pa to lo gów i Pol skie go To wa rzy stwa Tok sy ko lo gicz ne go. 

Za swo ją dzia łal ność zo stał od zna czo ny Zło tą Od zna ką Za słu żo ne mu w Roz wo ju
Wo je wódz twa Ka to wic kie go.

Zmarł 16 li sto pa da 2009 ro ku. Po cho wa no Go na cmen ta rzu pa ra fial nym ba zy li ki
NMP w Pie ka rach Ślą skich.

Ro dzi na

WSPOMNIENIE

Henryk Myrcik


