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Warszawa
ul. Sobieskieg o 102a

pokoje 2 i 3 osobowe

rezerwacje i opłaty
w Śląskiej Izbie Lekarskiej 

w Katowicach
przy ul. Grażyńskiego 49a
tel. (0 32) 203 65 47/48

pon., śr., 8.15-17.00
wt., czw., pt., 8.15-16.15 

Konto: 43 1020 2313 0000 
3102 0020 0246

60 zł
za dobę

dla lekarza Śląskiej
Izby Lekarskiej

80 zł
dla pozostałych gości

możliwość wystawienia 

faktury na gabinet

UBEZPIECZENIA

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

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

w zakresie:

• OC dobrowolne i obowiązkowe • ubezpieczenie majątkowe • ubezpieczenie podróżne

Zawierając umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Śląskiej Izby Lekarskiej uczestniczycie Państwo we

współfinansowaniu Domu Lekarza-Seniora, gdyż prowizja uzyskana z tego tytułu zostanie przekazana na

wyposażenie Domu. Mając na uwadze szczytny cel, zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

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

• Krystyna Kozłowska tel. 662 078 052 • Magdalena Musialik tel. 662 002 681 

• Irena Saternus tel. 662 078 052 • Jolanta Wojewoda tel. 662 078 052

Informujemy, że Śląska Izba Lekarska jest współwłaścicielem firmy „Medbroker”, który negocjuje stawki dla

lekarzy w różnych firmach ubezpieczeniowych. Lekarzy chętnych do skonsultowania ofert przygotowanych przez

różne towarzystwa prosimy o kontakt z firmą „Medbroker” pod nr tel. (0 22) 824 02 48
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A K T U A L N O Ś C I

„Z Betlejem płynie od dwóch tysięcy lat  na cały świat wielkie orędzie
Miłości i Pojednania.”

Jan Paweł II

Ko le żan ki i Ko le dzy Le ka rze!

Od po cząt ku ro ku we szła w ży cie no wa usta wa o izbach le kar skich. Po ja wił się w niej za pis, że Okrę go wa Ra da

Le kar ska wy da je biu le tyn okrę go wej izby le kar skiej. W po przed niej usta wie za pis do ty czył je dy nie ko niecz no ści wy -

da wa nia biu le ty nu przez Na czel ną Izbę Le kar ską, a wy da wa nie pi sma przez izby le kar skie by ło w ge stii po szcze gól -

nych izb. Ucie szy łem się z te go ure gu lo wa nia usta wo we go i tym sa mym pod nie sie nia ran gi na sze go biu le ty nu.

Po li ty ka in for ma cyj na izby le kar skiej to bar dzo waż ne za gad nie nie, wy ma ga ją ce sta łej pra cy i za an ga żo wa nia.

Zda ję so bie spra wę z te go, że pre ze so wi Okrę go wej Ra dy Le kar skiej po win no za le żeć na tym, że by śmy ja ko sa mo -

rząd le kar ski by li do brze po strze ga ni na ze wnątrz. Istot ne jest też, aby prze pływ in for ma cji we wnątrz śro do wi ska le -

kar skie go był jak naj lep szy. Do re ali za cji te go ce lu po trze bu je my przede wszyst kim co raz więk szej ak tyw no ści Ko le -

ża nek i Ko le gów w de le ga tu rach izby, w szpi ta lach, za kła dach, przy chod niach, ale rów nież na ła mach biu le ty nu. 

W „Pro Me di co” trud no nam kon ku ro wać z me dial ny mi gi gan ta mi. Chciał bym jed nak, aby pi smo ule ga ło ko -

rzyst nym prze obra że niom i od po wia da ło na bie żą ce po trze by i ocze ki wa nia. 

Je stem świa do my, że w na szym śro do wi sku jest wie lu wspa nia łych lu dzi, Ko le ża nek i Ko le gów, któ rzy, choć god nie

wy ko nu ją za wód, nie osią ga ją na ty le spek ta ku lar nych suk ce sów, by in te re so wa ły się ni mi in ne me dia, za ję te co raz

bar dziej po szu ki wa niem sen sa cji. Do brze by ło by, że by zna la zło się dla nich miej sce w „Pro Me di co”. Wi dzę biu le tyn ja -

ko „pi smo bli żej le ka rza”, któ re nie tyl ko jest ofi cjal nym gło sem Okrę go wej Ra dy Le kar skiej, Pre zy dium i or ga nów sa -

mo rzą do wych, ale przy bli ża w przy stęp nej for mie to, co się wy da rzy ło, ja kie ma my za mie rze nia i jest otwar te dla

wszyst kich le ka rzy na szej izby. Te zmia ny po win ny być po łą czo ne z pra ca mi nad sza tą gra ficz ną ga ze ty. 

Z przy kro ścią ob ser wu ję dziś po ja wia ją cy się co raz czę ściej brak na leż ne go sza cun ku dla au to ry te tów, se nio -

rów oraz nie do strze ga nie czę sto pod sta wo wych war to ści zwią za nych z ety ką i de on to lo gią w wie lu za wo dach. Re la -

ty wizm ob jął też sfe rę sło wa. Chciał bym, że by w „Pro Me di co” nie za bra kło miej sca i na te, tak istot ne, te ma ty.

Uwa żam też za bar dzo waż ne, aby zmie ni ła się stro na in ter ne to wa na szej izby, na no wo cze śniej szą, bar dziej

atrak cyj ną. To prze cież wi zy tów ka Ślą skiej Izby Le kar skiej, czy li nas wszyst kich, sta no wią ca szyb ki prze kaz in for ma -

cji sa mo rzą do wych. 

Je ste śmy otwar ci na su ge stie, uwa gi i pro po zy cje. Za pra szam Ko le żan ki i Ko le gów, któ rzy chcie li by wraz z na mi

roz wi jać sa mo rząd. W na szych struk tu rach znaj dzie się miej sce dla wszyst kich chęt nych, tak że i tych, któ rzy z róż -

nych po wo dów nie uczest ni czy li czyn nie w wy bo rach.
Ja cek Ko za kie wicz

Pre zes Okrę go wej Ra dy Le kar skiej
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Sta no wi sko Pre zy dium Okrę go wej Ra dy Le kar skiej
w Ka to wi cach z dnia 23 grud nia 2009 ro ku

w spra wie: kon trak to wa nia usług me dycz nych na rok 2010

Pre zy dium Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach stoi na sta no wi sku, iż pro po no wa ne przez NFZ wy so kość i po dział środ -
ków prze zna czo nych na udzie la nie świad czeń me dycz nych do pro wa dzi do za gro że nia bez pie czeń stwa zdro wot ne go miesz kań ców
wo je wódz twa ślą skie go.

Pre zy dium pro te stu je prze ciw ko ta kiej po li ty ce zdro wot nej, któ ra ogra ni cza do stęp do świad czeń, nie sie za gro że nie dla zdro -
wia i ży cia miesz kań ców oraz po gar sza na ra sta ją cą od wie lu lat trud ną sy tu ację fi nan so wą za kła dów opie ki zdro wot nej.

Pre zy dium uwa ża, że ko niecz ny jest wzrost na kła dów na ochro nę zdro wia i na tych mia sto we uru cho mie nie me cha ni zmów 
fi nan so wych zwięk sza ją cych przy cho dy Na ro do we go Fun du szu Zdro wia.

Dnia 1 stycz nia 2010 r. we szła w ży cie usta wa
z dnia 2 grud nia 2009 r. o izbach le kar skich (Dzien -
nik Ustaw z 2009 r. nr 219, poz. 1708). Z tym dniem
utra ci ła moc praw ną do tych cza so wa usta wa
o izbach le kar skich uchwa lo na 17 ma ja 1989 r.

W pierw szej ko lej no ści na le ży za uwa żyć, że usta wa za cho -
wu je do tych cza so wy po dział te ry to rial ny izb le kar skich
i – wbrew pier wot nym pro jek tom – nie utwo rzy ła izb le kar -
skich, któ rych ob szar dzia ła nia po kry wał by się z po dzia łem te -
ry to rial nym kra ju na wo je wódz twa. Usta wa nie tyl ko nie wpro -
wa dzi ła przy mu so we go po dzia łu izb le kar skich we dług wo je -
wództw, ale tak że po zo sta wi ła kwe stię usta la nia ob sza ru izb
okrę go wych sa me mu sa mo rzą do wi za wo do we mu; zgod nie
z art. 3 ust. 3 usta wy ob szar dzia ła nia po szcze gól nych okrę go -
wych izb le kar skich, ich licz bę oraz sie dzi by usta la Na czel -
na Ra da Le kar ska.

Waż ne dla sa mo rzą du le kar skie go i je go człon ków jest tak że
to, że zgod nie z art. 120 usta wy, do tych cza so we okrę go we izby
le kar skie z dniem 1 stycz nia 2010 r. sta ły się no wy mi okrę go -
wy mi izba mi le kar ski mi, wpro wa dzo no więc za sa dę kon ty nu acji
dzia ła nia izb, co ozna cza, że uchwa ły pod ję te przed 1 stycz -
nia 2010 r. przez or ga ny Ślą skiej Izby Le kar skiej po 1 stycz -
nia 2010 r. po zo sta ją w mo cy. Po dob nie re je stry pro wa dzo ne
przez Ślą ską Izbę Le kar ską przed dniem 1 stycz nia 2010 r. są
na dal ak tu al ne i le ka rze, któ rzy uzy ska li wpis do tych re je strów
przed 1 stycz nia 2010 r. nie mu szą się ubie gać o po now ny wpis
– do ty czy to przy kła do wo re je stru in dy wi du al nych prak tyk le kar -
skich czy re je stru le ka rzy.

Trze ba tak że od no to wać, że no wa usta wa wy raź nie uzna ła,
że obec ne izby le kar skie są na stęp ca mi praw ny mi izb le kar skich
zli kwi do wa nych w 1950 r., co mo że otwo rzyć dro gę do od zy ski -
wa nia daw ne go ma jąt ku.

No wa usta wa za cho wa ła do tych cza so wy mo del or ga ni za cji
izb le kar skich – ist nie je za tem da lej Na czel na Izba Le kar ska
i sze reg okrę go wych izb le kar skich. Bez zmian po zo sta ły or ga ny

okrę go wej izby le kar skiej – ma my więc na dal okrę go wy zjazd le -
ka rzy, okrę go wą ra dę le kar ską, okrę go wą ko mi sję re wi zyj ną,
okrę go wy sąd le kar ski i okrę go we go rzecz ni ka od po wie dzial no -
ści za wo do wej.

Mo cą usta wy wpro wa dzo no kil ka zmian o cha rak te rze re -
dak cyj nym, w tym okre śle nie „prze wod ni czą cy okrę go wej ra dy
le kar skiej” za stę pu je się po ję ciem „pre zes okrę go wej ra dy le -
kar skiej” (art. 4 ust. 1 pkt. 5 usta wy), po nad to zmie nio no do -
tych czas wy stę pu ją ce okre śle nie „za stęp ca prze wod ni czą ce go”
na „wi ce pre zes” (art. 26 ust. 2 usta wy).

Usta wa wpro wa dza za pis sta no wią cy, że le karz, któ ry za mie -
rza wy ko ny wać przez okres co naj mniej pół ro ku za wód le ka rza
na te re nie izby le kar skiej, któ rej nie jest człon kiem, ma obo wią -
zek po in for mo wać o tym tą izbę le kar ską.

No wo ścią jest usta wo we ure gu lo wa nie kwe stii wy bo rów
w izbach le kar skich (art. 12–17 usta wy), w tym czyn ne go i bier -
ne go pra wa wy bor cze go, po wo ły wa nia ko mi sji wy bor czych, po -
wie rze nie roz pa try wa nia pro te stów wy bor czych wy łącz nie są -
dom le kar skim – obec nie część pro te stów roz pa tru je Kra jo wa
Ko mi sja Wy bor cza.

Usta wa prze wi du je, że mi ni ster zdro wia mo że w ter mi nie
6 mie się cy od otrzy ma nia uchwa ły or ga nu izby le kar skiej za skar -
żyć do Są du Naj wyż sze go uchwa łę or ga nu izby le kar skiej z po -
wo du jej nie zgod no ści z pra wem (art. 19 ust. 1 usta wy).

No wa usta wa o izbach le kar skich prze wi du je, że okrę go wy
zjazd le ka rzy upo waż nio ny jest do uchwa le nia re gu la mi nów
okrę go wej ra dy le kar skiej i okrę go wej ko mi sji re wi zyj nej, pod -
czas gdy do tych cza so wa usta wa prze wi dy wa ła dla zjaz du le kar -
skie go upo waż nie nie do ure gu lo wa nia tak że za sad dzia ła nia
okrę go we go rzecz ni ka i okrę go we go są du le kar skie go. No wa
usta wa prze wi du je na to miast, że re gu la min urzę do wa nia są dów
le kar skich i rzecz ni ków od po wie dzial no ści usta li Kra jo wy Zjazd
Le ka rzy.

O nowej ustawie o izbach lekarskich
P R A W N I K   I N F O R M U J E
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No wo ścią jest, wpro wa dzo na przez art. 26 ust. 4, moż li -
wość upo waż nie nia pre zy dium okrę go wej ra dy le kar skiej
do dzia ła nia w imie niu okrę go wej ra dy tak że w sy tu acjach wy -
ma ga ją cych wy da nia de cy zji ad mi ni stra cyj nej (z wy jąt kiem
uchwał w spra wach nie do sta tecz ne go przy go to wa nia za wo do -
we go le ka rza i nie zdol no ści do wy ko ny wa nia za wo du le ka rza
z uwa gi na stan zdro wia).

No wa usta wa w art. 117 pkt. 2 wpro wa dzi ła obo wiąz ko we
ubez pie cze nie od po wie dzial no ści cy wil nej dla le ka rzy wy ko nu -
ją cych za wód w za kła dach opie ki zdro wot nej i prak ty kach le kar -
skich. Mi ni ster ds. in sty tu cji fi nan so wych ma wy dać roz po rzą -
dze nie okre śla ją ce wy so kość su my gwa ran cyj nej, za kres ubez -
pie cze nia i ter min po wsta nia obo wiąz ku ubez pie cze nia, ale
w da cie skła da nia te go ar ty ku łu roz po rzą dze nia ta kie go jesz cze
nie opu bli ko wa no. 

Naj wię cej zmian wpro wa dzo nych no wą usta wą o izbach le -
kar skich do ty czy kwe stii od po wie dzial no ści za wo do wej le ka rzy,
po ni żej w kil ku punk tach przed sta wiam wpro wa dzo ne zmia ny.

1. Zmie nio ny ka ta log kar w od po wie dzial no ści za wo do wej.
Sta ra usta wa prze wi dy wa ła ka ry: upo mnie nia, na ga ny, za -
wie sze nia pra wa wy ko ny wa nia za wo du od 6 mie się cy 
do 3 lat, po zba wie nia pra wa wy ko ny wa nia za wo du. No wa
usta wa wpro wa dza na stę pu ją ce ka ry:

1. upo mnie nia,
2. na ga ny,
3. ka rę pie nięż ną w wy so ko ści od jed nej trze ciej do czte ro -

krot ne go prze cięt ne go mie sięcz ne go wy na gro dze nia
w sek to rze przed się biorstw,

4. za kaz peł nie nia funk cji kie row ni czych w jed nost kach or -
ga ni za cyj nych ochro ny zdro wia na okres od 1 ro ku 
do 5 lat,

5. ogra ni cze nie w za kre sie czyn no ści w wy ko ny wa niu za wo -
du le ka rza na okres od 6 mie się cy do 2 lat,

6. za wie sze nie w pra wie wy ko ny wa nia za wo du na okres 
od 1 ro ku do 5 lat,

7. po zba wie nie pra wa wy ko ny wa nia za wo du.

No wo ścią jest ka ra pie nięż na, jest ona orze ka na na cel spo -
łecz ny zwią za ny z ochro ną zdro wia. Uwa ga: ka ra pie nięż na nie
jest od szko do wa niem dla pa cjen ta.

No we są tak że ka ry za ka zu peł nie nia funk cji kie row ni czych
oraz ka ra ogra ni cze nia czyn no ści za wo do wych (przy kła do wo za -
kaz wy ko ny wa nia za bie gów ope ra cyj nych).

2. Sta tus po krzyw dzo ne go w od po wie dzial no ści za wo do wej.
No wa usta wa wy raź nie sta no wi, że po krzyw dzo ny jest stro ną
po stę po wa nia. Za po krzyw dzo ne go uwa ża się oso bę, któ rej
do bro praw ne zo sta ło bez po śred nio na ru szo ne lub za gro żo ne
prze wi nie niem za wo do wym le ka rza. Do tych cza so wa usta wa
dla uzy ska nia sta tu su po krzyw dzo ne go wy ma ga ła aby oso ba
ta po nad to zło ży ła skar gę na le ka rza. Funk cjo nu ją cy 
do 1 stycz nia 2010 r. wy móg zło że nia skar gi na le ka rza dla
uzy ska nia sta tu su po krzyw dzo ne go był dość po wszech nie
kry ty ko wa ny z uwa gi na fakt, że po zba wiał sta tu su po krzyw -
dzo ne go oso by, któ re nie zło ży ły skar gi, ale w spo sób ewi -
dent ny do tknię te zo sta ły prze wi nie niem le ka rza.

3. Rad ca praw ny ja ko obroń ca le ka rza w po stę po wa niu z za -
kre su od po wie dzial no ści za wo do wej. We dług no wej usta wy
ob wi nio ny le karz bę dzie mógł sko rzy stać z po mo cy dwóch
obroń ców. No wo ścią jest to, że oprócz ad wo ka tów i le ka rzy
(tak by ło do 1 stycz nia 2010 r.) obroń cą mo że być tak że rad -
ca praw ny. 

4. Sta wien nic two świad ków w po stę po wa niu z za kre su od po -
wie dzial no ści za wo do wej. Do dnia 1 stycz nia 2010 r. nie ist -
nia ły żad ne me cha ni zmy „przy mu sze nia” do sta wien nic twa
świad ka we zwa ne go przez okrę go we go rzecz ni ka od po wie -
dzial no ści al bo przez sąd le kar ski. No wa usta wa wpro wa dza
za pis, że okrę go wy rzecz nik od po wie dzial no ści za wo do wej
i sąd le kar ski mo gą się zwró cić do są du re jo no we go (sąd po -
wszech ny) o na ło że nie na świad ka, któ ry się nie sta wił bez
uspra wie dli wie nia ka ry pie nięż nej oraz o przy mu so we spro -
wa dze nie te goż świad ka. Roz wią za nie to po win no uspraw nić
pro wa dze nie po stę po wa nia z za kre su od po wie dzial no ści za -
wo do wej. 

5. Sąd le kar ski ja ko pod miot roz pa tru ją cy za ża le nia na od -
mo wę wsz czę cia lub umo rze nie po stę po wa nia z za kre su
od po wie dzial no ści za wo do wej. Za ża le nie na te po sta no wie -
nia wy da ne przez okrę go we go rzecz ni ka od po wie dzial no ści
za wo do wej przy słu gi wa ły tak że pod rzą da mi sta rej usta wy;
wpro wa dzo na z dniem 1 stycz nia 2010 r. zmia na po le ga
na tym, że or ga nem roz pa tru ją cym za ża le nie bę dzie okrę go -
wy sąd le kar ski, a nie – jak do tych czas – Na czel ny Rzecz nik
Od po wie dzial no ści Za wo do wej. W mo jej oce nie po win no to
skró cić czas ocze ki wa nia na roz pa trze nie za ża le nia, do tych -
czas spo ro cza su za bie ra ła pocz to wa wy sył ka akt spra wy
do War sza wy do Na czel ne go Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści
Za wo do wej.

6. Jaw ność roz pra wy w po stę po wa niu z za kre su od po wie dzial -
no ści za wo do wej. Do dnia 1 stycz nia 2010 r. roz pra wy by ły
jaw ne tyl ko dla człon ków sa mo rzą du le kar skie go. Ozna cza
to, że na sa lę roz praw mo gli wejść tyl ko le ka rze, a pra wa wstę -
pu nie mia ła np. ro dzi na po krzyw dzo ne go. No wa usta wa
wpro wa dza ge ne ral ną za sa dę jaw no ści roz pra wy dla wszyst -
kich; na le ży jed nak do dać, że usta wa upo waż nia sąd le kar ski
do wy łą cze nia jaw no ści w szcze gól nych wy pad kach ta kich
jak: za kłó ce nie spo ko ju pu blicz ne go, ob ra za do brych oby cza -
jów, na ru sze nie waż ne go in te re su pry wat ne go, na ru sze nie ta -
jem ni cy le kar skiej czy ta jem ni cy pań stwo wej.

7. Ka sa cja do Są du Naj wyż sze go w po stę po wa niu z za kre su
od po wie dzial no ści za wo do wej. Do tych cza so wa usta wa nie
prze wi dy wa ła moż li wo ści skła da nia ka sa cji do Są du Naj wyż -
sze go, ist nia ła tyl ko moż li wość za skar że nia orze cze nia Na -
czel ne go Są du Le kar skie go orze ka ją ce go naj su row sze ka ry
za wie sze nia pra wa wy ko ny wa nia za wo du i po zba wie nia pra -
wa wy ko ny wa nia za wo du do są du ape la cyj ne go (sąd po -
wszech ny). No wa usta wa prze wi du je moż li wość skła da nia ka -
sa cji do Są du Naj wyż sze go od każ de go pra wo moc ne go orze -
cze nia są du le kar skie go, nie za leż nie od te go, ja ką ka rę orzekł
(tak że od naj ła god niej szych kar: upo mnie nia, czy na ga ny).

Mi chał Ko zik

rad ca praw ny z Kan ce la rii Rad ców Praw nych Nicz pan, Tre fon, Pra sa łek s.c.
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Prezydium ORL

Dr Ha li na Bor giel–Ma rek i dr Kry stian Frey by li w Pre zy -
dium ORL IV ka den cji, (na sta no wi skach wi ce prze wod ni czą -
cej  – dr Bor giel -Ma rek i se kre ta rza ORL – dr Frey), a dr Ma -
ciej Ha man kie wicz i dr Ja nusz Hey da kie ro wa li pra ca mi ORL
(prze wod ni czą cy i wi ce prze wod ni czą cy) w ka den cji V. 

W wy ni ku prze pro wa dzo nych 13 stycz nia 2010 r. wy bo rów
uzu peł nia ją cych do Pre zy dium ORL zo stał wy bra ny dr Woj ciech
Ma rqu ardt, uprzed nio wi ce prze wod ni czą cy ORL V ka den cji.

oprac. G.O.

A K T U A L N O Ś C I

Dr n. med. Grze gorz Gó ral
pediatra
… ce cha, któ ra mnie naj bar dziej
cha rak te ry zu je: dy stans do rze czy -
wi sto ści
… w wol nym cza sie naj chęt niej …
twór czo mu zy ku ję

… za naj waż niej sze dla sa mo rzą du le kar skie go uwa żam … 
in te gra cję śro do wi ska
… w Pre zy dium chciał bym się za jąć m.in … or ga ni za cją
przed się wzięć ŚIL
… co trze ba zro bić, że by sys tem opie ki zdro wot nej le piej dzia -
łał?… na tych miast za go spo da ro wać 20% wy ko na nych,
a nie opła co nych usług, od dzie lić fi nan so wa nie tzw. usług
ho te lar skich od kosz tów pro ce dur me dycz nych.

Dla pię ciu człon ków Pre zy dium ORL to ich pierw sza ka -
den cja. To dr dr Grze gorz Gó ral, Ra fał Kieł kow ski, An drzej Po -
stek, Je rzy Rdes, prof. Kry styn So sa da. Przy po mi na my ich czy -
tel ni kom „Pro Me di co”, bo przed sta wiać chy ba nie trze ba:
od wie lu lat ak tyw nie dzia ła ją w sa mo rzą dzie le kar skim, wie -
lo krot nie za miesz cza li śmy ich tek sty. 

Dr Rafał Kiełkow ski 
lekarz dentysta
… ce cha, któ ra mnie naj bar dziej
cha rak te ry zu je: pra co wi tość
… w wol nym cza sie naj chęt niej …
czyn nie upra wiam sport (pił ka noż -
na, nar ciar stwo), zaj mu ję się
ogrod nic twem

… za naj waż niej sze dla sa mo rzą du le kar skie go uwa żam …
zmia nę wi ze run ku, tak aby le ka rze po czu li, że to oni two rzą
sa mo rząd, a nie na le żą do obo wiąz ko wej or ga ni za cji
… w Pre zy dium chciał bym się za jąć m.in. … stwo rze niem 
no wej stro ny in ter ne to wej ŚIL, or ga ni za cją bez płat nych
szko leń dla le ka rzy
… co trze ba zro bić, że by sys tem opie ki zdro wot nej le piej dzia -
łał?... po za zwięk sze niem na kła dów fi nan so wych, co jest oczy -
wi ste, to usta no wie nie ja snych re guł funk cjo no wa nia sys te mu
przy ja znych pa cjen tom i le ka rzom, pod da wa nych suk ce syw -
nym ulep sze niom, a nie co rocz nym ra dy kal nym zmia nom.

Dr An drzej Po stek 
neu ro log
… ce cha, któ ra mnie naj bar dziej
cha rak te ry zu je: mam nie usta ją ce
wąt pli wo ści
… w wol nym cza sie naj chęt niej … 

Dr Je rzy Rdes
chirurg
… ce cha, któ ra mnie naj bar dziej
cha rak te ry zu je: upór i kon se kwen -
cja w dzia ła niu
… w wol nym cza sie naj chęt niej … le -
niu chu ję, bo mam bar dzo ma ło
wol ne go cza su

… za naj waż niej sze dla sa mo rzą du le kar skie go uwa żam …
pod nie sie nie pre sti żu za wo du le ka rza
… w Pre zy dium chciał bym się za jąć m.in. … je stem skarb ni -
kiem, więc si łą rze czy na szą ka są, by ją po mna żać i kie ro -
wać do człon ków sa mo rzą du
… co trze ba zro bić, że by sys tem opie ki zdro wot nej le piej dzia -
łał? … pra ce le gi sla cyj ne, by na kła dy na ochro nę zdro wia
by ły po rów ny wal ne do in nych, „nor mal nych” kra jów.

Prof. Kry styn So sa da
chi rurg, spe cja li sta me dy -
cy ny ra tun ko wej, spe cja li sta
zdro wia pu blicz ne go
… ce cha, któ ra mnie naj bar dziej
cha rak te ry zu je: pra co wi tość, umie -
jęt ność po dej mo wa nia szyb kich
de cy zji

… w wol nym cza sie naj chęt niej … od sy piam za le gło ści
… za naj waż niej sze dla sa mo rzą du le kar skie go uwa żam ….
zwięk sze nie za ufa nia le ka rzy do izby le kar skiej
… w Pre zy dium chciał bym się za jąć m.in. … uprosz cze niem
sys te mu kształ ce nia mło dych le ka rzy
… co trze ba zro bić, że by sys tem opie ki zdro wot nej le piej dzia -
łał?... zwięk szyć na kła dy na służ bę zdro wia - bez te go nie
zro bi my nic.

po dró żu ję i zwie dzam, to co bli sko, np. trzy uli ce da lej,
al bo bar dzo da le ko
… za naj waż niej sze dla sa mo rzą du le kar skie go uwa żam … 
re pre zen ta cję le ka rzy, np. wo bec Fun du szu czy pra co daw cy,
in te gra cję śro do wi ska le kar skie go, dba łość o kształ ce nie
… w Pre zy dium chciał bym się za jąć m.in. ... po za peł nie niem
funk cji se kre ta rza ORL, bę dę też łącz ni kiem z Ko mi sją 
ds. Ety ki Le kar skiej
… co trze ba zro bić, że by sys tem opie ki zdro wot nej le piej dzia -
łał? … dać le ka rzom wię cej cza su na re la cję z pa cjen tem.



K O M I S J E   P R O B L E M O W E

LUTY 2010 PRO MEDICO 5

Jak pracowaliśmy w „terenie”
SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI W KADENCJI 2005-2009

De le ga tu ra Bę dziń ska 
prze wod ni czą cy – Ma riusz Włu sek
człon ko wie: Ja cek Cza pla, Ma ciej Ha man kie wicz, Grze gorz
Iwań ski, Mi ro sła wa Man dat, Ja ro sław Ste fa niak

Przed sta wi cie le Bę dziń skiej De le ga tu ry ak tyw nie uczest ni -
czy li w pra cach Ślą skiej Izby Le kar skiej: M. Ha man kie wicz –
ja ko prze wod ni czą cy Okrę go wej Ra dy Le kar skiej, J. Cza pla – se -
kre tarz Okrę go wej Ra dy Le kar skiej. M. Man dat, J. Ste fa niak,
G. Iwań ski, M. Włu sek zo sta li sę dzia mi Są du Le kar skie go. Po -
nad to le ka rze De le ga tu ry Bę dziń skiej dzia ła li ak tyw nie w wie lu
ko mi sjach pro ble mo wych: Ur szu la Pła zak w Ko mi sji Kul tu ry,
Woj ciech Bed nar ski zor ga ni zo wał Dys ku syj ny Klub Fil mo wy, kil -

ko ro w Klu bie Glob tro te ra. Przed sta wi cie le De le ga tu ry uczest ni -
czy li w wie lu na ra dach i ze bra niach do ty czą cych pla nów re struk -
tu ry za cyj nych PZZOZ Bę dzin, po sie dze niach Ra dy Spo łecz nej
PZZOZ Bę dzin oraz w po sie dze niach kon kur so wych ob ję tych roz -
po rzą dze niem mi ni stra zdro wia. 

Wspól nie z OZZL utwo rzo no re pre zen ta cję do ne go cjo wa nia
wa run ków pra cy i pła cy z dy rek cją PZZOZ Bę dzin. Wy po wia da no
się w spra wie or ga ni za cji cza su pra cy le ka rzy.

Wy stę po wa no o za po mo gi dla wszyst kich, któ rzy zna leź li się
w trud nej sy tu acji ży cio wej i ma te rial nej. Wy miar eko no micz ny
tej po mo cy jest znacz ny. Po śred ni czo no w uzy ski wa niu po ży czek
i in nych świad czeń z Izby Le kar skiej. Po ma ga no w otwie ra niu
dzia łal no ści go spo dar czych i udzie la niu po rad praw nych Izby

1) Ko mi sja ds. Re je stra cji Le ka rzy: dr Woj ciech Ma rqu ardt
2) Ko mi sja ds. Ety ki Le kar skiej: dr  Jan Kło po tow ski 
3) Ko mi sja ds. Po li ty ki Le ko wej i Far ma ko te ra pii: 

dr Ste fan Poj da
4) Ko mi sja Fi nan so wa: dr Jan Cie ślic ki
5) Ko mi sja In for ma cyj na (Re dak tor Na czel ny Biu le ty nu): 

dr Ży wi sław Men del
6) Ko mi sja ds. BIP i stro ny in ter ne to wej: dr Kry stian Frey
7) Ko mi sja ds. Kon kur sów: dr Ja nusz Hey da
8) Ko mi sja ds. Kształ ce nia Po dy plo mo we go: 

dr Ha li na Bor giel -Ma rek
9) Ko mi sja ds. Prze kształ ceń, Pra cy i Pła cy oraz Kon tak tów ze

Związ ka mi Za wo do wy mi: dr Ka ta rzy na Wilk
10) Ko mi sja ds. Kon tak tów z NFZ: dr An drzej Lek ston
11) Ko mi sja ds. Kon tak tów z Przed sta wi cie la mi Par la men tu

i Sa mo rzą du: dr Zyg munt Szwed
12) Ko mi sja Le gi sla cyj na: dr Mie czy  sław Dzie dzic

13) Ko mi sja Pry wat nych Prak tyk: dr Ra fał Kieł kow ski
14) Ko mi sja So cjal no -By to wa: dr Ta de usz Dra gan
15) Ko mi sja Sto ma to lo gicz na: dr Ha li na Bor giel -Ma rek
16) Ko mi sja Spor tu i Re kre acji: dr Je rzy Pa bis
17) Ko mi sja Zdro wia Pu blicz ne go: dr Ma rek Po tem pa
18) Ko mi sja ds. Kul tu ry: dr Grze gorz Gó ral
19) Ko mi sja ds. Le ka rzy Cu dzo ziem ców i Współ pra cy z za gra -

ni cą: dr Wie sław Du da
20) Ko mi sja ds. Eme ry tów i Ren ci stów (peł nią cy obo wiąz ki): 

dr Ire na Utra ta
21) Ko mi sja ds. Mło dych Le ka rzy: dr Da wid Ha da sik

Peł no moc ni kiem ds. opra co wa nia kon cep cji funk cjo no wa nia
Do mu Le ka rza Se nio ra zo sta ła dr An na Gliń ska.

Składy ko mi sji zo sta ną wy bra ne na mar co wym po sie dze niu
Okręgowej Rady Lekarskiej.

D E L E G A T U R Y

De le ga tu ry dzia ła ją na pod sta wie re gu la mi nu okrę go wej izby i rady le kar skiej, dys po nu ją środ ka mi przy -
zna wa ny mi im co rocz nie przez okrę go we zjazdy le karzy. Fun du sze te mo gą być przy zna ne na przy kład na za -
kup środ ków trwa łych wy po sa że nia, fi nan so wa nie im prez kul tu ral nych, spor to wych, or ga ni za cyj nych, to wa -
rzy skich, wy dat ków oko licz no ścio wych, na za ku py ksią żek, cza so pism, wy daw nictw, zwrot wy dat ków zwią -
za nych z kosz ta mi or ga ni za cyj ny mi, itd. 

De le ga tu ry nie są or ga nem sa mo rzą do wym okre ślo nym usta wo wo, jed nak ich upraw nie nia wy ni ka ją
z uchwał okrę go wych zjaz dów i ra dy. De le ga tu ry po win ny od gry wać bar dzo du żą ro lę w struk tu rach sa mo -
rzą du le kar skie go. Są prze cież for mą bez po śred nie go dzia ła nia izby le kar skiej wśród swo ich człon ków. Sta -
no wią for mę łącz ni ka le ka rzy pra cu ją cych w te re nie z Okrę go wą Ra dą Le kar ską i in ny mi or ga na mi izb le kar -
skich. 

To one mo gą po móc prze ła mać men tal ny po dział na „My – i Oni”: My – to le ka rze z te re nu, Oni – to Cen tra -
la. Wie le za le ży od po my słów, en tu zja zmu i za an ga żo wa nia ich li de rów, czy li prze wod ni czą cych de le ga tur. 

Po ni żej spra woz da nia z dzia łal no ści de le ga tur w po przed niej ka den cji. (G.O.)

Okrę go wa Ra da Le kar ska 13 stycz nia br. usta li ła licz bę i na zew nic two ko mi sji VI ka den cji oraz do ko -
na ła wy bo ru prze wod ni czą cych ko mi sji, któ rych na zwi ska pu bli ku je my po ni żej:
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Le kar skiej. Po dej mo wa no in ter wen cje w róż nych spra wach oso -
bi stych le ka rzy oraz me dio wa nie w wy pad ku nie po ro zu mień.

Prze wod ni czą cy De le ga tu ry, Mariusz Włusek

De le ga tu ra By tom ska
prze wod ni czą cy – Ja cek Ko za kie wicz

1. W V ka den cji od by ło się sie dem na ście po sie dzeń ple nar nych
De le ga tu ry. W mię dzy cza sie od by wa ły się, w za leż no ści od po -
trzeb, spo tka nia prze wod ni czą ce go De le ga tu ry z de le ga ta mi
re pre zen tu ją cy mi po szcze gól ne jed nost ki or ga ni za cyj ne.

2. W li sto pa dzie 2005 r. w imie niu Ko le gów z De le ga tu ry wy stą -
pio no do prze wod ni czą ce go Okrę go wej Ra dy Le kar skiej
z proś bą o zwró ce nie się do dy rek to rów jed no stek służ by zdro -
wia, by umoż li wi li re pre zen tan tom sa mo rzą du le kar skie go
z tu tej szej De le ga tu ry uczest nic two w gre miach za rzą dza ją -
cych. W nie któ rych jed nost kach De le ga tu ry (np. WSS Nr 4)
w wy ni ku po wyż szej ini cja ty wy wpi sa no do sto sow nych re gu -
la mi nów udział przed sta wi cie li sa mo rzą du za wo do wych (po -
mi mo bra ku usta wo wych ure gu lo wań).

3. W li sto pa dzie 2005 r. pod ję to dzia ła nia w ce lu ro ze zna nia moż -
li wo ści zor ga ni zo wa nia w Ope rze Ślą skiej w By to miu Wiel kie go
Ba lu Le ka rzy, w tym tak że po zy ska nia po mo cy fi nan so wej.

4. Wo bec po zy ska nia spon so ra dla idei Wiel kie go Ba lu Le ka rzy
w Ope rze Ślą skiej w grud niu 2005 r., po do ko na niu nie zbęd -
nych uzgod nień z bez po śred nim or ga ni za to rem, zwró co no się
do Okrę go wej Izby Le kar skiej o prze ję cie spraw for mal no - fi -
nan so wych nie zbęd nych dla przy go to wa nia Ba lu. Osta tecz nie
w wy ni ku sta rań De le ga tu ry Po lphar ma S.A. udzie li ła wspar cia
fi nan so we go w wy so ko ści ok. 36 tys. zł, co ozna cza ło w kon se -
kwen cji, że Ko le żan ki i Ko le dzy Le ka rze po no si li od płat ność
w wy so ko ści 50 % ce ny bi le tu, tzn. 150 zł od oso by.

5. 21 stycz nia 2006 r. od był się w Ope rze By tom skiej Wiel ki Bal
Le ka rzy z udzia łem ok. 200 osób (wo bec wiel kie go za in te re -
so wa nia oraz ogra ni czo nej wiel ko ści po miesz czeń do ostat -
niej chwi li do ko ny wa no sta rań, by przy jąć jak naj więk szą ilość
chęt nych).

6. W mar cu 2006 r. kon ty nu owa no ak cję in for ma cyj ną do ty czą -
cą w/w ak cji pro te sta cyj nej oraz dzia łań po dej mo wa nych
w tej spra wie przez wła dze sa mo rzą du le kar skie go. Człon ko -
wie De le ga tu ry od by wa li in dy wi du al ne spo tka nia z Ko le żan -
ka mi i Ko le ga mi z po szcze gól nych od dzia łów i dzia łów szpi -
tal nych. Zbie ra no pod pi sy pod sa mo rzą do wym pro jek tem
usta wy do ty czą cej za sad wy na gra dza nia le ka rzy. Roz pro wa -
dza no i zbie ra no tak że an kie ty przy go to wa ne przez NRL, do -
ty czą ce ak cji pro te sta cyj nej w spra wie pod wyż ki płac dla le -
ka rzy. Na te re nie De le ga tu ry ze bra no po nad 200 ta kich an -
kiet – część an kiet prze sy ła no bez po śred nio pocz tą do NRL.

7. 7 kwiet nia 2006 r. na te re nie De le ga tu ry By tom skiej Ko le żan -
ki i Ko le dzy po wszech nie za ak cep to wa li we zwa nie swo jej kor -
po ra cji za wo do wej do wzię cia tym dniu urlo pu na żą da nie. Do -
ty czy ło to za rów no pu blicz nych, jak i nie pu blicz nych za kła dów
opie ki zdro wot nej. Przed sta wi cie le De le ga tu ry wzię li tak że
udział w wy jeź dzie do War sza wy i de mon stra cji pod Sej mem.

8. Od po wia da jąc na apel Okrę go we go Zjaz du Le ka rzy człon ko -
wie De le ga tur zbie ra li oświad cze nia Ko le ża nek i Ko le gów
o go to wo ści do za prze sta nia wy pi sy wa nia dru ków L 4 dla po -
trzeb ZUS oraz pro wa dzi li ak cję in for ma cyj ną w tym za kre sie,
wy ja śnia jąc wąt pli wo ści.

9. 10 ma ja 2006 r. w de mon stra cji śro do wisk me dycz nych
w War sza wie w gru pie or ga ni zo wa nej przez ŚIL wzię ło udział
kil ku na stu le ka rzy z De le ga tu ry By tom skiej.

10. Na wią za no współ pra cę z Ko le żan ka mi i Ko le ga mi człon ka -
mi Związ ku Za wo do we go Le ka rzy i Związ ku Za wo do we go Le -
ka rzy Za bie go wych, w ce lu sko or dy no wa nia dzia łań w pro -
wa dzo nej ak cji na rzecz po pra wy wy na gro dzeń le kar skich,
a tak że wzmoc nie nia struk tur związ ko wych le ka rzy na te re -
nie De le ga tu ry. Ak tyw ność człon ków De le ga tu ry By tom skiej
by ła jed ną z istot nych przy czyn uzy ska nia przez znacz ną gru -
pę Le ka rzy pod wy żek płac.

11. Człon ko wie De le ga tu ry przy go to wa li pro jekt sta no wisk
na co rocz ny Okrę go wy Zjazd Le ka rzy, do ty czą cy po par cia
dzia łań Związ ku Za wo do we go Le ka rzy, zmie rza ją cych do po -
pra wy wy na gro dzeń le ka rzy oraz kon ty nu acji zbie ra nia pod -
pi sów pod pro jek tem Ustaw o zmia nie usta wy o za wo dach
le ka rza i le ka rza den ty sty oraz zmia nie Usta wy o świad cze -
niach zdro wot nych fi nan so wa nych z bu dże tu pań stwa.

12. 20.02.2007 r. prze wod ni czą cy De le ga tu ry wy stą pił do prze -
wod ni czą ce go ORL z wnio skiem o wy róż nie nie dr n. med. 
Ja nu sza Bin kie wi cza Me da lem za Wy bit ne Osią gnię cia Po -
za me dycz ne. Wnio sek zo stał przy ję ty przez Ka pi tu łę Wy róż -
nie nia, od zna cze nie wrę czo no pod czas Okrę go we go Zjaz du
Le ka rzy.

13. Człon ko wie De le ga tu ry udzie la li nie zbęd ne go wspar cia le -
ka rzom w pro wa dzo nych ak cjach straj ko wych i pro te sta cyj -
nych. Wśród le ka rzy roz pro wa dza no naj waż niej sze uchwa ły
i sta no wi ska władz kra jo wych i okrę go wych sa mo rzą du le -
kar skie go. W ze bra niach De le ga tu ry uczest ni czy li w mia rę
moż li wo ści przed sta wi cie le te re no wej or ga ni za cji OZZL.

14. W 2007 r. za ku pio no ga blo tę in for ma cyj ną, któ rą umiesz -
czo no w ho lu WSS nr 4 w By to miu.

15. 25 paź dzier ni ka 2007 r. prze wod ni czą cy De le ga tu ry By tom -
skiej zor ga ni zo wał ogól ne ze bra nie le ka rzy WSS Nr 4 w By -
to miu, pod czas któ re go omó wio no naj waż niej sze zmia ny
praw ne, wcho dzą ce w ży cie w dniu 1 stycz nia 2009 r. do ty -
czą ce m.in. cza su pra cy le ka rzy

16. Człon ko wie De le ga tu ry uczest ni czy li w Kon fe ren cji o cza sie
pra cy le ka rzy na od dzia łach szpi tal nych zor ga ni zo wa nej 21
li sto pa da 2007 r. w Do mu Le ka rza w Ka to wi cach, prze ka -
zu jąc na stęp nie Ko le żan kom i Ko le gom naj waż niej sze in for -
ma cje w tym za kre sie.

17. Człon ko wie De le ga tu ry pod ję li de cy zję, by wy stą pić do Okrę -
go wej Ra dy Le kar skiej i Okrę go wej Ko mi sji Wy bor czej o przy -
go to wa nie pro jek tu zmia ny Uchwa ły nr 76/04/IV Na czel nej
Ra dy Le kar skiej o pro ce du rze od wo ły wa nia de le ga tów
na okrę go wy zjazd le ka rzy, w tym przede wszyst kim par. 35,
gdyż speł nie nie wy mo gu ze bra nia w jed nym cza sie i jed nym
miej scu po nad po ło wy człon ków re jo nu wy bor cze go
(uwzględ nia jąc ro ta cję i wie lość za trud nie nia le ka rzy) jest
prak tycz nie nie moż li we.

18. W dniu 19.12.2007 r. zło żo no w biu rze ŚIL wy stą pie nie
do ORL i OKW przy go to wa ne przez prze wod ni czą ce go De le -
ga tu ry.

19. Pro jekt sta no wi ska De le ga tu ry By tom skiej w w/w spra wie
zo stał przy ję ty pod czas XXV Okrę go we go Zjaz du Le ka rzy
w dniu 29 mar ca 2008 r., a na stęp nie przez Kra jo wą Ko mi -
sję Wy bor czą i Na czel ną Ra dę Le kar ską, sta jąc się obo wią -
zu ją cym w ca łym kra ju.
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20. Pro wa dzo no dys ku sje śro do wi sko we o pro jek tach ustaw zdro -
wot nych tj. usta wy o za kła dach opie ki zdro wot nej, o do bro wol -
nych do dat ko wych ubez pie cze niach oraz o ochro nie praw pa -
cjen ta. Za po zna no le ka rzy ze sta no wi skiem Na czel nej Ra dy
Le kar skiej. Wśród le ka rzy roz pro wa dza no naj waż niej sze
uchwa ły i sta no wi ska władz kra jo wych i okrę go wych sa mo rzą -
du le kar skie go. W ze bra niach De le ga tu ry uczest ni czy li w mia -
rę moż li wo ści przed sta wi cie le te re no wej or ga ni za cji OZZL.

21. Przed sta wi cie le De le ga tu ry wzię li udział w spo tka niu or ga -
ni za cji związ ko wych i sa mo rzą du le kar skie go z in spek to rem
PIP 20 ma ja 2008 r., któ re od by ło się w Wo je wódz kim Szpi -
ta lu Spe cja li stycz nym Nr 4 w By to miu.

22. Prze pro wa dzo no sze ro kie kon sul ta cje śro do wi sko we do ty -
czą ce re jo nów wy bor czych do Izby Le kar skiej w ka den -
cji 2009-2013, z uwzględ nie niem sa mo rzą du lo kal ne go,
przy go to wa no no wy pro jekt re jo nów wy bor czych dla le ka rzy
i le ka rzy den ty stów De le ga tu ry By tom skiej, prze ka za ny
do OKW Ślą skiej Izby Le kar skiej, za kła da ją cy więk szą ilość
re jo nów przy mniej szej ich li czeb no ści.

23. No wy po dział re jo nów wy bor czych po zwo lił na od by cie więk -
szej ilo ści ze brań wy bor czych z wy ma ga ną licz bą obec nych,
w po rów na niu z po przed nią ka den cją. W wy ni ku te go wy -
bra no w De le ga tu rze By tom skiej 26 de le ga tów (le ka rzy i le -
ka rzy den ty stów), pod czas gdy w V ka den cji wy bra no je dy -
nie 13 de le ga tów.

24. 4 li sto pa da 2008 roku – od by ło się ze bra nie za ło ży ciel skie
By tom skie go Klu bu Le ka rza Se nio ra, sku pia ją ce go le ka rzy
eme ry tów i ren ci stów z By to mia i miast ościen nych. Ini cja -
to rem po wsta nia Klu bu był prze wod ni czą cy De le ga tu ry By -
tom skiej dr n. med. Ja cek Ko za kie wicz, przy współ udzia le
dr Zyg mun ta Mi che la, oraz dr Ja ni ny Szu dak.

25. Za sad ni czy mi ce la mi dzia łal no ści Klu bu są:
– in te gra cja śro do wi ska le kar skie go, za rów no w gru pie le -

ka rzy eme ry tów, jak rów nież po przez kon tak ty z po zo sta ły -
mi gru pa mi za wo do wy mi 

– or ga ni zo wa nie im prez kul tu ral nych np. wspól ne uczest nic -
two w spek ta klach te atral nych i ope ro wych oraz krót kich
wy cie czek tu ry stycz no -kra jo znaw czych.

– roz po zna wa nie naj pil niej szych po trzeb Ko le ża nek i Ko le -
gów, znaj du ją cych się w trud nej sy tu acji ma te rial nej i ży -
cio wej, udzie la nie po mo cy i po śred ni cze nie w po zy ski wa -
niu wspar cia ze środ ków Ko mi sji So cjal nej ŚIL.

– przy wra ca nie pa mię ci zmar łych Ko le ża nek i Ko le gów,
a tak że opie ka nad Ich gro ba mi w ko niecz nych przy pad -
kach.

26. Prze wod ni czą cy De le ga tu ry uczest ni czył 22 grud nia w spo -
tka niu u pre zy den ta By to mia, z udzia łem par la men ta rzy stów,
dy rek to rów szpi ta li i przed sta wi cie li sa mo rzą dów te ry to rial -
nych w spra wie pla no wa nej przez NFZ po li ty ki na 2009 rok.

27. W okre sie maj -wrze sień 2009 r. przed sta wi cie le De le ga tu ry
bra li czyn ny udział w or ga ni za cji ze brań wy bor czych w re jo -
nach znaj du ją cych się w ob rę bie De le ga tu ry, a tak że z ra -
mie nia Okrę go wej Ko mi sji Wy bor czej tak że w ze bra niach od -
by wa nych po za re jo nem.

28. W uza sad nio nych przy pad kach udzie la no wspar cia Ko le -
żan kom i Ko le gom sta ra ją cym się o po zy ska nie po mo cy fi -
nan so wej (za po mo gi bez zwrot ne)

29. Zor ga ni zo wa no w au li WSS nr 4 w By to miu czte ry spo tka nia
wi gi lij ne dla Ko le ża nek i Ko le gów Le ka rzy Eme ry tów z ob -

sza ru De le ga tu ry By tom skiej. Rok rocz nie w spo tka niach
uczest ni czy ło ok. 100 osób, wśród go ści by li obec ni przed -
sta wi cie le Ślą skiej Izby Le kar skiej, Ka pe la nii Szpi tal nej, dy -
rek cji Szpi ta la a tak że sa mo rzą du lo kal ne go (m.in. pre zy -
dent By to mia). Przy opra wie mu zycz nej i wspól nym śpie wa -
niu ko lęd nie bra kło upo min ków.
Bu dżet De le ga tu ry: w okre sie 1.11.2005 r. – 31.12.2008 r.

wy dat ko wa no ogó łem 26 640,51 zł. (brak jesz cze peł ne go roz li -
cze nia za 2009 r.) 

Prze wod ni czą cy De le ga tu ry, Jacek Kozakiewicz

De le ga tu ra w Cze la dzi
prze wod ni czą cy – Pa weł Gru en pe ter
se kre tarz – Mał go rza ta Ko zub
człon ko wie: An na Bu czek, Mi ro sła wa Ro gal, Jan Tą dos

Rok 2009 zdo mi no wa ny był dzia ła nia mi zwią za ny mi z ne go -
cja cja mi pła co wy mi w na szym szpi ta lu oraz wy bo ra mi do sa mo -
rzą du no wej ka den cji. We współ pra cy z Pol skim To wa rzy stwem
Le kar skim zor ga ni zo wa li śmy ko lej ne spo tka nia in te gra cyj ne dla
na szych człon ków. Pro wa dzo na jest też bie żą ca in for ma cja
o dzia ła niach izby le kar skiej oraz po moc udzie la na przez nas
w róż nych spra wach in dy wi du al nych na szych ko le gów.

Prze wod ni czą cy De le ga tu ry, Pa weł Gru en pe ter

De le ga tu ra w Ja strzę biu Zdro ju
prze wod ni czą cy – Da riusz Ko niecz ny
człon ko wie: Ewa Świ ca -Ko ziel ska, Ja ro sław Ma mak, Jan Mio -
doń ski

Spo tka nia od by wa ły się sto sow nie do za ist nia łych po trzeb,
w związ ku z za ję ciem sta no wi ska w spra wach istot nych dla lo -
kal ne go śro do wi ska le kar skie go, głów nie z po wo du ak cji pro te -
sta cyj nych, ma ją cych na ce lu do pro wa dze nie do wzro stu wy na -
gro dzeń. In for ma cje do ty czą ce spraw bie żą cych oraz pod ję tych
de cy zji prze ka zy wa ne by ły bez po śred nio do le ka rzy na po szcze -
gól nych od dzia łach szpi ta la lub ko rzy sta no z ta bli cy in for ma cyj -
nej De le ga tu ry. Bar dzo do brze ukła da ła się współ pra ca De le ga -
tu ry z Za rzą dem Or ga ni za cji Te re no wej OZZL w Ja strzę biu Zdro ju
i le ka rza mi zrze szo ny mi w Po ro zu mie niu Zie lo no gór skim.

Do koń ca 2008 r. wspól nie z Za rzą dem Or ga ni za cji Te re no -
wej OZZL w Ja strzę biu Zdro ju na sza De le ga tu ra mia ła ma łe po -
miesz cze nie na pod da szu WSS nr 2, jed nak z po wo du trud no ści
lo ka lo wych w szpi ta lu mu sie li śmy je opu ścić. Obec nie spo ty ka -
my się w mia rę moż li wo ści, w dy żur kach le kar skich.

W okre sie spra woz daw czym zor ga ni zo wa li śmy wspól nie
z OZZL jed no spo tka nie in te gra cyj no - opłat ko we i jed no spo tka -
nie in te gra cyj no - spor to wo - szko le nio we.

Ze środ ków fi nan so wych De le ga tu ry za ku pio no lap to pa
i nisz czar kę do pa pie ru. Przed sta wi cie le De le ga tu ry uczest ni -
czy li w po sie dze niach Ra dy Spo łecz nej WSS Nr 2 w Ja strzę biu
Zdro ju oraz kon kur sach na ob sa dze nie sta no wisk Pie lę gnia rek
Od dzia ło wych i Pie lę gniar ki Na czel nej.

Prze wod ni czą cy De le ga tu ry, Dariusz Konieczny

De le ga tu ra SP CSK w Ka to wi cach
prze wod ni czą ca – Ewa Grze siak–Ku bi ca
za stęp ca – An drzej Cho lew ka
se kre tarz – Mag da le na Sza flar ska
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Człon ko wie De le ga tu ry SP CSK w tej ka den cji bra li udział
w pra cach or ga nów oraz ko mi sji Ślą skiej Izby Le kar skiej.
W Okrę go wej Ko mi sji Wy bor czej i or ga ni zo wa niu wy bo rów człon -
ków de le ga tur bra li udział: dr Ewa Grze siak–Ku bi ca, dr An drzej
Cho lew ka i dr Zyg munt Szwed. Po nad to dr Ewa Grze siak–
Ku bi ca, dr Ja nusz Ko śmi der, dr An drzej Cho lew ka, dr Ma rek
Śmi łow ski, dr Grze gorz Klu czew ski i dr Mag da le na Sza flar -
ska uczest ni czy li w ko mi sjach kon kur so wych na sta no wi ska od -
dzia ło wych w Okrę go wej Izbie Pie lę gnia rek i Po łoż nych oraz by li
człon ka mi ko mi sji kon kur so wych przy wy bo rze or dy na to rów. 
Dr Zyg munt Szwed brał udział w kon tro lach dzia łal no ści pry wat -
nych spe cja li stycz nych prak tyk le kar skich.

Człon ka mi Okrę go wej Ra dy Le kar skiej zo sta li: prof. Ewa 
Kar pel, dr To masz Ro mań czyk i dr Zyg munt Szwed. Prof. An na
Dy aczyń ska–Her man, dr Woj ciech Mi cha lew ski i dr An na Woj -
cie chow ska -Wie ja peł ni li funk cje sę dziów w Okrę go wym Są dzie
Le kar skim.  Dr Ewa Grze siak–Ku bi ca peł ni ła zaś funk cję za stęp -
cy Na czel ne go Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści Za wo do wej
przy Na czel nej Izbie Le kar skiej, a na stęp nie za stęp cy Okrę go -
we go Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści Za wo do wej.

Prof. Ewa Kar pel pro wa dzi ła ja ko prze wod ni czą ca Ko mi sję
do spraw Kształ ce nia Po dy plo mo we go, sta le pro pa gu jąc szko -
le nie usta wicz ne le ka rzy. Człon ko wie De le ga tu ry SP CSK bra li
czyn ny udział w Zjaz dach Le ka rzy ORL w Ka to wi cach oraz na zjaz -
dach kra jo wych, bio rąc udział w dys ku sjach nad pro ble ma mi
śro do wi ska me dycz ne go. Szcze gól nie istot na ro la człon ków De -
le ga tu ry wią za ła się z uczest nic twem w roz mo wach z dy rek cją
Szpi ta la oraz uzgod nień ze związ ka mi za wo do wy mi i pra cow ni -
ka mi służ by zdro wia w okre sie straj ków le kar skich.

Człon ko wie De le ga tu ry or ga ni zu ją rów nież co rocz ne spo tka -
nia wi gi lij ne le ka rzy z ka drą kie row ni czą SP CSK oraz gro nem
Pro fe sor skim. Spo tka nie to gro ma dzi za wsze ca łe ze spo ły le kar -
skie ze wszyst kich kli nik i stwa rza mi łą at mos fe rę wza jem nych
ży czeń świą tecz nych i no wo rocz nych, przy wo łu ją cych na dzie ję
na lep szą przy szłość za wo do wą i oso bi stą.

Prze wod ni czą ca De le ga tu ry, Ewa Grzesiak-Kubica

De le ga tu ra Mi ko łow ska
prze wod ni czą cy – Krzysz tof De re szow ski

De le ga tu ra obej mu je swo im ob sza rem SPZOZ w Mi ko ło wie
ze Szpi ta lem Po wia to wym, pry wat ny Szpi tal Ka to lic ki im. Św.
Jó ze fa, oraz NZOZ -y i pry wat ne prak ty ki z te re nu Mi ko ło wa, Ła -
zisk, Orze sza, Wyr i Bo ro wej Wsi.

W pra cach ko mi sji pro ble mo wych ŚIL bra li udział: kol. Wie -
sław Ba naś – Ko mi sja do spraw Pry wat nych Prak tyk, oraz Jó zef
An drze jew ski i Krzysz tof De re szow ski – Ko mi sja Zdro wia Pu -
blicz ne go. Dwaj ostat ni uczest ni czy li tak że w po sie dze niach
ORL. Ko le dzy Ja cek Be ra i Adam Dyr da uczest ni czy li w pra cach
Okrę go we go Są du Le kar skie go.

Każ de go ro ku mi nio nej ka den cji po łą czo ne za ło gi Szpi ta la
Po wia to we go i Szpi ta la Ka to lic kie go bra ły udział w re ga tach że -
glar skich o pu char Pre ze sa ŚIL, or ga ni zo wa nych na Je zio rze Ryb -
nic kim. Na ko niec każ de go ro ku, z fun du szu na leż ne go na szej
De le ga tu rze sfi nan so wa no za kup nie zbęd nych, uży tecz nych rze -
czy do dy żu rek le kar skich. Wy dat ko wa ne pie nią dze roz li czo no
fak tu ra mi do star czo ny mi do dzia łu księ go wo ści. Przez ca ły okres
mi nio nej ka den cji to czy ły się zmia ny w funk cjo no wa niu opie ki
zdro wot nej oraz dys ku sje nad for ma mi jej fi nan so wa nia.

Mi tycz ny ko szyk świad czeń gwa ran to wa nych, w przed sta wia -
nym ostat nio kształ cie, przy ak tu al nym po zio mie fi nan so wa nia,
zgod nie z opi nia mi więk szo ści eks per tów, jest nie moż li wy do zre -
ali zo wa nia, bez wpro wa dze nia nie wiel kich na wet form współ fi -
nan so wa nia przez pa cjen ta nie któ rych usług. Na dal ak tu al ną
spra wą jest po trze ba pod wyż sze nia skład ki zdro wot nej, bo ak tu -
al nie jest ona jed ną z naj niż szych w kra jach Unii Eu ro pej skiej.

Prze wod ni czą cy De le ga tu ry, Krzysztof Dereszowski

De le ga tu ra Ryb nic ka
prze wod ni czą ca – Wan da We ngla rzy -Ko wal czyk

Pra ca w Ko mi sjach Pro ble mo wych.
Udział w ko mi sjach kon kur so wych Izby Pie lę gniar skiej.
Opi nio wa nie ko le gów na kon kur sy or dy na tor skie.
Udział w pro te stach or ga ni zo wa nych przez Izbę.
Udział w ne go cja cjach pła co wych.
Sty pen dia dla sie rot po ro dzi cach le ka rzach (przy po mi na nie

już po bie ra ją cym, za dba nie o no wych).
Or ga ni za cja, wraz z PTTK, spo tka nia z le ka rzem hi ma la istą

(pa tro nat pre ze sa).
Co rocz nie – or ga ni za cja Ba lu Le ka rza.

Prze wod ni czą ca De le ga tu ry, Wanda Wenglarzy-Kowalczyk

De le ga tu ra w Sie mia no wi cach
prze wod ni czą cy – Eu ge niusz Dep ta
człon ko wie: Jo an na Bon -Ba ła ziń ska, Ali na Wac - Kab ziń ska,
Je rzy To bo rek, Je rzy Szy mecz ko

Człon ko wie De le ga tu ry zbie ra li się na po sie dze niach zwy kle kil -
ka dni po ze bra niach Okrę go wej Ra dy. Prze wod ni czą cy zda wał spra -
woz da nie z ob rad Ra dy, za po zna jąc człon ków De le ga tu ry z pro ble -
ma ty ką oma wia ną na tych ob ra dach, a tak że z dzia łal no ści ko mi sji
pro ble mo wych w któ rych dzia łał, tj. Ko mi sji Zdro wia Pu blicz ne go
i Ko mi sji ds. Kul tu ry. W okre sie ak cji pro te sta cyj nej le ka rzy człon ko -
wie De le ga tu ry bra li czyn ny udział w tej ak cji, współ pra cu jąc z in ny -
mi or ga ni za cja mi, jak np. ak cja zbie ra nia oświad czeń o za prze sta -
niu wy pi sy wa nia dru ków do ZUS. De le ga tu ra bra ła czyn ny udział
w ne go cja cjach z dy rek cją na te mat wa run ków pra cy i pła cy.

Na te re nie De le ga tu ry pro pa go wa no im pre zy or ga ni zo wa ne
przez ŚIL, jak za wo dy że glar skie le ka rzy, dys ku syj ny Klub Fil mo -
wy, Bal Le ka rzy, kon cer ty or ga ni zo wa ne przez Ko mi sję ds. Kul -
tu ry, a tak że sym po zja, szko le nia i kur sy. Każ de go ro ku w grud -
niu or ga ni zo wa no świą tecz ne spo tka nia dla se nio rów. Ta ak cja
spo tka ła się z bar dzo ży wym od dźwię kiem i co ro ku gro ma dzi ła
wię cej osób. Prze wod ni czą cy De le ga tu ry brał udział w po sie dze -
niach Ra dy Spo łecz nej Cen trum Le cze nia Opa rzeń, jest tak że
se kre ta rzem Ko mi sji ds. Kul tu ry, bie rze czyn ny udział w or ga ni -
zo wa nych przez tę ko mi sję kon cer tach.

Prze wod ni czą cy De le ga tu ry, Eugeniusz Depta

De le ga tu ra Ty chy
prze wod ni czą cy – An drzej Gi na

W la tach 2005-2009 De le ga tu ra Ty chy współ pra co wa ła
z Pol skim To wa rzy stwem Le kar skim Ko ło w Ty chach oraz Or ga ni -
za cją Te re no wą OZZL. Za licz ki po bie ra ne z ka sy Ślą skiej Izby Le -
kar skiej w Ka to wi cach roz li cza ne są w wy zna czo nych ter mi nach
i wy dat ko wa ne na bie żą ce po trze by De le ga tu ry. 
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W 2005 ro ku zo stał za ku pio ny ze staw kom pu te ro wy, w ro -
ku 2008 wy mie ni li śmy zu ży tą kse ro ko piar kę, za ku pio ny sprzęt
znaj du je się w se kre ta ria cie De le ga tu ry na te re nie WSS w Ty -
chach.Przy współ pra cy z Pol skim To wa rzy stwem Le kar skim Ko ło
w Ty chach, w lu tym 2007 r. zor ga ni zo wa li śmy w Za mecz ku My -
śliw skim w Prom ni cach Bal Le ka rza (na ten cel De le ga tu ra Ty -
chy prze zna czy ła kwo tę 1.800 zł.) W 2006 r. człon ko wie De le -
ga tu ry An drzej Do ma nik i Zbi gniew Smy ła kan dy do wa li w wy -
bo rach sa mo rzą do wych mia sta Ty chy. Prze wod ni czą cy De le ga -
tu ry Ty chy zor ga ni zo wał w 2006r. spo tka nie z le ka rza mi, na któ -
rym oma wia no za sa dy sa mo za trud nie nia. W tym sa mym ro ku
in ter we nio wa li śmy w re dak cji ga ze ty „Me tro”, spra wa do ty czy ła
ar ty ku łu opi su ją ce go po mył ki le kar skie, któ re do pro wa dzi ły
do zgo nu pa cjen tów. De le ga tu ra Ty chy bra ła czyn ny udział
w trwa ją cych od ro ku 2006 pro te stach le ka rzy.

W 2007 r. prze wod ni czą cy De le ga tu ry pod jął się ro li me dia -
to ra w spo rze mię dzy le ka rza mi zwal nia ją cy mi się z pra cy, a dy -
rek cją Szpi ta la Wo je wódz kie go w Ty chach. Choć do me dia cji
jed nak nie do szło (dr Gi na był świad kiem w tej spra wie
przed Rzecz ni kiem Od po wie dzial no ści Za wo do wej), to spór jed -
nak do pro wa dził do pod wy żek pen sji dla le ka rzy Szpi ta la.

W ro ku 2008 przy współ pra cy z OZZL Or ga ni za cja Te re no wa
w Ty chach, zor ga ni zo wa li śmy dwa spo tka nia dla le ka rzy: w ma -
ju „Dy żu ry, Pła ce, Strajk” oraz w paź dzier ni ku „Czas pra cy le ka -
rza”. Prze wod ni czą cy De le ga tu ry Ty chy bie rze czyn ny udział
w spo tka niach Ze spo łu Zdro wia Pu blicz ne go przy Urzę dzie Miej -
skim w Ty chach oraz w ko mi sjach kon kur sów na pie lę gniar ki
od dzia ło we. W ro ku 2009 Prze wod ni czą cy De le ga tu ry zor ga ni -
zo wał spo tka nia wy bor cze, udo stęp nia jąc sa le WSS nr 1 w Ty -
chach. Wszy scy człon ko wie De le ga tu ry Ty chy czyn nie uczest ni -
czą w ze bra niach, na któ rych oma wia ne są pro ble my śro do wi -
ska le kar skie go. Se kre ta riat De le ga tu ry Ty chy czyn ny jest co -

dzien nie, dla ko le gów le ka rzy udo stęp nia my: in ter net, fax i kse -
ro ko piar kę, ma my sta ły kon takt z pla ców ka mi wcho dzą cy mi
w skład De le ga tu ry.

Prze wod ni czą cy De le ga tu ry, Andrzej Gina

De le ga tu ra w Żo rach
prze wod ni czą cy – Ka rol Mo ra wiec

Re ali zo wa li śmy pro gram dzia ła nia wy ty cza ny przez ko lej ne
Zjaz dy De le ga tów Ślą skiej Izby Le kar skiej. Mię dzy in ny mi: od by -
li śmy kil ka na ście spo tkań z człon ka mi na szej de le ga tu ry, przed -
sta wi cie la mi związ ku za wo do we go oraz dy rek cji szpi ta la, na te -
mat za sad re ali za cji szko leń po dy plo mo wych oraz spraw by to -
wych i pła co wych le ka rzy. 

Bra li śmy czyn ny udział w ne go cja cjach pła co wych z wła dza -
mi na sze go Ze spo łu Opie ki Zdro wot nej oraz z przed sta wi cie la mi
Urzę du Mia sta oraz w pra cach Ko mi sji ORL: Re wi zyj nej – kol.
Be ata Błoń ska -Gór ska i w Ko mi sji Zdro wia Pu blicz ne go – kol.
Ze non Cho le wa. Kol. Ka rol Mo ra wiec re gu lar nie uczest ni czył
w po sie dze niach ORL.

Udzie lo no po mo cy ro dzi nom na szych zmar łych ko le gów
w uzy ska niu za po móg i sty pen diów dla dzie ci. W ce lu in te gra cji
śro do wi ska, co rocz nie or ga ni zo wa no spo tka nie opłat ko we le ka -
rzy na szej de le ga tu ry z udzia łem pro bosz cza miej sco wej Pa ra fii.
W ubie głym ro ku na sze spo tka nie za szczy cił swo ją obec no ścią
wo je wo da ślą ski Zyg munt Łu kasz czyk. Na si ko le dzy uczest ni -
czy li we wszyst kich re ga tach że glar skich or ga ni zo wa nych przez
Ko mi sję Spor tu na je zio rze Ryb nic kim, gdzie w ubie głym ro ku
na sza za ło ga za ję ła trze cie miej sce. 

Zor ga ni zo wa no ze bra nie spra woz daw czo wy bor cze, na któ -
rym w pierw szym ter mi nie wy bra no de le ga tów.

Prze wod ni czą cy De le ga tu ry, Karol Morawiec

W styczniu 2009 roku ukończono remont obiektu
przeznaczonego na Dom Lekarza Seniora. 
Obecnie trwa przyjmowanie osób chętnych 

do zamieszkania.

Dom Lekarza Seniora będzie funkcjonował w formie pensjonatu. Pensjonariuszowi zapewni się:
• zamieszkanie w apartamencie jedno lub dwuosobowym

• całodzienne wyżywienie (z uwzględnieniem diety)
• pomoc opiekuna

• organizowanie zajęć kulturalno-rekreacyjnych
• badanie i porady lekarskie w zakresie umowy z POZ

Pensjonariuszami mogą być lekarze emeryci i renciści sprawni fizycznie, 
bez zaburzeń psychicznych. 

W miarę wolnych miejsc, przyjmowani będą również członkowie rodzin lekarskich spełniających w/w kryteria.
Dom Lekarza Seniora dysponuje 30 miejscami w 14 pokojach jednoosobowych, 6 dwuosobowych oraz 2

mieszkaniach 
(2 pokoje z kuchnią i węzłami sanitarnymi).

Orientacyjny koszt pobytu jednej osoby wyliczony w oparciu o dane szacunkowe wynosi:
• w pokoju jednoosobowym – ok. 2600 PLN 
• w pokoju dwuosobowym – ok. 2200 PLN 

Na opłaty składają się faktycznie poniesione koszty bez zysku dla izby. 
W miarę posiadanych wolnych miejsc będą przyjmowani pensjonariusze na pobyt czasowy. 
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Mi ko łów, 12 grud nia 2009 r.

Wdniu 11 grud nia 2009 w Mi ko ło wie od by ła się De ba ta
o Zdro wiu „DLA ŚLĄ SKA”, któ rej ce lem by ła dia gno -
za ak tu al ne go sta nu w służ bie zdro wia wo je wódz twa

ślą skie go na tle ca łe go kra ju oraz pro gno za fi nan so wa nia ochro -
ny zdro wia na 2010 rok i kon se kwen cje wy ni ka ją ce z te go dla
pla có wek i pa cjen tów.

De ba ta zgro ma dzi ła re pre zen ta tyw ne gro no przed sta wi cie li
po szcze gól nych pla có wek zdro wot nych od kli nik przez szpi ta le
wo je wódz kie, po wia to we, przy chod nie spe cja li stycz ne i przy -
chod nie pod sta wo wej opie ki zdro wot nej. 

Po przed sta wie niu pro ble mów i trud no ści w funk cjo no wa niu
po szcze gól nych jed no stek, głos za bra ło gro no licz nie przy by łych
eks per tów ze Ślą ska, w oso bach Mi ni stra Zdro wia w Rzą dzie 
Je rze go Buz ka, Prze wod ni czą ce go Ko mi sji Zdro wia Sej mu RP,
za rzą dza ją cych fun du szem zdro wia w po przed nich ka den cjach,
za rzą dza ją cych izbą le kar ską, or ga ni za cja mi pra co daw ców, 
ślą ską uczel nią me dycz ną, pro fe so rów szpi ta li kli nicz nych,
a tak że sa mo rzą dow ców oraz związ ków za wo do wych, w tym 
„So li dar no ści”.

Ob ra dom przy słu chi wał się przed sta wi ciel Mi ni stra Zdro wia
Pan Ry szard Ła ba now – Rad ca Mi ni stra Zdro wia.

Dys ku sji to wa rzy szy ła at mos fe ra po wa gi i wo li współ pra cy
w wy pra co wa niu pro po zy cji roz wią zań wy ni ka ją cych z dia gno zo -
wa nych pro ble mów.

Pod czas spo tka nia zo stał jed no gło śnie przy ję ty Apel do Rzą -
du RP, w któ rym uczest ni cy do ma ga ją się przy zna nia środ ków
na ochro ną zdro wia w wy so ko ści da ją cej gwa ran cję za bez pie -
cze nia zdro wot ne go miesz kań ców wo je wódz twa ślą skie go.

W za łą cze niu prze ka zu ję treść ape lu do Rzą du RP oraz li stę
uczest ni ków de ba ty, któ rzy przy ję li Apel jed no gło śnie.

Iza be la Kloc 

Po seł na Sejm RP, Czło nek Ko mi sji Fi nan sów Pu blicz nych

Or ga ni za tor De ba ty 

Pod pi sa ni pod Ape lem do Rzą du RP uczest ni cy De ba ty o Zdro wiu

„DLA ŚLĄ SKA”: Iza be la Kloc – Po seł na Sejm RP, Ko mi sja Fi nan sów
Pu blicz nych, dr An drzej So śnierz – Po seł na sejm RP, Wi ce prze wod ni -
czą cy Ko mi sji Zdro wia, Ma rek Bal cer – Bur mistrz Mia sta Mi ko łów, 
prof. Ewa Ma łec ka -Ten de ra – Rek tor Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz -
ne go, dr Wło dzi mierz Dziub dzie la – Dy rek tor Sa mo dziel ne go Pu -
blicz ne go Szpi ta la Kli nicz ne go im. A. Mie lęc kie go w Ka to wi cach, 
Iwo na Ło bej ko – Dy rek tor Szpi ta la Spe cja li stycz ne go nr 5 im. Św. Bar -
ba ry w So snow cu, Jo an na Krzy sto lik – Dy rek tor Szpi ta la Po wia to we go
w Pszczy nie, dr Alek san dra Grzesz czak – NZOZ Kar dio lo dzy, Ła zi ska
Gór ne, Iza bel la Kra sow ska–Sa la mon – Dy rek tor NZOZ Fa mi lia
w Czer wion ce Lesz czy nach, Wi ce prze wod ni czą ca Ra dy Po wia tu Ryb nic kie -
go, dr Bo le sław Pie cha – Prze wod ni czą cy Ko mi sji Zdro wia Sej mu RP,
prof. Grze gorz Opa la – Mi ni ster Zdro wia w Rzą dzie Je rze go Buz ka,
Ha li na Cier piał – Prze wod ni czą ca Re gio nal ne go Se kre ta ria tu Ochro ny
Zdro wia Ślą sko – Dą brow skiej „So li dar no ści”, Ber na de ta Ku ra szew -

ska – Kanc lerz Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Ka to wi cach, 
dr Ja cek Ko za kie wicz – Pre zes Ślą skiej Izby Le kar skiej w Ka to wi cach,
prof. Sła wo mi ra Kyrcz–Krze mień – Kie row nik Ka te dry i Kli ni ki He -
ma to lo gii i Trans plan ta cji Szpi ku Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Ka -
to wi cach, Bo gu mi ła Bo ba – Rad na Po wia tu Pszczyń skie go, 
dr Ma riusz Ka zi mierz Wój to wicz – Pre zes Związ ku Pra co daw ców
Ochro ny Zdro wia Wo je wódz twa Ślą skie go Po ro zu mie nie Zie lo no gór skie, 
Jó zef Te tla – Sta ro sta Po wia tu Pszczyń skie go, Ta de usz Mar szo lik

– Wi ce sta ro sta Po wia tu Mi ko łow skie go

„DLA ŚLĄSKA” – Debata o Zdrowiu

F I N A N S O W A N I E   Ś W I A D C Z E Ń

Apel do Rządu RP 
wystosowany do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

W dniu 11 grud nia 2009 ro ku, w trak cie De ba ty o Zdro wiu
„DLA ŚLĄ SKA” zo sta ła do ko na na ana li za po trzeb 

i po dzia łu środ ków fi nan so wych na ochro nę zdro wia 
w wo je wódz twie ślą skim w 2010 ro ku.

Wo bec trud nej sy tu acji służ by zdro wia zwra ca my się z Ape -
lem do Rzą du RP o przy zna nie środ ków na ochro nę zdro -
wia w wy so ko ści da ją cej gwa ran cję za bez pie cze nia zdro -

wot ne go miesz kań ców wo je wódz twa ślą skie go.
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Ka ta rzy na Strzał kow ska: Szpi ta le wo je wódz kie, w tym, pro -
wa dzo ny przez Pa na pod pi sa ły kon trakt z NFZ. Czy za pro po -
no wa ny kon trakt bę dzie roz wią za niem opła cal nym?
Ja nusz Szy ma now ski: Pod pi sa nie przed sta wio ne go przez NFZ
kon trak tu nie jest roz wią za niem eko no micz nie uza sad nio nym.
Zo sta li śmy ja ko dy rek to rzy szpi ta li po sta wie ni pod ścia ną. To
dla te go, że w Pol sce nie ma al ter na tyw ne go płat ni ka. Ma my
NFZ, któ ry sto su je róż ne for my na ci sku, w tym ka ry i pro ce du ry
po kon trol ne. Tym cza sem w ochro nie zdro wia płat nik nie po wi -
nien być dyk ta to rem, to po win no być okno ka so we. Wy ko na li -
śmy ty le a ty le świad czeń, ty le a ty le się na le ży. Nie mo że my mó -
wić o opła cal no ści, je śli cho dzi o ra to wa nie lu dzi w sta nie za -
gro że nia ży cia i zdro wia. Zga dzam się z usta le niem jed no li te go
sys te mu sta wek za świad cze nia – oczy wi ście z uwa ga mi do ty -
czą cy mi wy ce ny nie któ rych świad czeń. Mo gę się zgo dzić na wet
na usta la nie wa run ków udzie la nia świad czeń – w koń cu kto pła -
ci, ten wy ma ga. Ale nie mo gę się zgo dzić z li mi to wa niem środ -
ków na świad cze nia szpi tal ne tym bar dziej, że są one prze wi dy -
wal ne. Nie ma oba wy, że pa cjent bę dzie trzy ra zy usu wał wo re -
czek żół cio wy czy do bro wol nie ła mał rę ce i no gi. Nie mo gę więc
zro zu mieć dzia łań NFZ usta wia ją ce go cięż ko cho rych lu dzi w ko -
lej ce w imię oszczęd no ści bu dże to wych.

K.S.: Czy pro sił Pan kie dy kol wiek le ka rzy, aby od ma wia li
udzie la nia świad czeń?
J.S.: Le ka rzy ni gdy o to nie pro si łem i nie po pro szę. Sa lus aegro ti
su pre ma lex es to. Uwa żam, że my dy rek to rzy po win ni śmy
przy wspar ciu or ga nu za ło ży ciel skie go two rzyć z le ka rza mi
i in ny mi pra cow ni ka mi opie ki zdro wot nej je den or ga nizm,
któ ry ma wspól ny cel. Tym ce lem jest słu że nie pa cjen -
tom. Two rze nie kon flik tów po mię dzy dy rek to ra mi i le -
ka rza mi to nie po ro zu mie nie. Od mo wa udzie le nia
świad cze nia nie jest żad nym roz wią za niem. Mo ral -
nie i etycz nie jest to dzia ła nie nie do przy ję cia. Le -
cze nie pa cjen tów w sta nie za gro że -
nia ży cia lub zdro wia jest obo -
wiąz kiem za pi sa nym w usta -
wie o za kła dach opie ki
zdro wot nej i o za wo dzie
le ka rza, a każ da od mo -
wa by ła by dla le ka rza
i dy rek to ra rów no -
znacz na z po peł -
nie niem prze -
stęp stwa. Choć
sam nie je -
stem le ka -
rzem
i mógł bym
spoj rzeć
na to
z eko no -
micz ne go

punk tu wi dze nia, nie po tra fię od ciąć się od obo wiąz ku ra to wa -
nia cho rych.

K.S.: Ja ki jest po ziom nad wy ko nań za 2009 rok w Pań skim
szpi ta lu?
J.S.: Ja nie uży wam sfor mu ło wa nia nad wy ko na nia, ja mó wię
o nie za pła co nych świad cze niach wy ko na nych kon kret nym pa -
cjen tom. Szpi tal to nie jest fa bry ka gwoź dzi, w któ rym na ma ga -
zy nie le żą ster ty nie sprze da nych wy ro bów. To miej sce, gdzie od -
mo wa wy ko na nia świad cze nia me dycz ne go jest cza sem rów no -
znacz na z wy ro kiem śmier ci. W przy pad ku pro wa dzo ne go prze ze
mnie szpi ta la Na ro do wy Fun dusz Zdro wia nie ure gu lo wał płat -
no ści za po nad 5 ty się cy pa cjen tów – to nie mal 24 mi lio ny zło -
tych. Czy moż na po wie dzieć, że tych 5 ty się cy ura to wa nych cho -
rych nie mia ło pra wa prze żyć z po wo du urzęd ni czej nie kom pe -
ten cji? Szcze gól nie, że do ty czy to głów nie od dzia łu kar dio lo gicz -
ne go, on ko lo gicz ne go, in ten syw nej te ra pii, chi rur gii na czyń,
neu ro chi rur gii i ura zo wo -or to pe dycz ne go. NFZ, któ ry chy ba nie -
słusz nie ma w na zwie sło wo „na ro do wy” chciał by pew nie, aby -
śmy te 5 ty się cy lu dzi ode sła li z kwit kiem – pro sto do za kła du
po grze bo we go. Na le ży skoń czyć z ide olo gią śmier ci! W ka to lic -
kim, chrze ści jań skim kra ju, któ rym ży cie jest chro nio ne od po -
czę cia, nie mo że być miej sca na urzę do wą znie czu li cę. Nie ma -
my ska ły tar pej skiej, skąd mo gli by śmy zrzu cić cho rych, po trze -
bu ją cych opie ki lu dzi, a te go chy ba ocze ki wał by NFZ upo rczy wie
od ma wia jąc za pła ty za te świad cze nia.

K.S.: Czy or gan za ło ży ciel ski udzie lił szpi ta lo wi
wspar cia fi nan so we go w ze szłym ro ku i je śli

tak to na ja kim po zio mie?
J.S.: Tak, w peł ni do ce nia my wy sił ki za rzą du
wo je wódz twa ślą skie go. Dzię ki środ kom

otrzy ma nym od or ga nu za ło ży ciel skie go
w cią gu ostat nich dwóch lat za ku pi li -

śmy sprzę tu me dycz ne go za ok. 15
mln zł. Do dat ko wo urząd wsparł

nas po życz ka mi prze zna czo ny -
mi na spła tę naj bar dziej

pil nych prze ter mi no wa -
nych płat no ści za le ki

i ma te ria ły me dycz ne.
Łącz ne środ ki prze -

zna czo ne dla szpi -
ta la w cią gu

dwóch lat prze -
kra cza ją 20

mln zł – ale
cóż z te go,
gdy NFZ nie

za mie rza wy -
ko rzy stać te go

sprzę tu – choć
sam żą da je go po sia da -

Należy skończyć z ideologią śmierci!
ROZ MO WA Z JA NU SZEM SZY MA NOW SKIM – DY REK TO REM SZPI TA LA SPE CJA LI STYCZ -
NE GO NR 4 W BY TO MIU
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nia. Przy kład? No wy to mo graf kom pu te ro wy, za ku pio ny w koń -
cu 2008 ro ku, pod czas gdy war tość kon trak tu nie ule gła zmia -
nie od trzech lat – od cza su, gdy szpi tal dys po no wał sta rym,
dzie się cio let nim to mo gra fem. Prze cież ba da nie TK jest pierw -
szym kro kiem w kie run ku wy kry cia no wo two rów, ura zów we -
wnętrz nych. Usta wia nie w ko lej ce cho re go z po dej rze niem tęt -
nia ka na czyń mó zgo wych gra ni czy z sza leń stwem. Na su wa się
nie od par ta kon klu zja, że w tym sza leń stwie NFZ jest me to da:
mo że pa cjent umrze bez dia gno zy i nie zdą ży sko rzy stać z gwa -
ran to wa nych usta wo wo świad czeń me dycz nych. A NFZ za osz -
czę dzi i bę dzie miał „zysk”.

K.S.: Ja kie są pla ny szpi ta la i bu dżet na rok 2010?
J.S.: Usta lo na przez NFZ war tość kon trak tu nie znacz nie prze -
kra cza 80 mln zł. Po zwa la to – wg sza cun ko wych da nych
– na za opa trze nie je dy nie 16-18 ty się cy pa cjen tów szpi ta la
– w po rów na niu z 24 ty sią ca mi le czo ny mi w ro ku 2009, czy 30
ty sią ca mi, któ re bez piecz nie mo gły by uzy skać po moc w na szym
szpi ta lu. Pla ny? W ta kiej sy tu acji trud no coś pla no wać – na ra -
zie jest to wal ka o środ ki na le cze nie cho rych, na prze trwa nie
szpi ta la. Z na sze go punk tu wi dze nia je ste śmy na li nii fron tu
– z jed nej stro ny umie ra ją cy czło wiek, a z dru giej bez dusz ny
urzęd nik z kom pu te rem. I jak w jed nym z bry tyj skich fil mów
– „Kom pu ter po wie dział NIE” – pa cjent nie do cze ka.

K.S.: Ile po trze bo wał by Pan pie nię dzy dla szpi ta la aby za -
pew nić je go bez piecz ne funk cjo no wa nie?
J.S.: To nie są pie nią dze dla szpi ta la – szpi tal nie ist nie je sam
dla sie bie. Ja chciał bym, aby po zwo lo no nam nor mal nie pra -
co wać – i le czyć tych, któ rzy te go po trze bu ją – bo na przy kład
nie stać ich na pry wat ne le cze nie w pry wat nej kli ni ce, ani na le -
cze nie w in nym mie ście. Sza cu ję, że obec ne po trze by zdro wot -
ne ob ję tej opie ką przez nasz szpi tal po pu la cji wy no szą oko -
ło 120–140 mln zł. Ty le za bie gów je ste śmy w sta nie udzie lić.
Mi ni mal na war tość świad czeń, przy któ rej szpi tal prze stał by się
za dłu żać to 110 mln zł – po dob nie, jak in ne szpi ta le tej wiel ko -
ści w Pol sce. Ma my nie mal 700 łó żek i mo gli by śmy le czyć 28
ty się cy pa cjen tów rocz nie. Koszt jed ne go pa cjen ta to prze cięt -
nie 3,5–4 ty sią ce zło tych, plus środ ki spe cjal ne, takie jak: che -
mio te ra pia, en do pro te zy, sten ty czy im plan ty oku li stycz ne. Ra -
chu nek jest więc pro sty: al bo NFZ za pła ci za wy ko na ne świad -
cze nia, al bo po ło wa szpi ta la bę dzie świe cić pust ka mi. A pa -
cjen ci bę dą umie rać sto jąc w ko lej ce.

K.S.: Czy prze kształ ca nie szpi ta li w spół ki pra wa han dlo we -
go jest do brym roz wią za niem?
J.S.: Od mie sza nia her ba ta nie ro bi się słod sza. Sa mo prze -
kształ ce nie, bez zmia ny sys te mu fi nan so wa nia da nie wie le
– po za skró ce niem cza su zwią za ne go z wpro wa dza niem zmian
or ga ni za cyj nych i funk cjo nal nych szpi ta la, do tej po ry li mi to -
wa ne go przez ko niecz ność za się ga nia opi nii ra dy spo łecz nej,
uzy ska nia zgo dy or ga nu za ło ży ciel skie go. Prze kształ ce nie spo -
wo du je też ko niecz ność ge ne ro wa nia choć by mi ni mal ne go zy -
sku – po ja wi się więc po ku sa od ci na nia „nie ren tow nych” od -
dzia łów,          ale gdzie w ta kim ra zie bę dzie my le czyć „nie ren tow -
nych” pa cjen tów? Zga dzam się z te zą, że twór pod na zwą „sa -
mo dziel ny pu blicz ny za kład opie ki zdro wot nej” jest ska za ny
na za gła dę – wcze śniej, czy póź niej. Ale zrób my to kom plek so -
wo. Nie tyl ko zmień my for mę praw ną, ale do sto suj my prze pi sy

o dzia ła niu i fi nan so wa niu do re aliów współ cze sne go świa ta.
Usta wa o ZOZ ma nie mal 20 lat – po cho dzi z zu peł nie in nej
epo ki i nie da jej się za sto so wać do spół ek pra wa han dlo we -
go. Al bo za bez pie cza my świad cze nia z mo cy usta wy, al bo
z mo cy wol ne go ryn ku – nie wol no te go mie szać i dla te go wy -
ma ga to prze my śla nych i głę bo kich zmian. Jak wi dać z hi sto -
rycz nej per spek ty wy, prób uzdro wie nia sys te mu by ło ty le, co
mi ni strów zdro wia – za wsze zna lazł się ja kiś po wód, aby tych
zmian nie prze pro wa dzić do koń ca. Więc ge ne ral nie – prze -
kształ ca nie tak, ale sys te mo wo, wraz ze zmia ną ustaw ustro -
jo wych. W prze ciw nym przy pad ku przy nie sie to wię cej szko dy,
niż po żyt ku.

K.S.: Mó wi się, że ochro na zdro wia po chło nie każ dy pie -
niądz. Czy to praw da?
J.S.: Nie. To zda nie po wta rza się od lat bez ana li zy i bez zro zu -
mie nia. Te za zo sta ła wzię ta praw do po dob nie z sys te mu ochro -
ny zdro wia dzia ła ją ce go w USA, gdzie koszt świad cze nia jest
wy ni kiem gry ryn ko wej i in te re sów kor po ra cji. W Pol sce
po wpro wa dze niu sys te mu JGP i jed no li tych sta wek w ca łym
kra ju moż na do kład nie prze wi dzieć wszyst kie kosz ty sys te mu.
Wy star czy prze li czyć da ne hi sto rycz ne. Oka że się, że środ ków
w sys te mie wy star cza do pó ty, do pó ki nie wpro wa dzi się istot -
nej zmia ny – ta kiej jak zmia na list re fun da cyj nych, staw ki ka pi -
ta cyj nej w POZ, no wych pro ce dur czy no wych tech no lo gii. Na -
le ży do dać, że w Pol sce ma my sys tem od po cząt ku nie zgod ny
z za ło że nia mi re for my. W ro ku 1998, kie dy wpro wa dza no ten
sys tem usta lo no, że mi ni mal ny po ziom skład ki po wi nien wy no -
sić 11 %. Przy ję to jed nak ina czej – i w ten spo sób za bra no
z sys te mu do dziś nie mal 170 mi liar dów zło tych – mi liar dów,

mgr Ja nusz Szy ma now ski

ur. 1956 
ab sol went Wy dzia łu Ma te ma ty ki
Fi zy ki i Che mii Uni wer sy te tu 
Ślą skie go 
skoń czył m.in. Po dy plo mo we Stu -
dium Za rzą dza nia Za kła da mi
Opie ki Zdro wot nej w Szko le Głów -
nej Han dlo wej i Po dy plo mo we 

Stu dium Eko no mi ki Zdro wia na Uni wer sy te cie War szaw skim

dy rek tor Wo je wódz kie go Szpi ta la Spe cja li stycz ne go Nr 4
w By to miu od wrze śnia 2008 ro ku 

wcze śniej dy rek tor Uzdro wi ska Go czał ko wi ce Zdrój, pre zes
spół ki z o.o. „EU RO DO RAD CA”, pre zes „Cen trum Ban ko wo ści
Spół dziel czej” S.A. w la tach 2000-2002 – dy rek tor Szpi ta la
Nr 1 w Gli wi cach, w la tach 1995-1998 – na czel nik Wy dzia łu
Zdro wia Urzę du Miej skie go w Gli wi cach; od 1988 ro ku przez
pra wie 20 lat – pre zes La bo ra to rium Sys te mów Kom pu te ro wych
– fir my spe cja li zu ją cej się w opro gra mo wa niu me dycz nym zwią -
za nym z te le ra dio te ra pią on ko lo gicz ną.

czło nek Za rzą du Ślą skie go Związ ku Pra co daw ców Za kła dów
Opie ki Zdro wot nej
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któ re by ły po trzeb ne na do sto so wa nie obiek tów, za ku py sprzę -
tu, re struk tu ry za cję. To nie mal trzy let ni obec ny bu dżet NFZ – jak
więc moż na mó wić o mar no wa niu środ ków!

K.S.: Co na le ża ło by zmie nić w sys te mie, aby otrzy mać wię cej
środ ków?
J.S.: Ja oce niam, że za cho wu jąc obec ne – mo że nie co po pra -
wio ne w kil ku dzie dzi nach staw ki za pro ce du ry JGP i war tość
punk tu na po zio mie 51 zł, wy star czy ło by znieść li mi ty w szpi tal -
nic twie i oka za ło by się, że kosz tem dwóch, mo że trzech mi liar -
dów znik nę ły by ko lej ki. Moż na też – na wzór wie lu kra jów eu ro -
pej skich wpro wa dzić swo isty wen tyl bez pie czeń stwa – nie wiel -
kie opła ty po cho dzą ce bez po śred nio od pa cjen tów dla ich zdy -
scy pli no wa nia, aby nie zo sta wia li babć i dziad ków w szpi ta lu
na świę ta czy urlop, aby nie bie ga li w każ dy po nie dzia łek z ka -
cem do le ka rza po zwol nie nie. To spraw dza się w wie lu kra jach,
a po za tym da je po le do po pi su dla pry wat nych ubez pie czy cie li.

K.S.: Ja ki jest czas pra cy i sys tem wy na gro dzeń le ka rzy w szpi -
ta lu?
J.S.: Więk szość spo śród nie mal dwu stu le ka rzy w na szym szpi ta -
lu pra cu je do go dzi ny 15. Po po łu dniu i w no cy na dy żu rach co -
dzien nie zo sta je dwu dzie stu czte rech le ka rzy, a do dat ko wo czte -
rech dy żu ru je w do mu pod te le fo nem. Oczy wi ście zda rza ją się
przy pad ki, gdy szcze gól nie skom pli ko wa na ope ra cja prze cią ga
się do póź nych go dzin noc nych – tak dzie je się czę sto w chi rur gii
na czy nio wej. W go dzi nach po po łu dnio wych wy ko ny wa ne są też
wszyst kie za bie gi, któ re nie mo gą cze kać do na stęp ne go dnia – le -
cze nie za wa łów ser ca, ofiar wy pad ków dro go wych i prze my sło -
wych, cięż kie zła ma nia, ostre sta ny za pal ne na rzą dów we wnętrz -
nych. Le ka rze wy na gra dza ni są tak jak wszy scy pra cow ni cy – ma -
ją wy na gro dze nie za sad ni cze i do da tek za nad go dzi ny wy ni ka ją ce

z peł nio nych dy żu rów. Za sa dy wy na gra dza nia wy ni ka ją wprost
z usta wy o ZOZ i dy rek cja szpi ta la nie wie le mo że w nich zmie nić.

K.S.: Czy miał Pan sy tu acje kon flik to we z le ka rza mi?
J.S.: By li u mnie w grud niu le ka rze, któ rzy oba wia li się, że je śli
nie pod pi sze my kon trak tu to nasz szpi tal nie za pła ci wy na gro -
dzeń. Prze ko ny wa li, że by pod pi sać, że to bez piecz niej sze dla
pra cow ni ków. Zro zu mia łem ich in ten cje i wzią łem pod uwa gę
de cy du jąc się na pod pi sa nie kon trak tu. Jed nak w trak cie pra -
wie pół to ra rocz nej pra cy w szpi ta lu nie wy stą pi ły sy tu acje, któ re
moż na by okre ślić sło wem „kon flik to we”. Jak w każ dej du żej fir -
mie wy stę pu ją cza sem drob ne pro ble my, wy ni ka ją ce z róż nych
przy czyn – sta ram się jed nak roz wią zy wać je na bie żą co.
Na szczę ście wszyst kich pra cow ni ków szpi ta la łą czy je den cel
– nie sie nie po mo cy cho rym. W ob li czu ludz kie go cier pie nia
wszel kie nie po ro zu mie nia sta ją się ma ło istot ne, i nie ma ją
szans prze ro dzić się w kon flikt.

K.S.: Pro szę po dać trzy ce chy, ja kie po win na po sia dać oso ba
za rzą dza ją ca szpi ta lem.
J.S.: W mo im prze ko na niu tych cech po win no być nie co wię cej.
Na po czą tek trzy cno ty teo lo gal ne: wia rę, na dzie ję i mi łość – da -
ne od Bo ga, po za tym czte ry cno ty kar dy nal ne: roz trop ność,
spra wie dli wość, umiar ko wa nie i mę stwo – cno ty ludz kie. I to
w za sa dzie wy star czy. To oczy wi ście ze staw ide al ny, nie wy ma -
ga ją cy uza sad nia nia. A tak mniej po waż nie po żą da ny mi ce cha -
mi są: spryt li sa, aby omi jać pu łap ki NFZ, upór osła w do cho -
dze niu swo ich ra cji i praw pa cjen ta, mą drość so wy w roz wią zy -
wa niu co raz to no wych pro ble mów. No i oczy wi ście koń skie zdro -
wie, aby to wszyst ko prze żyć i nie ko rzy stać z do bro dziejstw NFZ,
cze go ży czę Pa ni i wszyst kim Czy tel ni kom „Pro Me di co”, w tym
i na stęp nych la tach.

P O L E M I K I

Apel starego lekarza
DECYZJE NFZ – JAK WYROKI BOSKIE, SĄ NIEODWOŁALNE

W pierw szych dniach wrze śnia, po zwol nie niu po przed niej
Dy rek cji prze pro wa dzo no „ła pan kę” na sta no wi sko dy rek to ra
do spraw lecz nic twa w Szpi ta lu Po wia to wym w Za wier ciu. Ja ko
czło wiek po 60. ro ku ży cia je stem nie co mniej spraw ny fi zycz nie
i jak się oka zu je, tak że umy sło wo, gdyż nie dość, że zo sta łem
zła pa ny, to jesz cze pod pi sa łem „lo jal kę”, czy li zgo dę na tę funk -
cję, któ rą peł ni łem przez 2,5 mie sią ca.

Jed nak nie ma te go złe go, co by na do bre nie wy szło i w tym
cza sie wie le się na uczy łem i wie le zro zu mia łem.

Kil ka ra zy by łem w skrom nej sie dzi bie Na ro do we go Fun du -
szu Zdro wia przy uli cy Kos su tha w Ka to wi cach i ro zu miem te raz
trud ną sy tu ację fi nan so wą NFZ .

Nie dzi wię się za rzą dze niom NFZ, któ ry mu si bro nić się
przed nie uczci wy mi le ka rza mi i far ma ceu ta mi.

Chcia łem Sza now nym Ko le gom przed sta wić dwa za rzą dze -
nia NFZ, i przy po mnieć, że za da niem le ka rza jest po ma ga nie

cho rym, mo że nie tyl ko lu -
dziom, ale tak że in sty tu cjom,
dla te go ośmie lam się Ko le -
gom Or dy na to rom za pro po -
no wać roz wią za nie jed ne go
z dwóch pro ble mów, któ ry
przed sta wiam po ni żej.

W od nie sie niu do pi sma
nr 1 i ho spi ta li za cji w cza sie krót szym niż 14 dni od da ty wy -
pi su, ja kie kol wiek wy ja śnie nia są bez ce lo we. W pierw szym
kwar ta le 2009 r. w od dzia łach we wnętrz nych Szpi ta la Po wia -
to we go w Za wier ciu 13 cho rych by ło ho spi ta li zo wa nych okre -
sie krót szym niż 14 dni od da ty wy pi su i sie dem z tych po now -
nych ho spi ta li za cji za koń czy ło się zgo nem. Wy ja śnie nia ze
stro ny Szpi ta la nie zo sta ły uwzględ nio ne i NFZ nie wy ra ził zgo dy
na fi nan so wa nie tych po now nych ho spi ta li za cji. Wy ja śnie nia
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po da cie we ry fi ka cji nie są uwzględ nia ne i tak się dzie je tak że
w in nych od dzia łach i in nych szpi ta lach, po twier dził to kom pe -
tent ny pra cow nik NFZ. Tak więc de cy zje NFZ, po dob nie jak wy -
ro ki Bo skie, są nie odwo łal ne. 

Je dy nym roz sąd nym roz wią za niem, ja kie mi się na su wa,
jest do łą cza nie do Kar ty In for ma cyj nej tak że Kar ty Gwa ran cyj -
nej, któ rej pro jekt przed sta wiam:

Co do za rzą dze nia nr 2 uwa żam, że kom pe tent ny i spraw ny
urzęd nik NFZ (chy ba tyl ko ta cy pra cu ją w NFZ) jest w sta nie za -
kwe stio no wać ce lo wość zde cy do wa nej więk szo ści ho spi ta li za cji
i zno wu bę dzie pro blem i wąt pli wość, czy le cze nie szpi tal ne by ło
ko niecz ne. Wi dzę jed nak moż li wość roz wią za nia tej trud nej sy -
tu acji i pro po nu ję, aby do po mo cy Le ka rzo wi Izby Przy jęć po wo -
łać ko mi tet spo łecz ny – np. zna ne z mi nio ne go okre su „trój ki ro -
bot ni cze”.

Ape lu ję do Sza now nych Ko le gów o po moc dla NFZ , któ ry jest
w trud nej sy tu acji fi nan so wej.

Dro dzy Ko le dzy i To wa rzy sze – „Po mo że cie?” *

Andrzej Podolecki

* Star si Ko le dzy ro zu mie ją, mło dzież niech za py ta star szych.

KAR TA GWA RAN CYJ NA

Ja Or dy na tor ……………………. od dzia łu cho rób we -
wnętrz nych po świad czam, że Pan …………… był ho spi ta li -
zo wa ny w od dzia le tu tej sze go szpi ta la w dniach
…………………………

Jed no cze śnie oświad czam, że je że li w cią gu 14 dni
od da ty wy sta wie nia kar ty in for ma cyj nej cho ry zo sta nie
przy ję ty do ma cie rzy ste go Szpi ta la (te go sa me go) z po wo -
du scho rze nia pod sta wo we go (te go sa me go) co w cza sie
wcze śniej szej ho spi ta li za cji zo bo wią zu ję się sfi nan so wać
kosz ty le cze nia.

Kosz ta mi le cze nia pro szę ob cią żyć mo je kon to
………………… w ban ku …………………………………………

................................

(pie cząt ka i pod pis)

PISMO Nr 1

Na ro do wy Fun dusz Zdro wia 
Ślą ski Od dział Wo je wódz ki w Ka to wi cach

Dy rek to rzy Za kła dów Opie ki Zdro wot nej 
re ali zu ją cych umo wy w ro dza ju  
– le cze nie szpi tal ne (wg. roz dziel ni ka)

Do ty czy: we ry fi ka cji świad czeń zre ali zo wa nych w ra mach
umo wy w ro dza ju: le cze nie szpi tal ne w I kwar ta le 2009 ro ku.

ZARZĄDZENIE Nr 2

Ko mu ni kat w spra wie przyj mo wa nia do le cze nia szpi -
tal ne go pa cjen tów ce lem udzie le nia świad cze nia, któ re
mo że zo stać zre ali zo wa ne w try bie am bu la to ryj nym.

W związ ku z na gmin nym stwier dza niem w to ku kon tro li re -
ali za cji umów w sys te mie JGP przyj mo wa nia do le cze nia szpi -
tal ne go pa cjen tów ce lem udzie le nia świad cze nia, któ re mo że
– w myśl § 13 ust. 2 za rzą dze nia Nr 93/2008/DSOZ Pre ze sa
Na ro do we go Fun du szu Zdro wia z dnia 22 paź dzier ni ka 2008
roku w spra wie okre śle nia wa run ków za wie ra nia i re ali za cji
umów w ro dza ju le cze nie szpi tal ne – zo stać zre ali zo wa ne
w try bie am bu la to ryj nym, przy po mi na my jak ni żej.

Wpi sy w do ku men ta cji me dycz nej pa cjen tów, któ rym
udzie lo no świad cze nia w ra mach ho spi ta li za cji, ho spi ta li za cji
pla no wej i le cze nia „jed ne go dnia”, w tym wy ni ki ba da nia
pod mio to we go i przed mio to we go, po win ny po twier dzać za -
sad ność ta kiej ho spi ta li za cji. 

Do za sad nych kwa li fi ka cji na le żą w szcze gól no ści przy ję -
cia pa cjen tów ob cią żo nych cho ro ba mi współ ist nie ją cy mi,
z wy wia dem ar gu men tu ją cym ta ki spo sób po stę po wa nia lub
w sta nie ogól nym wska zu ją cym na ko niecz ność re ali za cji
świad cze nia w wa run kach od dzia łu szpi tal ne go. W hi sto riach
cho rób tych pa cjen tów win ny zo stać od no to wa ne wy ni ki wy -
ko na nych do dat ko wo ba dań la bo ra to ryj nych, ob ra zo wych itp.
oraz sto so wa na te ra pia.

W przy pad kach ujaw nie nia przyj mo wa nia do le cze nia
szpi tal ne go pa cjen tów ce lem udzie le nia świad cze nia, któ re
mo że zo stać zre ali zo wa ne w try bie am bu la to ryj nym, a co
za tym idzie po bra nia przez świad cze nio daw cę nie na leż nych
środ ków fi nan so wych, lub pró by ta kie go dzia ła nia, na ło żo -
ne zo sta ną przez Ślą ski OW NFZ ka ry umow ne, z jed no cze -
snym kwe stio no wa niem nie za sad nie udzie lo nych świad -
czeń.

W związ ku z prze pro wa dzo ną ana li zą po praw no ści roz li -
cza nia świad czeń zre ali zo wa nych w sys te mie jed no rod nych
grup pa cjen tów w I kwar ta le 2009 ro ku w za łą cze niu prze ka -
zu ję ze sta wie nia za wie ra ją ce wy kaz za kwe stio no wa nych
świad czeń w po dzia le na:
– roz li cza nie świad czeń w ra mach ko lej nej ho spi ta li za cji pa -

cjen ta, roz po czę tej w dniu je go wy pi su (za łącz nik 1),
– roz li cza nie świad czeń w ra mach po now nej/po now nych ho -

spi ta li za cji w okre sie krót szym niż 14 dni od po przed nie go
wy pi su (za łącz nik 2),

– jed no cza so we roz li cza nie świad czeń w ra mach od ręb nych
ho spi ta li za cji te go sa me go pa cjen ta (za łącz nik 3),

– roz li cza nie świad cze nia 5.53.01.0001473, de dy ko wa ne go
dla dzie ci, oso bom po wy żej 18 r. ż. (za łącz nik 4),

– roz li cza nie świad cze nia 5.53.01. 0001473 nie zgod nie z je -
go de fi ni cją (za łącz nik 5).

W związ ku z po wyż szym wno szę o do ko na nie ko rek ty nie -
pra wi dło wo roz li czo nych świad czeń, po le ga ją cej na ich usu -
nię ciu z roz li cze nia, w ter mi nie do 14 dni od da ty otrzy ma nia
ni niej sze go pi sma.
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Budde Halo dla dzieci
NOWY SPRZĘT NA NEUROCHIRURUGII DZIECIĘCEJ GCZD OD 22 GRUDNIA 2009 ROKU

Od dział Neu ro chi rur gii Dzie cię cej Gór no ślą skie go
Cen trum Zdro wia Dziec ka w Ka to wi cach -Li go cie
otrzy mał Sys tem Bud de Ha lo, czy li ra mę słu żą cą
do ope ra cji usu wa nia gu zów no wo two ro wych mó zgu
u dzie ci. War tość sprzę tu to pra wie 60 ty się cy zło tych.

GCZD to je dy ny szpi tal na Ślą sku i je den z nie licz nych w Pol -
sce po sia da ją cy Od dział Neu ro chi rur gii Dzie cię cej. I choć nie
jest je dy nym szpi ta lem po sia da ją cym ra mę, to dla od dzia łu,
któ ry do tej po ry pra co wał na du żo gor szym sprzę cie pra ca z sys -
te mem ozna cza zna czą ce pod nie sie nie ja ko ści.
– Trze ba otwar cie przy znać, że 90% po stę pu w ca ło kształ cie pra -
cy neu ro chi rur ga to po stęp w środ kach tech nicz nych. Sprzęt,
któ ry wła śnie otrzy ma li śmy jest już sto so wa ny w naj lep szych
ośrod kach neu ro chi rur gicz nych na od dzia łach w Pol sce
i na świe cie. Po sia da jąc go, bę dzie my mo gli do rów nać tym naj -
lep szym – mó wił doc. Ma rek Man de ra – or dy na tor od dzia łu
i Kie row nik Ka te dry i Za kła du Pro pe deu ty ki Chi rur gii i Me dy cy ny
Ra tun ko wej Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go w dniu uro czy -
ste go prze ka za nia sprzę tu przez fun da to ra.

Jak pod kre ślał do cent Man de ra, w przy pad kach gu zów no -
wo two ro wych szcze gól nie tych głę bo ko po ło żo nych bar dzo waż -
ne jest ta kie prze pro wa dze nie ope ra cji, aby uzy skać mak sy mal -
ny sto pień re sek cji gu za, a jed no cze śnie unik nąć po wsta nia no -
wych uszko dzeń neu ro lo gicz nych wy ni ka ją cych z tech ni ki ope ra -

cji. Sys tem Bud de Ha lo umoż li wia uzy ska nie bar dzo de li kat nej
re trak cji mó zgu, przy uży ciu mi ni mal nej ko niecz nej si ły. Do dat -
ko wo znaj du ją ce się w wy po sa że niu ra my szpa tuł ki mó zgo we
po wle czo ne są spe cjal ną sub stan cją zwięk sza ją cą sto pień de li -
kat no ści ma new rów w po lu ope ra cyj nym i za po bie ga ją cą uszko -
dze niu po wierzch ni mó zgu.

Cen trum otrzy ma ło go od Fun da cji Iskier ka, któ ra od kil ku
mie się cy po dej mo wa ła ini cja ty wy cha ry ta tyw ne, aby ze brać fun -
du sze na ten cel.

Dla cze go aku rat ten od dział, ta kli ni ka i ten sprzęt?
– Otrzy my wa li śmy sy gna ły od le ka rzy, że jest w wo je wódz twie le -
karz, wy bit ny spe cja li sta, neu ro chi rurg, któ ry wy ko nu je ope ra cje
gu zów mó zgu u dzie ci, ale po trze bu je lep szej ja ko ści sprzęt, aby
zwięk szyć pre cy zje i bez pie czeń stwo ope ra cji. Prze pro wa dza li -
śmy wcze śniej róż ne ak cje na rzecz dzie ci z cho ro bą no wo two ro -
wą, któ re w du żej mie rze za le ża ły od gło su śro do wi ska le kar skie -
go. W tym przy pad ku nie mo gło być ina czej – pod kre śli ła Ane ta
Kli mek -Ję dry ka – dy rek tor biu ra fun da cji. Z wcze śniej szych fun -
du szy Iskier ki sko rzy sta li m.in. do cent To masz Szcze pań ski z Kli -
ni ki Pe dia trii, He ma to lo gii i On ko lo gii Dzie cię cej w Za brzu, któ ry
wy grał ogól no pol ski kon kurs na do fi nan so wa nie pro jek tu ba daw -
cze go w wy so ko ści 200 tys. zł czy od dzia ły on ko lo gicz ne Cen trum
Pe dia trii i On ko lo gii w Cho rzo wie i GCZD w Ka to wi cach, któ re zo -
sta ły przez fun da cję wy re mon to wa ne i do po sa żo ne.
– Le ka rze ma ją moż li wość uzy ski wa nia od nas po mo cy fi nan so -
wej, ale mu szą przede wszyst kim wy ka zać ini cja ty wę, bo wła -
śnie oni po przez swo je do świad cze nie i wie dzę na uko wą naj le -
piej wie dzą, co mo że po móc w sku tecz niej szym le cze niu cho rób
no wo two ro wych u dzie ci oraz po pra wie ja ko ści ży cia ma łych pa -
cjen tów. Po mysł do cen ta Man de ry był za sad ny, więc po sta no -
wi li śmy zro bić co w na szej mo cy, aby go zre ali zo wać. – pod kre -
śla ła Ane ta Kli mek -Ję dry ka.

Katarzyna Strzałkowska

Wio sną 2007 dr Ma rek Man de -
ra spę dził 3 mie sią ce w sto li cy Ne -
pa lu, Kat man du pra cu jąc ja ko wo -
lun ta riusz mię dzy na ro do wej fun da -
cji (Fo un da tion for In ter na tio nal Edu -
ca tion in Neu ro lo gi cal Sur ge ry) ma -
ją cej za za da nie sze rze nie edu ka cji
w za kre sie neu ro chi rur gii na świe cie.
Ce lem po by tu by ło szko le nie le ka rzy

Szpi ta la Uni wer sy tec kie go (Tri bhu van Uni ver si ty Te aching Ho spi -
tal – TUTH) w Kat man du i po moc w zor ga ni zo wa niu opie ki neu ro -
chi rur gicz nej dla dzie ci z Ne pa lu.
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For ma

Wykład

Konferencja

Wykład

Wykład

Te mat

„Ob ja wy kli nicz -
ne, kry te ria roz po -
zna nia, po stę po -
wa nie te ra peu -
tycz ne w ze spo le
ADHD u dzie ci
i mło dzie ży”

„Zdro wie za czy na
się w ja mie 
ust nej”

„Za le ca na do ku -
men ta cja me dycz -
na w ga bi ne cie sto -
ma to lo gicz nym”

„Chirurgiczno-
ortodontyczne
leczenie recesji
przyzębia”

Ter min

9 marca 
godz. 1600

12 marca
godz. 1100

16 kwietnia
godz. 1600

14 maja
godz. 1600

Od płat ność

Udział 
bezpłatny

Udział 
bezpłatny

Udział 
bezpłatny

Udział 
bezpłatny

Do dat ko we in for ma cje

Wykład poprowadzi: 
dr n.med.  Alicja Kubik

Szczegóły w kolejnych numerach

Wykład poprowadzi: 
lek. dent. Anna Kot 
(I zastępca OROZ w Krakowie)

Wykład poprowadzi:
dr n. med. Marzena Dominiak

Part ne rzy

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 umieszczonym na stronie www.izba-lekarska.org.pl w zakładce Kształcenie podyplomowe

lekarzy i lekarzy dentystów na adres: kursy@izba-lekarska.org.pl. 
Informacje pod numerem telefonu (0 32) 203 65 47/8 wew. 321.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na kursy specjalizacyjne „Zdrowie Publiczne” na rok 2010 w ramach
projektu „Pro Doctore – projekt wspierający rozwój kadr medycznych w województwie śląskim”.

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

Jednocześnie informujemy, że osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach 
w roku 2010 mogą zgłaszać się na listy rezerwowe we wszystkich proponowanych terminach. 

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w kursach można uzyskać:
BIURO PROJEKTU: 

Śląska Izba Lekarska, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 49a
tel: (0 32) 203 65 47 wew. 321, tel .kom. +48 694 65 90 61, fax: 032 352 06 38
e-mail: prodoctore@izba-lekarska.org.pl; www.izba-lekarska.org.pl/prodoctore/

W ro ku 2011 zor ga ni zo wa nych zo sta nie 6 edy cji kur sów spe cja li za cyj nych 
„Zdro wie Pu blicz ne”. 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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Stu dio wa li na ŚAM w la tach 1953-1958. Ich dzie -
ciń stwo przy pa dło na la ta woj ny. Za czy na li stu dia
w ro ku, gdy zmarł Jó zef Sta lin, a Ka to wi ce zmie ni ły
na zwę na Sta li no gród. Wkrót ce „W ka wiar nia ny
gwar jak tor na do jazz się wdarł”, za de biu to wał Hła -
sko, Gro cho wiak, No wa kow ski. Waj da „Po ko le niem”
otwie rał la ta pol skiej szko ły fil mo wej, ko lo ro we
skar pet ki Tyr man da by ły sy no ni mem bun tu. Ni ki ta
Chrusz czow po tę pił zbrod nie sta li now skie, a Wła dy -
sław Go muł ka obie cy wał re for my. W ro ku Ich dy plo -
mu – we Fran cji do szedł do wła dzy Char les de Gaul -
le, a ZSRR wy strze lił w ko smos Sput nik, pierw sze go
sztucz ne go sa te li tę Zie mi. Ta ki był czas ich mło do -
ści, współ cze snym Mło dym tak od le gły, że aż nie re -
al ny. Bo oto mi nę ło pół wie ku od uzy ska nia dy plo mu
le ka rza.

Jed ną z ab sol wen tek te go rocz ni ka jest pro fe sor dr hab. n.
med. Ewa Ot to -Bucz kow ska, spe -
cja li sta pe dia trii i dia be to lo gii.
W grud niu ub. ro ku w Gli wi cach,
pod czas co rocz ne go spo tka nia wi gi -
lij ne go ślą skich dia be to lo gów i przy -
ja ciół dzie ci cho rych na cu krzy cę,
od by ło się też to wa rzy skie spo tka nie
z oka zji „50-tej rocz ni cy uzy ska nia
dy plo mu przez Pa nią Pro fe sor”.

Jak czy ta my w „Słow ni ku Me dy -
cy ny i Far ma cji Gór ne go Ślą ska”, prof. Ot to - Bucz kow ska:

„w pra cy na uko wej kon cen tro wa ła się na dia be to lo gii wie ku roz -
wo jo we go oraz ba da niach nad ho me osta zą wap nia i ro lą wi ta mi ny D.
Udo wod ni ła, że nad mier nie du że, sto so wa ne w Pol sce daw ki wi ta mi -
ny D, są zbęd ne, a na wet mo gą być szko dli we. Do pro wa dzi ło to do re -
wi zji za le ceń w za kre sie pro fi lak ty ki krzy wi cy u dzie ci w Pol sce. Za ba -
da nia w tym za kre sie otrzy ma ła w 1986 r. ze spo ło wą na gro dę na uko -
wą I st. mi ni stra zdro wia i opie ki spo łecz nej. Wy ni kiem ba dań nad se -
kre cją in su li ny en do gen nej w po pu la cji roz wo jo wej by ło wy ka za nie wy -
stę po wa nia przy pad ków hi per in su li ne mii u nie któ rych dzie ci ze świe żo
roz po zna ną cu krzy cą oraz u dzie ci oty łych, a tak że zwró ce nie uwa gi
na moż li wość wy stę po wa nia cu krzy cy nie za leż nej od in su li ny u mło do -
cia nych cho rych. Ja ko je den z pierw szych pol skich dia be to lo gów dzie -
cię cych na wią za ła współ pra cę z za gra nicz ny mi ośrod ka mi dia ba to lo -
gicz ny mi, cze go wy ra zem był współ udział w pra cach po świę co nych
za bu rze niom pro ce sów doj rze wa nia u mło do cia nych cho rych na cu -
krzy cę, prze wle kłym po wi kła niom cu krzy cy oraz w mię dzy na ro do wych
pro gra mach ba dań epi de mio lo gicz nych nad wy stę po wa niem cu krzy -
cy w po pu la cji dzie cię cej (EU RO DIAB).(…) Jest au tor ką lub współ au -
tor ką po nad 200 opu bli ko wa nych w cza so pi smach kra jo wych i za gra -
nicz nych prac kli nicz nych i do świad czal nych oraz po nad 150 do nie -
sień, wy gło szo nych na zjaz dach i po sie dze niach na uko wych. Au tor ka,
współ au tor ka i re dak tor na uko wy wie lu pod ręcz ni ków. Jest człon kiem
kra jo wych i za gra nicz nych to wa rzystw na uko wych”.

Trud no wy mie nić wszyst kie eta py ka rie ry i wszyst kie osią -
gnię cia.

By ło wśród nich i kie row nic two Wo je wódz kiej Po rad ni Dia be -
to lo gicz nej dla Dzie ci i Mło dzie ży w Za brzu i sta no wi sko or dy na -
to ra Od dzia łu Dzie cię ce go Szpi ta la Miej skie go nr 1 w Gli wi cach,
gdzie zor ga ni zo wa ła pierw szy w Pol sce po za kli nicz ny pod od dział
in ten syw nej opie ki me dycz nej oraz pod od dział dia be to lo gicz ny
dla dzie ci i mło dzie ży re gio nu ślą skie go, by ła Pa ni pro fe sor i kon -
sul tan tem dia be to lo gii dzie cię cej na te re nie wo je wództw ka to -
wic kie go, opol skie go, czę sto chow skie go i biel skie go. W 1976r.
zo sta ła człon kiem Ko mi sji Prze mia ny Ma te rii Ko mi te tu Pa to fi zjo -
lo gii Kli nicz nej PAN. By ła kie row ni kiem spe cja li za cji w za kre sie
pe dia trii i dia be to lo gii 45 le ka rzy, w tym pierw szych w Pol sce pe -
dia trów, któ rzy uzy ska li spe cja li za cję w za kre sie dia be to lo gii.

Prof. Ewa Ot to –Bucz kow ska: Po cho dzę z ro dzi ny o tra dy -
cjach dzia łal no ści pa trio tycz nej i spo łecz nej. Mo ja Mat ka by -
ła w la tach dwu dzie stych ubiegłego wie ku or ga ni za tor ką
i pierw szą ko men dant ką Huf ca Har ce rek w Dą bro wie Gór ni -
czej, a na stęp nie ko men dant ką Żeń skiej Cho rą gwi ZHP, stąd
też bar dzo waż na dla mnie jest pra ca spo łecz na, np. w To wa -
rzy stwie Po mo cy Dzie ciom i Mło dzie ży z Cu krzy cą, któ re
od lat wal czy o god ne ży cie mło dych pol skich dia be ty ków.

W stycz niu ub. ro ku na pi sa ła list do mi ni stra zdro wia, dra ma -
tycz ny apel: „Po raz ko lej ny pod ję ta zo sta ła zła i krót ko wzrocz -
na de cy zja do ty czą ca re fun da cji ana lo gów in su li ny. (…) Pa mię -
tam cza sy sprzed bli sko 50 la ty, kie dy za czy na łam swą za wo do -
wą ka rie rę i kie dy moż li wo ści le cze nia cu krzy cy by ły bar dzo mi -
zer ne, „trup się siał gę sto”. Moi mło do cia ni pa cjen ci „mar li jak
mu chy”, a ci, co nie umar li, z po wo du ostrych po wi kłań po 10–15
la tach cho ro by, tzn. w wie ku 20-25 lat sta wa li się w więk szo ści
cięż ki mi in wa li da mi. W tej chwi li już bar dzo do brze wia do mo, że
na le cze niu cu krzy cy, zwłasz cza cu krzy cy ty pu 1 u dzie ci, mło -
dzie ży i mło dych do ro słych osób nie wol no oszczę dzać. (…)”

Ser decz ne i cie płe sło wa o Pa ni pro fe sor skie ro wał Ma riusz
Ma sia rek, prze wod ni czą cy To wa rzy stwa Po mo cy Dzie ciom
i Mło dzie ży z Cu krzy cą:

„Wiel ki Le karz, Cu dow ny Czło wiek! Tak w ogrom nym skró -
cie moż na scha rak te ry zo wać Pa nią Pro fe sor. Za wsze otwar ta
na pro ble my in nych, ni gdy nie od ma wia ją ca po mo cy, czę sto

50-LECIE UZYSKANIA DYPLOMU LEKARZA – PROF. DR HAB. N. MED. EWA OTTO-BUCZKOWSKA

„Ewo, jesteś ponadczasowa”

Nominacja na stopień doktora medycyny ,1994 r., od prawej: dr Grażyna 
Wiedermann, prof. Ewa Otto-Buczkowska, dr Barbara Malanowicz, 

prof. Przemysława Jarosz-Chobot
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PTMP ma czterdzieści lat
POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY PRACY 

Mi nę ła po ło wa ka den cji władz Od dzia łu PTMP.
Osiem ze brań na uko wo -szko le nio wych, dwa dzie ścia
czte ry re fe ra ty, udział w zjaz dach, kon fe ren cjach
i sym po zjach w kra ju i za gra ni cą, dru ko wa nie prac
w cza so pi smach na uko wych, re cen zo wa nie ar ty ku -
łów i pod ręcz ni ków pol skich i za gra nicz nych – to tyl -
ko nie któ re aspek ty na szej dzia łal no ści. Na pre zen -
ta cję ca ło ści nie star czy ło by łam pi sma.

Pol skie To wa rzy stwo Me dy cy ny Pra cy po wsta ło 24 czerw -
ca 1969 roku, cho ciaż je go dzia łal ność za po cząt ko wa na zo sta -

ła w 1953 roku ja ko Sek cja Me dy cy ny Pra cy przy Pol skim To wa -
rzy stwie Le kar skim. Obec nie To wa rzy stwo zrze sza po nad 1800
osób. Wśród człon ków To wa rzy stwa są le ka rze, a tak że sto ma -
to lo dzy, far ma ceu ci, bio lo dzy, che mi cy, psy cho lo dzy i pie lę -
gniar ki. To wa rzy stwo współ pra cu je z wy bit ny mi teo re ty ka mi
i prak ty ka mi zaj mu ją cy mi się me dy cy ną pra cy.

Ce lem To wa rzy stwa jest przede wszyst kim:
– in spi ro wa nie prac na uko wo -ba daw czych i roz po wszech nia nie

zdo by czy na uko wych z za kre su me dy cy ny pra cy, w tym sze ro -
ko poj mo wa nej pro fi lak ty ki, pod no sze nie fa cho we go i na uko -
we go po zio mu człon ków To wa rzy stwa,
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trak tu ją ca pa cjen tów jak swo ich naj bliż szych, z ogrom nym
po świę ce niem. To oso ba, dla któ rej nie ma rze czy nie moż li -
wych, o czym wie lo krot nie mo gli prze ko nać się ci, któ rzy mie -
li ogrom ny za szczyt i wiel ką przy jem ność spo tkać ją na swo -
jej dro dze. Za wsze bar dzo od da na swo im naj młod szym pod -
opiecz nym. Świad czą o tym ich uśmie chy, któ rych mi mo upły -
wu cza su dzię ki jej dzia ła niom, wciąż przy by wa”.

Na eme ry tu rę prze szła w 1992 r., pra cu je na dal w nie peł -
nym wy mia rze go dzin w Gór no ślą skim Cen trum Zdro wia Dziec ka
w Ka to wi cach. Miesz ka w Gli wi cach, jest żo ną doktora Mie czy -
sła wa Bucz kow skie go, zna ne go le ka rza, uczest ni ka Po wsta nia
War szaw skie go.

Za py ta na o ju bi le usz i hi sto rię ży cia za wo do we go Pa ni Pro -
fe sor Ewa Ot to -Bucz kow ska pro si, aby pod kre ślić, że naj waż -
niej szą ro lę w jej za wo do wym ży ciu ode grał pro fe sor Fran ci szek
Ko kot, któ ry przez bli sko 50 lat słu żył jej za wsze po mo cą
i wspar ciem.

Kil ka zdań z oka zji ju bi le uszu na de słał prof. dr hab. med. Je -
rzy Bo dal ski, pro fe sor Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Ło dzi:

„Prof. dr hab. Ewę Bucz kow ską znam nie mal pół wie ku.
Z wiel ką ra do ścią i głę bo kim sza cun kiem wi tam Jej Ju bi le -
usz 50-le cia uzy ska nia dy plo mu le ka rza. Z ca łą od po wie dzial -
no ścią mo gę za świad czyć, że w tym ca łym okre sie wier nie słu -
ży ła cho re mu czło wie ko wi na mia rę wa run ków i moż li wo ści,
w ja kich przy szło Jej to czy nić. A nie za wsze by ły one opty mal ne.

Po dzi wia łem za wsze w Ewie Jej hart du cha, de ter mi na cję
i wia rę w suk ces, któ re to wa rzy szy ły Jej nie zmien nie w speł -
nie niu ma rzeń i pla nów. A tych by ło do sta tecz nie du żo, by za -
pew nić Jej trwa łą wdzięcz ność śro do wisk pe dia trów i dia be -
to lo gów w na szym kra ju, z któ ry mi zwią za na by ła naj bar dziej.

Z oka zji dzi siej sze go świę ta, ży czę Ci Ewo dal szych, po -
dob nych Ju bi le uszy. Bo wiem zna jąc Cię wiem, że w swo ich
po my słach i za mie rze niach je steś po nad cza so wa”.

Prof. dr hab. n. med. Prze my sła wa Ja rosz–Cho bot z Ka te -
dry i Kli ni ki Pe dia trii, En do kry no lo gii i Dia be to lo gii Dzie cię cej
ŚUM w Ka to wi cach pod pi sa ła kil ka ju bi le uszo wych zdań po pro -
stu: Prze mka Ja rosz-Cho bot:

Pa ni Pro fe sor Ewę Ot to -Bucz kow ską spo tka łam na pe dia -
trycz nym sta żu po dy plo mo wym w Szpi ta lu Miej skim w Gli wi -
cach. Pro wa dzi ła wie lo za kre so wy od dział pe dia trii, kre owa ła
opie kę pe dia trycz ną w re gio nie z du ża am bi cją i otwar to ścią
na no we tech no lo gie, no we ro dza je te ra pii. Jej oso bo wość,
wiel ka si ła po szu ki wa nia no wych za dań i po ko ny wa nie no -
wych wy zwań oraz pa sja pe dia trycz na za ra ża ła wie lu mło -
dych, cie ka wych me dy cy ny le ka rzy, w tym i mnie. By ła i jest
dla nas wspa nia łym oraz wy ma ga ją cym na uczy cie lem z sze -
ro kim spoj rze niem na na sze dal sze kształ ce nie za wo do we.
Ja ko jed ni z pierw szych pe dia trów zdo by wa li śmy dal sze spe -
cja li za cje z, np.: aler go lo gii, ane ste zjo lo gii, dia be to lo gii, kar -
dio lo gii, czy pul mo no lo gii.

Uczy ła nas sa mo dziel no ści, bez względ nej wal ki o każ de
dziec ko w opar ciu o per fek cyj ną dia gno sty kę róż ni co wą, no -
we zdo by cze me dy cy ny, nie stan dar do we te ra pie i ca ło ścio wy
ob raz ma łe go pa cjen ta, któ ry dzi siaj co raz czę ściej prze gry -
wa w mat ni pro ce dur opie ki spe cja li stycz nej. Za an ga żo wa -
nie w pe dia trię spo łecz ną by ło dla niej wie lo krot nie przy czy -
ną spo rych trud no ści, bra ku zro zu mie nia, choć i wspa nia łych
suk ce sów.

Pa ni Pro fe sor po sia da rów nież wy jąt ko wą ce chę prze wi -
dy wa nia roz wo ju me dy cy ny. Jej no wa tor skie roz wią za nia, czę -
sto istot nie sprzecz ne z ów cze sny mi ka no na mi po stę po wa -
nia, w ko lej nych la tach wcho dzi ły do stan dar dów po stę po wa -
nia te ra peu tycz ne go.

Po szu ki wa nia na uko we za wsze to wa rzy szy ły jej pra cy.
Wni ka ły one w na sze za wo do we zma ga nia, a dzię ki wspar ciu
Pa ni Pro fe sor by ły umie jęt nie roz wi ja ne, mi mo wa run ków re -
jo no we go szpi ta la miej skie go. Dziś wciąż jest bar dzo ak tyw -
na, za wsze nam słu ży swo ją ra dą, opar tą na zdo by tej wie dzy
i do świad cze niu.

Pa ni Pro fe sor – czu je my się za szczy ce ni, że je ste śmy Pa ni
ucznia mi! Dzię ku je my!

Gra ży na Ogro dow ska

W ar ty ku le wy ko rzy sta no frag ment bio gra mu, 

któ re go au tor ką jest Jo an na Mio zga
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– roz wią zy wa nie róż nych form kształ ce nia przed i po dy plo mo we go,
– współ dzia ła nie w or ga ni zo wa niu służb zdro wia w za kre sie me -

dy cy ny pra cy.
Na Ślą sku dzia ła Od dział PTMP. Ma my dwóch de le ga tów

w Za rzą dzie Głów nym PTMP – je go wi ce prze wod ni czą cym jest 
dr n. med. Jan Kło po tow ski (Czło nek Okrę go wej Ra dy Le kar -
skiej; po przed ni prze wod ni czą cy Od dzia łu Ślą skie go PTMP),
a człon kiem – ni żej pod pi sa ny, Ry szard Szoz da. Człon ka mi od -
dzia łu jest kil ku człon ków ho no ro wych PTMP oraz kil ku na stu po -
sia da czy me da li ho no ro wych za za słu gi dla PTMP.

Od by li śmy osiem ze brań na uko wo szko le nio wych w tym jed -
no wspól ne z Pol skim To wa rzy stwem Me dy cy ny Śro do wi sko wej.

W ro ku 2008 te ma ty ka wy gła sza nych prac do ty czy ła mię dzy
in ny mi: ro li i miej sca me dy cy ny pra cy w ochro nie pra cy w świe -
tle usta wy z 30 paź dzier ni ka 2002 roku (mgr inż. Jó zef Ślę zak
– by ły Okrę go wy In spek tor Pra cy w Kra ko wie), pro fi lak ty ki szcze -
pień prze ciw ko gry pie (mgr Do ro ta Ru dy z fir my Sa no fi -Pa steur),
cho rób za wo do wych na te re nie wo je wódz twa ślą skie go w la -
tach 2003–2007 w opar ciu o da ne Po rad ni Cho rób Za wo do -
wych WOMP Ka to wi ce (lek. Be ata Wer ner i lek. Re gi na Wró bel
z WOMP), cho rób le ka rzy den ty stów pro wa dzą cych do upo śle -
dze nia zdol no ści do pra cy (prof. Ry szard An drze jak, rek tor AM
we Wro cła wiu), za wo do we go na ra że nia na rtęć (dr Jo an na 
Kasz nia–Ko cot z Instytutu Medycyny Pracy w So snow cu), śro -
do wi sko we go na ra że nia na rtęć (prof. Zbi gniew Rud kow ski
z IMP w So snow cu i Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Ka -
to wi cach), przy pad ków kli nicz nych za truć pa ra mi rtę ci (dr Jo an -
na Kasz nia –Ko cot i dr hab. Re na ta Złot kow ska z IMP w So -
snow cu), ry zy ka za wo do we go le ka rzy ze szcze gól nym uwzględ -
nie niem me dy cy ny pra cy (dr Jan Kło po tow ski), moż li wo ści za -
sto so wa nia an ty ok sy dan tów w za wo do wym na ra że niu na ołów
(dr n. med. Sła wo mir Ka sper czyk ze Ślą skie go Uni wer sy te tu Me -

dycz ne go), za wo do we go na ra że nia na azbest (dr hab Re na ta
Złot kow ska), pro ble ma ty ki psy cho lo gicz nej (mgr Gra ży na 
Jur czyń ska z IMP w So snow cu).

Oczy wi ście na każ dym ze bra niu ak tu al ne in for ma cje na te -
mat te go, co no we go dzie je się w me dy cy nie pra cy i na ukach
po krew nych przed sta wiał prze wod ni czą cy za rzą du Od dzia łu.

Bra li śmy też udział w licz nych kon fe ren cjach, zjaz dach i sym -
po zjach, przed sta wia jąc swo je re fe ra ty i do nie sie nia do ty czą ce
ak tu al nych pro ble mów me dy cy ny pra cy.

Mia rą ak tyw no ści człon ków To wa rzy stwa są ze bra nia na uko -
wo–szko le nio we Od dzia łu, udział w kon fe ren cjach i sym po zjach
w kra ju i za gra ni cą, wy gła sza nie prac i re fe ra tów oraz dru ko wa -
nie swo ich prac w cza so pi smach na uko wych, a tak że re cen zo -
wa nie ar ty ku łów i pod ręcz ni ków tak pol skich, jak za gra nicz nych.
W tym gro nie war to wy mie nić prof. Ka zi mie rza Mar ka, au to ra
m.in. pod ręcz ni ka „Cho ro by za wo do we” czy prof. Ja na Grze si ka
au to ra licz nych pod ręcz ni ków. Oczy wi ście – nie moż na wy mie -
nić wszyst kich osią gnięć wszyst kich człon ków Od dzia łu – nie
star czy ło by na to łam za pew ne ca łe go rocz ni ka „Pro Me di co”.

Od dział ma wła sną stro nę in ter ne to wą „za ko twi czo ną”
na wi try nie In sty tu tu Me dy cy ny Pra cy i Zdro wia Śro do wi sko we -
go w So snow cu. War to pod kre ślić, że za udział w ze bra niach
uczest ni cy otrzy my wa li po 3 punk ty edu ka cyj ne, a wstęp jest
za wsze wol ny dla wszyst kich chęt nych – ser decz nie za pra szam.

Ry szard Szoz da

Skład Za rzą du
Prze wod ni czą cy: dr n. med. Ry szard Szoz da
Z -ca prze wod ni czą ce go: dr n. med. Jo an na Ko wal ska -
Jac kie wicz
Skarb nik: dr n. med. Ja cek Gaw ron
Se kre tarz: lek. med. Ma riusz Kic ka 
Czło nek Za rzą du: lek. med. Zo fia Lam precht
Czło nek Za rzą du: dr n. med. Eu ge niusz Dep ta
Czło nek Za rzą du: lek. med. Be ata Wer ner

Ko mi sja Re wi zyj na Od dzia łu Ślą skie go PTMP:
Prze wod ni czą ca: lek. med. Ka ta rzy na Storch -Gra jek
Czło nek Ko mi sji: prof. hab. n. med. Hen ry ka Lan gau er -Le wo wic ka
Czło nek Ko mi sji: lek. med. Aga ta Mał kow ska

Po prawej poprzedni, a po lewej nowy przewodniczący Zarządu Oddziału
czyli dr Kłopotowski i Ja

Uczestnicy zebrania współnego oddziałow PTMP i PTZŚ w lutym 2009 -
na pierwszym planie profesorowie Jan Grzesik (trzeci od lewej), Kazimierz
Marek (czwarty od lewej) i Henryka Langauer-Lewowicka (piąta od lewej)

dr Mariusz Kicka, sekretarz Zarządu Oddziału



Z DZIAŁAŃ KOMISJI STOMATOLOGICZNEJ

We szli śmy w no wy rok 2010, w któ rym cze ka nas wie le
zmian. 28 li sto pa da 2009 roku od był się Zjazd Okrę go wej
Ra dy Le kar skiej. No wym Pre ze sem ŚIL zo stał kol. Ja cek

Ko za kie wicz, któ ry w swo im pro gra mie wy bor czym ob ja wił wiel ką
sym pa tię dla den ty stów oraz ja ko je dy ny z kan dy da tów po chy lił się
nad na szy mi pro ble ma mi. Uzy ska li śmy zie lo ne świa tło do dal szych
dzia łań na rzecz in te gra cji śro do wi ska oraz sku tecz ne go roz wią zy wa -
nia nur tu ją cych nas pro ble mów. No wy Pre zes do strzegł ogrom ny po -
ten cjał w na szej gru pie za wo do wej, dzię ki cze mu moż li wo ści sku tecz -
ne go dzia ła nia znacz nie ro sną. Nie ste ty licz ba wy bra nych de le ga tów
na Zjazd z na sze go śro do wi ska jest bar dzo ni ska. Na pra wie 90
miejsc dla sto ma to lo gów wy bra no je dy nie 24 de le ga tów. Swo ich
przed sta wi cie li nie wy bra ły mię dzy in ny mi Ka to wi ce, Gli wi ce i Za brze.
Sta now czo le piej zor ga ni zo wa li się den ty ści w mniej szych okrę gach.
Spo śród de le ga tów na sze go śro do wi ska do Okrę go wej Ra dy Le kar -
skiej wy bra no na stę pu ją cych ko le gów: An to nie go Ba ro na, Ha li nę
Bor giel -Ma rek, An nę Bu bi łek -Bo gacz, Ada ma Jur cza ka, Ra fa ła
Kieł kow skie go, Nor ber ta Pru d la, Da riu sza Ska bę, Alek san drę So -
mer lik -Bier nat, Krzysz to fa Śla skie go. W Pre zy dium ORL za sią dą:
Ha li na Bor giel Ma rek i Ra fał Kieł kow ski. Ko le żan ce Ha li nie Bor giel -
-Ma rek po wie rzo no funk cję wi ce pre ze sa oraz prze wod ni czą cej Ko mi -
sji Sto ma to lo gicz nej i Ko mi sji Kształ ce nia. Ośmiu na szych ko le gów
(Ha li na Bor giel -Ma rek, Alek san dra So mer lik -Bier nat, Adam Jur -
czak, Ra fał Kieł kow ski, Krzysz tof Śla ski, Pa weł Gu cze, Ewa Pa -
szek, Ire na Utra ta) bę dzie re pre zen to wa ło ślą skich den ty stów
na Kra jo wym Zjeź dzie Le ka rzy w War sza wie, któ ry od bę dzie się
w dniach 28-30 stycz nia 2010 ro ku.

Ko niec ro ku wy peł ni ła nam po tycz ka z fun du szem zdro wia, któ -
ry ob wie ścił, że Ślą ski Od dział Wo je wódz ki zmniej sza war tość kon -
trak tów w przed mio cie le cze nie ogól no sto ma to lo gicz ne o 28%. To
sy tu acja wręcz dra ma tycz na, że by nie po wie dzieć skan da licz na,
zwłasz cza, że obo wią zu ją ca do tej po ry umo wa wie lo let nia mia ła
być gwa ran cją sta bil no ści i bez pie czeń stwa fi nan so we go pla có -
wek udzie la ją cych świad cze nia zdro wot ne. W in nych re jo nach Pol -
ski cię cia by ły znacz nie mniej sze i wy no si ły od kil ku do kil ku na stu
pro cent. Kie dy wresz cie po wie lu la tach kon trakt za czął się bi lan -
so wać, zno wu wró ci li śmy do punk tu wyj ścia do dat ko wo ob cią że ni
usta wą „we dlow ską”. Po wie lu ape lach i per trak ta cjach uda ło się
uzy skać zgo dę WOŚ NFZ na pro por cjo nal ne zmniej sze nie go dzin
za trud nie nia w ga bi ne tach re ali zu ją cych kon trakt w ro dza ju le cze -
nie ogól no sto ma to lo gicz ne. W sto sun ku do jed ne go eta tu prze li -
cze nio we go mi ni mum 15 go dzin ty go dnio wo, po zo sta wia się
Świad cze nio daw cy wy bór har mo no gra mu pra cy od po wied nio

przez 5 dni w ty go dniu po 3 go dzi ny (w tym
2 dni do go dzi ny 1800) lub 3 dni w ty go dniu
po 5 go dzin dzien nie (w tym mi ni mum 2 dni
do go dzi ny 1800). W przy pad ku umo wy za -
war tej na pół eta tu prze li cze nio we go czas pra cy wy nie sie mi ni -
mum 8–go dzin ty go dnio wo, jed nak że nie mniej niż 3 go dzi ny dzien -
nie w tym mi ni mum 1 dzień do go dzi ny 1800. Zaś w przy pad ku
umo wy za war tej na 0,75 eta tu prze li cze nio we go mi ni mum 10 go -
dzin ty go dnio wo, jed nak że nie mniej niż 3 go dzi ny dzien nie w tym
mi ni mum 1 dzień do go dzi ny 1800.

Przy ta kim za trud nie niu zmniej szy się jed no cze śnie do stęp -
ność do świad czeń oraz znacz nie wy dłu ży ko lej ka pa cjen tów
ocze ku ją cych na le cze nie. Kon se kwen cje jak zwy kle po nio są le -
ka rze, któ rzy bę dą in for mo wa li o no wych za sa dach pa cjen tów.
Jak wy tłu ma czyć, że ilość pro ce dur moż li wych do wy ko na nia
w ga bi ne cie skur czy ła się o 1/3, a ter min ocze ki wa nia na wi zy tę
wy dłu żył o kil ka mie się cy? Skoń czy się na tym, że pa cjent jak
zwy kle ob rzu ci in wek ty wa mi le ka rza, za miast skie ro wać swo je
roz go ry cze nie do przed sta wi cie li fun du szu zdro wia.

Jed no cze śnie przy po mi na my, że zmia ny nie do ty czą kon -
trak tów na usłu gi spe cja li stycz ne.

W ostat niej chwi li przed za mknię ciem nu me ru „Pro Me di co”
otrzy ma li śmy in ter pre ta cję Mi ni stra Zdro wia do ty czą cą le cze nia
en do don tycz ne go wy ni ka ją cą z prze pi sów roz po rzą dze nia 
z 30 sierp nia 2009 ro ku w spra wie świad czeń gwa ran to wa nych
z za kre su le cze nia sto ma to lo gicz ne go. We dług tej in ter pre ta cji
le cze nie en do don tycz ne zę bów z wy peł nie niem dwóch ka na łów
i wię cej przy słu gu je je dy nie dzie ciom i mło dzie ży do ukoń cze -
nia 18 ro ku ży cia oraz ko bie tom w cią ży i w okre sie po ło gu. Przy -
pis ta ki – jak pod kre śla mi ni ster stwo – od no si się za wsze do le -
cze nia en do don tycz ne go obej mu ją ce go wy peł nie nie wię cej niż
jed ne go ka na łu i w związ ku z tym nie ma moż li wo ści le cze nia zę -
ba wie lo ka na ło we go bez wy peł nie nia wszyst kich ka na łów.

We szli śmy w no wy rok i przed na mi wie le wy zwań. Ca ły czas
ma my na uwa dze fakt, że nie zo sta ły roz wią za ne za sa dy spra woz -
da wa nia oraz roz li cza nia usług udzie lo nych w stycz niu. O po stę -
pach w per trak ta cjach z WOŚ NFZ bę dzie my Pań stwa in for mo -
wać na bie żą co na stro nie in ter ne to wej ŚIL oraz w „Pro Me di co”.

Ko mi sja Sto ma to lo gicz na i Ko mi sja Kształ ce nia za pla no wa -
ła rów nież w bie żą cym ro ku sze reg cie ka wych spo tkań na uko -
wych, do udzia łu w któ rych ser decz nie za pra sza my.

Po zdra wia my no wo rocz nie wszyst kie Ko le żan ki i Ko le gów.
Ko mi sja Sto ma to lo gicz na ŚIL
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W ob ra dach udział wzię ło po nad 350 osób (głów -
nie le ka rzy der ma to lo gów i aler go lo gów), a wśród
wy kła dow ców zna leź li się przo du ją cy na ukow cy i dy -
dak ty cy, za rów no z za kre su der ma to lo gii jak i aler -
go lo gii. Or ga ni za to rzy: Ka te dra i Kli ni ka Der ma to lo -
gii Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Ka to wi -
cach oraz Sek cja Aler go lo gicz na Pol skie go To wa rzy -
stwa Der ma to lo gicz ne go.

Wdniach 3–5 grud nia 2009 roku od by ło się w Ka to wi -
cach Sym po zjum Sek cji Aler go lo gicz nej Pol skie go To -
wa rzy stwa Der ma to lo gicz ne go, za ty tu ło wa ne „Cho ro -

by aler gicz ne skó ry – pro blem XXI wie ku”. Prze wod ni czą cą Ko -
mi te tu Or ga ni za cyj ne go Sym po zjum by ła prof. dr hab. n. med. 
Li gia Brze ziń ska -Wci sło – prze wod ni czą ca Od dzia łu Ślą skie go
Pol skie go To wa rzy stwa Der ma to lo gicz ne go, na to miast wi ce -
prze wod ni czą cym był: dr hab. n. med. Je rzy Ja rząb, prze wod ni -
czą cy Od dzia łu Ślą skie go Pol skie go To wa rzy stwa Aler go lo gicz -
ne go i pre zes Pol skie go To wa rzy stwa Im mu no lo gii Do świad czal -
nej i Kli nicz nej. Sym po zjum zo sta ło zor ga ni zo wa ne pod za szczyt -
nym pa tro na tem: wo je wo dy ślą skie go – Zyg mun ta Łu kasz czy -
ka, pre zy den ta Ka to wi c – Pio tra Uszo ka, pre ze sa Ślą skiej Or -
ga ni za cji Tu ry stycz nej  – Zbysz ka Za bo row skie go i pre ze sa Za -
rzą du Głów ne go Pol skie go To wa rzy stwa Der ma to lo gicz ne go
– prof. Jac ka Sze pie tow skie go. Prze wod ni czą cą Ko mi te tu Na -
uko we go Sym po zjum by ła prof. dr hab. n. med. Li gia Brze ziń -
ska -Wci sło, a w je go skład we szli wy bit ni pol scy der ma to lo dzy,
kie row ni cy kli nik i sa mo dziel ni pra cow ni cy na uko wi zaj mu ją cy
się pro ble ma ty ką cho rób aler gicz nych skó ry: prof. Z. Adam ski,
prof. G. Bro niar czyk -Dy ła, prof. G. Cho do row ska, prof. M.
Czar nec ka -Ope racz, prof. W. Gliń ski, prof. J. Ja rząb, prof. A.
Ka szu ba, prof. R. Ma lesz ka, prof. W. Pla cek, prof. W. Sil ny,
prof. A. Sy sa -Ję drze jow ska, prof. J. Sze pie tow ski, prof. A. Wło -
dar kie wicz, prof. S. Za biel ski. Uczest ni kom zo sta ły przy zna ne
punk ty edu ka cyj ne. Ja ko spon so rzy i wy staw cy swój udział zgło -
si ły licz ne fir my far ma ceu tycz ne oraz waż ni dla re gio nu przed -
sta wi cie le biz ne so wi. Sym po zjum zo sta ło ob ję te pa tro na tem
me dial nym przez wy daw nic twa: Ter me dia, Cor ne tis i OPM.

Ob ra dy Sym po zjum to czy ły się w pięk nych i no wo cze snych
wnę trzach Au li Wy dzia łu Pra wa Uni wer sy te tu Ślą skie go w Ka to wi -
cach, w przy ja znej i cie płej at mos fe rze. W trak cie sym po zjum od -
by ło się łącz nie dzie więć se sji, po świę co nych aler gii na le ki i ko -
sme ty ki, dia gno sty ce i le cze niu cho rób aler gicz nych, ato po we mu
za pa le niu skó ry, wy pry sko wi kon tak to we mu i po krzyw kom, aler gii
ja ko pro blemowi in ter dy scy pli nar nemu oraz se sja pla ka to wa.
Łącz nie wy gło szo no 49 prac i za pre zen to wa no sie dem pla ka tów.

Se sja ple nar na
Uczest ni ków bar dzo ser decz nie i cie pło po wi ta ła prof. Li gia

Brze ziń ska -Wci sło. Uro czy sta in au gu ra cja, któ ra od by ła się
w no wo cze snej i cie ka wej ar chi tek to nicz nie Sa li Kon cer to wej
Aka de mii Mu zycz nej na bra ła szcze gól nej ran gi dzię ki se sji ple -
nar nej. Se sji prze wod ni czy li: prof. Li gia Brze ziń ska -Wci sło, prof.
dr hab. n. med. Wła dy sław Pierz cha ła – kie row nik Ka te dry i Kli -
ni ki Pneu mo no lo gii SUM w Ka to wi cach oraz prof. dr hab. n.
med. Woj ciech Sil ny – prze wod ni czą cy Sek cji Aler go lo gicz nej

PTD. W trak cie se sji Wła dy sław Pierz cha ła w wy kła dzie „Me cha -
nizm kasz lu w aler gii” przed sta wił in ter dy scy pli nar ne aspek ty
aler gii m. in. po rów nu jąc ka szel w ob rę bie dróg od de cho wych
do od ru chu dra pa nia przy świą dzie skó ry. Prof. Woj ciech Sil ny
w swo im wy kła dzie „Quo va dis der ma ti tis ato pi ca?” zwró cił uwa -
gę na naj now sze po glą dy do ty czą ce na zew nic twa, pa to ge ne zy,
dia gno sty ki i po stę po wa nia w ato po wym za pa le niu skó ry. Po wy -
kła dach uczest ni cy mie li oka zję zo ba czyć wspa nia ły kon cert Ze -
spo łu Pie śni i Tań ca „Śląsk” im. Sta ni sła wa Ha dy ny. Wie czór za -
koń czył kok tajl po wi tal ny. 

Se sja do ty czą ca ato po we go za pa le nia skó ry
Pod czas se sji do ty czą cej ato po we go za pa le nia skó ry przed -

sta wio no no we da ne do ty czą ce pa to ge ne zy, kli ni ki i te ra pii. Se -
sję otwo rzył prof. Wie sław Gliń ski wy kła dem na te mat na tu ral -
nej od por no ści prze ciw bak te ryj nej w ato po wym za pa le niu skó -
ry. W dru giej czę ści se sji te mat ten roz wi nął dr Je rzy Ja rząb, sku -
pia jąc uwa gę na aspek tach ge ne tycz nych – „Ge ny ko per ty ro -
go wej i od por no ści na tu ral nej w ato po wym za pa le niu skó ry”.
Wy ni ki wła snych ba dań z za kre su ge ne ty ki ato po we go za pa le -
nia skó ry by ły przed mio tem do nie sień ze spo łu z Za brza (A. Fi li -
pow ska -Groń ska i wsp.) i ośrod ka gdań skie go (M. Ry du chow -
ska i wsp.). Dr Ka ta rzy na Po znań ska -Ku row ska szcze gó ło wo
omó wi ła zna cze nie gron kow ca w etio pa to ge ne zie. Du żo uwa gi
po świę co no ro li ko mó rek Lan ger han sa (prof. Wal de mar Pla cek
i wsp. oraz A. Mi cha lak -Sto ma i wsp.). Dr To masz Ko ło dziej
przed sta wił epi de mio lo gicz ne ba da nia ato po we go za pa le nia
skó ry u dzie ci w wie ku przed szkol nym na te re nie Wro cła wia oraz
po rów na nie do stęp nych kry te riów dia gno stycz nych ato po we go
za pa le nia skó ry. Prak tycz ne wska zów ki do ty czą ce po stę po wa -
nia z pa cjen ta mi za pre zen to wa ła dr Da nu ta Ro siń ska -Bor kow -
ska, pod kre śla jąc zna cze nie szko ły ato pii ja ko pre kur so ra edu -
ka cji te ra peu tycz nej w ato po wym za pa le niu skó ry.

Se sja po świę co na wy pry sko wi i po krzyw kom
Se sję po świę co ną wy pry sko wi i po krzyw kom pro wa dzi li:

prof. Sta ni sław Za biel ski, prof. Zyg munt Adam ski i dr hab. n.
med. Ra do sław Śpie wak. Dr n. med. Mo ni ka Ka piń ska -Mro -
wiec ka sze ro ko omó wi ła moż li wo ści roz po zna nia i le cze nia po -
krzy wek fi zy kal nych. Pra ca ze spo łu z Kli ni ki Der ma to lo gicz nej
w War sza wie do ty czy ła przy dat no ści te stu z au to lo gicz ną su ro -
wi cą w róż ni co wa niu od mian po krzyw ki prze wle kłej (R. Je zior -
kow ska i wsp.). Zja wi ska au to im mu no lo gicz ne w po krzyw ce

XXII SYMPOZJUM „CHOROBY ALERGICZNE SKÓRY – PROBLEM XXI WIEKU”

Prof. dr hab. n. med. Li gia Brze ziń ska -Wci sło – Prze wod ni czą ca Ko mi te -
tu Or ga ni za cyj ne go Sym po zjum
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prze wle kłej by ły te ma tem wy stą pie nia z ośrod ka kra kow skie go
(G. An tosz czyk i A. Ob tu ło wicz).

Se sja do ty czą ca le cze nia cho rób aler gicz nych
W se sji do ty czą cej le cze nia cho rób aler gicz nych prof. Ro -

man No wic ki przed sta wił ca ło ścio wo pro blem te ra pii ato po we -
go za pa le nia skó ry po kła da jąc głów ny na cisk na pro fi lak ty kę.
Du żo miej sca po świę co no ro li fo to te ra pii (dr hab. med. J. Na -
rbutt) i le kom bio lo gicz nym w le cze niu ato po we go za pa le nia
skó ry (A. Wil kow ska i wsp.). Na to miast dr med. Iwo na Ro ga la-
Po bor ska zwró ci ła na ro lę emo lien tów ja ko pod sta wy efek tów
lecz ni czych i pro fi lak ty ki w tym scho rze niu. Bo ga te do świad cze -
nie w le cze niu Cy klo spo ry ną A scho rzeń der ma to lo gicz nych
z krę gu aler gii przed sta wił ze spół Gdań skie go Uni wer sy te tu Me -
dycz ne go w opar ciu o ma te riał Po rad ni Aler gicz nych Cho rób
Skó ry (M. Kon czal ska i wsp.).

Se sja na te mat aler gii na le ki i ko sme ty ki
Se sji prze wod ni czy li, w czę ści pierw szej: prof. Mag da le na

Czar nec ka -Ope racz, prof. Woj ciech Sil ny i prof. An drzej Ka -
szu ba, w czę ści dru giej: prof. Gra ży na Cho do row ska, dr n. med.
Do ro ta Je ne ro wicz i prof. dr hab. Wie sław Gliń ski. Do sko na łe
wpro wa dze nie do te ma tu aler gii na ko sme ty ki sta no wił wy kład
prof. Czar nec kiej -Ope racz. W ko lej nych wy stą pie niach zwró co -
no uwa gę na ro lę sub stan cji za pa cho wych w wy wo ły wa niu re ak -
cji aler gicz no -tok sycz nych (A. Mar ci niak i wsp.) oraz kon ser -
wan tów ja ko po ten cjal nych aler ge nów w ko sme ty kach (An na
De da i Ewa Pierz cha ła). Ba da nia nad nad wraż li wo ścią kon tak -
to wą na wy bra ne skład ni ki ko sme ty ków i in ne aler ge ny kon tak -
to we wśród ko sme ty czek i stu den tek ko sme to lo gii przed sta wi ła
dr Mo ni ka Ró że wic ka -Cza bań ska. Prof. Gra ży na Cho do row ska
w wy kła dzie na te mat Ru mie nia trwa łe go przy bli ży ła ak tu al ne
kon cep cje pa to ge ne tycz ne i ob raz kli nicz ny tej sto sun ko wo rzad -
kiej jed nost ki cho ro bo wej. Du że za in te re so wa nie wzbu dzi ły re fe -
ra ty do ty czą ce cięż kich re ak cji po le ko wych: ze spo łu Ste ven sa -
-John so na/Ze spo łu Ly el la (Elż bie ta Grub ska -Su cha nek i Alek -
san dra Wil kow ska) i osut ki po le ko wej z eozy no fi lią i ob ja wa mi
ukła do wy mi/ze spo łu nad wraż li wo ści in du ko wa ne go le ka mi
(DRESS)/DIHS) (An na Lis -Świę ty i Li gia Brze ziń ska -Wci sło).

Se sja na te mat dia gno sty ki cho rób aler gicz nych skó ry 
Pro wa dzo na by ła przez prof. Jac ka Sze pie tow skie go, prof.

An drze ja Lan gne ra i prof. Zbi gnie wa Sa mo choc kie go. Wy kła -
dy do ty czy ły bar dzo waż nych za gad nień, ta kich jak: po mia ry na -
si le nia świą du (prof. Ja cek Sze pie tow ski), wy ko ny wa nie te stów
aler go lo gicz nych w ato po wym za pa le nia skó ry (prof. Zbi gniew
Sa mo choc ki), dia gno sty ki fo to aler gii kon tak to wej (dr hab. n.
med. Ra do sław Śpie wak i dr Agniesz ka Do ryń ska).

W se sji pla ka to wej omó wio no sie dem prac, m.in. trzy pra ce
z Kli ni ki Der ma to lo gii Col le gium Me di cum UJ w Kra ko wie i dwie
pra ce z ośrod ka za brzań skie go.

Aler gia ja ko pro blem in ter dy scy pli nar ny
Ob ra dy trze cie go dnia sym po zjum pro wa dzi li: prof. An na Sy -

sa -Ję drze jow ska, prof. Ma ria Błasz czyk, prof. Li gia Brze ziń -
ska -Wci sło, prof. Gra ży na Bro niar czyk -Dy ła, prof. Ce za ry Ko -
wa lew ski, dr hab. n. med. Do ro ta Kra sow ska. Pierw sza część
se sji po świę co nej aler gii ja ko pro blem in ter dy scy pli nar ny do ty -
czy ła cho rób tkan ki łącz nej. Wy kład prof. An ny Sy sy -Ję drze jow -

skiej zwró cił du że za in te re so wa nie ze wzglę du na nie roz wią za ne
do tych czas za gad nie nie pre dys po zy cji do roz wo ju aler gii u cho -
rych na to czeń ru mie nio wa ty ukła do wy. Na to miast prof. Ma ria
Błasz czyk pod kre śli ła ro lę le ków ja ko czyn ni ków pro wo ku ją cych
w cho ro bach tkan ki łącz nej. Rzad kie, nie co dzien ne przy pad ki
der ma toz aler gicz nych w tro pi ku przed sta wił dr hab. n. med. 
Ro mu ald Ol szań ski z Za kła du Me dy cy ny Mor skiej i Tro pi kal nej
Woj sko we go In sty tu tu Me dycz ne go w Gdy ni. W trak cie se sji
uwa gę po świę co no tak że pro ble mo wi za wo do wej aler gii kon tak -
to wej. Dr Iwo na Ro ga la -Po bor ska wy stą pi ła z do nie sie niem
na te mat cho rób za wo do wych skó ry pra cow ni ków ochro ny zdro -
wia po ru sza jąc m.in. pro blem aler gii na la teks.

Zróż ni co wa na te ma ty ka
Te ma ty ka dru giej czę ści se sji by ła bar dzo zróż ni co wa na.

Prof. G. Bro niar czyk -Dy ła po dzie li ła się prak tycz nym do świad -
cze niem nt. naj częst szych po wi kłań zwią za nych z wy ko ny wa niem
ta tu aży. Prof. C. Ko wa lew ski cie szą cy się wiel kim au to ry te tem
w dzie dzi nie cho rób pę che rzo wych zwró cił uwa gę na ro lę swo -
iste go IgE w pa to ge ne zie pem fi go idu. Do nie sie nie prof. Ur szu li
Ma zu rek z Ka te dry i Za kła du Bio lo gii Mo le ku lar nej SUM na te -
mat per spek tyw roz wo ju te ra pii ge no wej w le cze niu cho rób aler -
gicz nych skó ry wy wo ła ło cie ka wą dys ku sję.

Nie tyl ko pro gram na uko wy
Sym po zjum po za bar dzo cie ka wym pro gra mem na uko wym,

by ło oka zją do wie lu dys ku sji ku lu aro wych oraz spo tkań to wa -
rzy skich. Po peł nym na uko wych wra żeń dniu, na uczest ni ków
cze ka ła mi ła nie spo dzian ka: wie czór w re stau ra cji ze wspa nia -
łym re ci ta lem śpie wa ją ce go a ca pel la ze spo łu, któ re dłu go po -
zo sta ną w pa mię ci wszyst kich uczest ni ków.

Or ga ni za cja Sym po zjum w Ka to wi cach przy czy ni ła się do in -
te gra cji śro do wi ska spe cja li stów róż no rod nych dzie dzin na uk
me dycz nych oraz po zwo li ła na wy mia nę do świad czeń i opi nii
w kwe stiach spor nych i dys ku syj nych. Ma my na dzie ję, że wy so ki
po ziom me ry to rycz ny spo tka nia przy słu żył się roz wo jo wi wie dzy
w za kre sie aler go lo gii i der ma to lo gii oraz pod niósł ran gę Ślą -
skie go Ośrod ka w śro do wi sku nie tyl ko der ma to lo gów, ale tak że
in nych dzie dzin me dy cy ny. Uczest ni cy pod kre śli li bar dzo spraw -
ne i sta ran ne przy go to wa nie Sym po zjum oraz nad zwy czaj tro -
skli wą opie kę or ga ni za to rów.

An na Lis -Świę ty

Iwo na Ro ga la -Po bor ska

Uczest ni cy w trak cie uro czy ste go otwar cia w Sa li Kon cer to wej Aka de mii
Mu zycz nej w Ka to wi cach
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WYSTAWA OBRAZÓW I RZEŹB LEKARZY ŚIL

Dłutem i pędzlem
W Ślą skiej Izbie Le kar skiej po wo li sta je się tra dy cją,
że ob ra dom okrę go wych zjaz dów to wa rzy szą wy sta -
wy prac pla stycz nych le ka rzy. W trak cie ostat nie -
go XXVIII Spra woz daw czo–Wy bor cze go Zjaz du Le ka -
rzy mia ła miej sce czwar ta ta ka eks po zy cja.

Każ dy, kto w ostat ni week end li sto pa da ubie głe go ro ku za -
wi tał do „Do mu Le ka rza”, mógł za po znać się z cie ka wą i ory gi -
nal ną twór czo ścią ślą skich me dy ków.

Wszyst ko za czę ło się na kil ka dni wcze śniej, kie dy to człon -
ko wie Ko mi sji ds. Kul tu ry V ka den cji, któ rej prze wod ni czył 
dr Grze gorz Gó ral, za czę li zwo zić do izby pacz ki za wie ra ją ce pie -
czo ło wi cie za bez pie czo ne na czas trans por tu eks po na ty. Wie le
osób dzi wi ło się, wi dząc kil ku dzie się cio ki lo gra mo we drew nia ne
rzeź by, ma je sta tycz nie po ko nu ją ce hol izby na wóz kach

do trans por tu to wa rów. Oprócz nich, nie rzad ko
dłu gą dro gę z do mów swych twór ców po -

ko na ło wie le in nych obiek tów: ob ra -
zów, ry sun ków, czy kru chych rzeźb

ce ra micz nych.
W mi ni ga le rii,

na ste la żach wy -
eks po no wa no ko -
lo ro we olej ne
płót na, de li kat ne
pa ste le i in try gu -
ją ce gra fi ki. Pra -
ce, świad czą ce
o nie la da umie -
jęt no ściach tech -
nicz nych twór ców,
są sia do wa ły

z dzie ła mi wy ko -
na ny mi w spo -
sób po zor nie

pro sty, ale przy ku wa ją cych wzrok kom po zy cją czy do bo rem
barw.

To, co szcze gól nie zwra ca ło uwa gę zwie dza ją cych wy sta wę,
to wie lość te ma tów i spo so bów ich pre zen ta cji. Le ka rze, któ rzy

w za ci szu swych do mów, po pra cy, mię dzy jed nym a dru gim 
dy żu rem się ga ją po szta lu gi czy dłu to, od da ją się swo jej pa sji
z wiel kim za an ga żo wa niem. Utrwa la ją wi dzia ne kra jo bra zy, nie -
rzad ko eg zo tycz ne, mar twe na tu ry, kom po zy cje kwia to we, zwie -
rzę ta i for my abs trak cyj ne.

My li się jed nak ten, kto są dzi, że wy sta wa jest tyl ko spo so -
bem pre zen ta cji szer szej pu blicz no ści dzieł pla stycz nych two -
rzo nych w do mo wym za ci szu. To tak że czas i miej sce go rą cych
dys ku sji na te ma ty rzad ko po ru sza ne przy in nych oka zjach. Po -
nie waż wśród zwie dza ją cych prze cha dza ją się au to rzy prac,
moż na po roz ma wiać; o tym, jak uda ło się pa ni dok tor uzy skać
tak za ska ku ją cy efekt od bi cia świa tła, lub za py tać: czy to praw -
da, że pan dok tor uży wa czy ści ków do my cia garn ków do two -
rze nia swo ich gra fik?

Mi ła at mos fe ra sprzy ja na wią zy wa niu kon tak tów.
I tyl ko tro chę żal, że wszyst ko to trwa za le d wie kil ka na ście

go dzin, bo już na dru gi dzień za czy na się pa ko wa nie, ob ra zy
i rzeź by tra fia ją do pu deł, by prze mie rzyw szy hol w od wrot ną
stro nę, po wró cić do swych wła ści cie li. 

An na Za do ra – Świ de rek

Na wy sta wie swo je pra ce pre zen to wa li le ka rze i le ka rze
den ty ści zrze sze ni w Ślą skiej Izbie Le kar skiej: Kry sty na Fal -
tus, Sta ni sław My siak, Mał go rza ta Sku pień, Ge rard Świ ta -
lik, Ka ta rzy na Wil gus–Ku bi ca i Je rzy Wil gus oraz go ścin nie
Ali cja Pe tren ko z Łódz kiej Izby Le kar skiej.

autor: Jerzy Wilgus, „Duma i pokora”

X Jubileuszowe Mistrzostwa Polski Lekarzy w Szachach
15–18 kwietnia 2010 r.

Hotel „ZIEMOWIT” Ustroń, ul. Szpitalna 88 
– Zgłoszenia udziału w Mistrzostwach Lekarzy, w Turnieju Rodzin i w OIMPL w blitzu P’5 

i w Rozwiązywaniu Zadań oraz rezerwacji miejsc w hotelu należy dokonać 
do 9 kwietnia 2010 roku

– pocztą elektroniczną: biuro@zabrze.org.pl lub telefonicznie do Sędziego Głównego: Alfred
Maślanka – tel. (0 32) 278 10 34 lub do Dyrektora Mistrzostw: Jerzy Pabis – tel. 605 56 90 65

– lub bezpośrednio na stronie: www.chessarbiter.to.pl w odpowiednim serwisie turniejowym
Formularz zgłoszeniowy znajduje się w kalendarzu imprez na stronach:

www.zabrze.org.pl oraz www.pzszach.org.pl
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Zaułek starej książki
Nie da le ko słyn ne go mo skiew skie go MCHAT -u zna leźć
moż na je den z nie licz nych w świe cie an ty kwa riat ksią -
żek me dycz nych, ist nie ją cy od osiem dzie się ciu lat.

Sta re książ ki me dycz ne moż na po dzie lić na te, któ re są
sprze da wa ne na au kcjach i tra fia ją tyl ko do nie licz nych ko lek -
cjo ne rów, te, któ re nie są sta re, ale są nie ak tu al ne, bo wy da ne
kil ka lat te mu i stra ci ły przy dat ność prak tycz ną ze wzglę du
na szyb ki roz wój wie dzy le kar skiej oraz książ ki „znaj du ją ce się
po środ ku”, wy da ne 30-50 lat te mu.

Więk szość z tych ostat nich to moc no prze sta rza łe po zy cje
me dycz ne, ale są wśród nich bar dzo cie ka we i po szu ki wa ne wy -
daw nic twa. To przede wszyst kim mo no gra fie hi sto rycz ne (np.
dzie je szpi ta li), księ gi pa miąt ko we wy da wa ne z oka zji ju bi le uszy
le kar skich, a tak że wspo mnie nia i au to bio gra fie. Wy da wa ne
w ma łych na kła dach, nie za wsze znaj du ją ce się w nor mal nym
obie gu księ gar skim (np. roz pro wa dza ne tyl ko na zjaz dach le kar -
skich) są rzad ko spo ty ka ne i sta no wią przed miot po szu ki wań
mi ło śni ków hi sto rii zaj mu ją cych się prze szło ścią spe cjal no ści
le kar skich lub dzie ja mi me dy cy ny w okre ślo nym re gio nie.

Re flek sje te na su wa ją się po od wie dzi nach w jed nym z nie -
licz nych w świe cie an ty kwa ria tów zaj mu ją cych się wy łącz nie

książ ka mi me dycz ny mi. Zna leź li śmy go w Mo skwie, tuż obok słyn -
ne go MCHAT -u (Mo skiew skie go Te atru Ar ty stycz ne go im. Cze cho -
wa) w za uł ku Ka mer gier skim. Ten ma ły skle pik wy peł nio ny
po brze gi książ ka mi, funk cjo nu je w tym miej scu od oko ło 80 lat.
W nim spo tka li śmy trzy sprze daw czy nie, z któ rych jed na wy raź nie
wy róż nia ła się wie dzą. W roz mo wie z nią wy star czy ło po dać na -
zwi sko le ka rza, aby od ra zu usły szeć, co i kie dy wy dał oraz co je -
go pió ra jest ak tu al nie do stęp ne w an ty kwa ria cie. Tą ży wą en cy -
klo pe dią oka za ła się kie row nicz ka skle pu An na Alek se jew na
Szczer ba ko wa. Pra cu je ona w tym sa mym miej scu nie prze rwa -
nie od po nad 50 lat, a jej wie dza o książ ce me dycz nej za słu gu je
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Nota recenzyjna
KSIĄŻKI NASZYCH LEKARZY, KTÓRE NALEŻY ZAUWAŻYĆ I PRZECZYTAĆ

2 grudnia 2009r. od by ła się w Bi blio te ce Ślą skiej pro mo cja
książ ki An drze ja Łęp kow skie go „Tak by ło”.

Pro fe sor dr n. med. An drzej Łęp kow ski eme ry to wa ny Kie row -
nik Ka te dry i Kli ni ki La ryn go lo gii
ŚAM – po wszech nie na Ślą sku
zna ny, za słu żo ny i ce nio ny le karz,
od był, jak wia do mo, swą dro gę za -
wo do wą i spe cja li stycz ną  –
od asy sten ta do pro fe so ra w okre -
sie po wo jen nym. Jed nak we wcze -
snej mło do ści, w cza sie oku pa cji,
w ro ku 1942 zo stał aresz to wa ny
ja ko czło nek Związku Walki
Zbrojnej i osa dzo ny w obo zie kon -
cen tra cyj nym Au schwitz -Bir ke nau.
Mi mo sta łe go za gro że nia śmier cią,
obóz prze żył. „Tak by ło” jest li te rac -

kim pa mięt ni kiem dro gi obo zo wej, opu bli ko wa nym po 60-ciu la -
tach mil cze nia Au to ra na te mat Je go prze żyć wo jen nych. Ta za le d -
wie 80-stro ni co wa książ ka jest do ku men tem i świa dec twem - re -
la cją na pi sa ną świet nym ję zy kiem li te rac kim - zmu sza czy tel ni ka
do wła snej re flek sji (wy da na przez Mu zeum Au schwitz - Bir ke nau).
Szcze gól ną uwa gę czy tel ni ków mo że przy cią gnąć roz dział opi su ją -
cy syl wet ki i zbrod ni czą dzia łal ność le ka rzy SS, z któ ry mi Łęp kow -
ski sty kał się, gdy był przy dzie lo ny do ko man da sa ni tar ne go.

Bar dzo po le cam wszyst kim. Trze ba znać praw dę o cza sach
po gar dy w sto sun ku do ży cia ludz kie go i czło wie czeń stwa.

Dru gą po zy cją, na któ rą chcę
zwró cić uwa gę są „Wspo mnie -
nia 1939-1946” au tor stwa nie ży ją -
ce go już Pro fe so ra Ta de usza Gin ko. 

Po stać zna ko mi te go chi rur ga, le -
ka rza, pe da go ga – wy jąt ko wo
wszech stron nie uta len to wa ne go -
w tym tak że ja ko ma la rza, rzeź bia rza,
ka ry ka tu rzy sty  – w wy da nych obec -
nie wspo mnie niach ja wi się ja ko po -
stać nie tyl ko le ka rza, ale tak że żoł -
nie rza Ar mii Kra jo wej (od zna czo ne go
Krzy żem Wa lecz nych), wal czą ce go na zie mi wi leń skiej, póź niej
wię zio ne go i ze sła ne go do Ka łu gi. Książ ka jest fa scy nu ją cą opo -
wie ścią i re la cją cza sów stu diów Au to ra, cza su Klu bu Włó czę gów,
kon spi ra cji i otwar tej wal ki zbroj nej. Za wie ra tak że licz ne anek sy
i uzu peł nie nia  – w tym tak że wspo mnie nia Pro fe so ra z okre su
prze ło mu so li dar no ścio we go w Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej.
Na pi sa na wart ko, z ta len tem wła ści wym dla Pro fe so ra we wszyst -
kim, cze go się pod jął. Po mi mo, że czy ta jąc tę książ kę prze ży wa -
my wraz z Au to rem utra tę oj czy zny i oku pa cję Wil na, jej na strój
jest opty mi stycz ny. Ta de usz Gin ko wie rzył w ży cie.

Książ ka wy da na bar dzo sta ran nie przez To wa rzy stwo Mi ło -
śni ków Wil na – Byd goszcz – za wie ra 307 stron i licz ne ilu stra cje
oraz ry sun ki Au to ra. Stro na ilu stra cyj na nie zwy kle ją wzbo ga ca.
Bar dzo po le cam oby dwie książ ki, ja ko nie zwy kle war to ścio we.
Opi sy wa ne w obu książ kach aspek ty le kar skie  – w tym etycz ne
i wy cho waw cze, wska zu ją na po trze bę ich za pro pa go wa nia i być
mo że po now ne go wy da nia przez na szą Izbę.

Wła dy sław Na si łow ski

Mo skwa, 4 grud nia 2009 r., An na Alek se jew na Szczer ba ko wa 
i Eu ge niusz J. Ku charz
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na naj wyż sze ty tu ły na uko we. Wię cej o niej do wie dzie li śmy się
z wy wia du, ja kiego przed kil ku la ty udzie li ła „Me di cin skoj Ga ze -
tie”, a któ re go kse ro ko pię da ła nam jej współ pra cow ni ca z an ty -
kwa ria tu. W wy wia dzie nie tyl ko wspo mi na ła wie lu wy bit nych lu -
dzi, któ rzy prze wi nę li się przez sklep, mó wi ła o ewo lu cji po dej ścia
do książ ki me dycz nej na prze strze ni ostat nie go pół wie cza, a tak -
że wspo mi na ła ko lek cjo ne rów, któ rych zna ła za ży cia, a po ich
śmier ci uczest ni czy ła w sprze da ży zgro ma dzo nych przez nich zbio -
rów. Nie wiem, czy licz ba na gro ma dzo nych ksią żek, czy oso ba An -
ny Szczer ba ko wej, cie ka wie opo wia da ją cej o książ kach, czy mo że
duch miej sca (wszak An to ni Cze chow, któ re go imię no si te atr od -
le gły o 15 metrów, był le ka rzem) spra wi ły, że po byt w an ty kwa ria -
cie stał się dla nas nie za po mnia nym prze ży ciem. Po zo sta ło
po nim zdję cie z Panią An ną i kil ka za ku pio nych ksią żek.

Na tle mo skiew skich wspo mnień na su wa się jesz cze re flek -
sja. Co ro bić z książ ka mi „nie ak tu al ny mi”, ty mi, co stra ci ły przy -
dat ność, cho ciaż wy da ne są przed kil ku za le d wie la ty? Ten dy -
le mat sta je czę sto przed każ dym z nas. Wie lu po pro stu wy rzu ca

książ ki na śmiet nik. Cza sa mi za da je my so bie tro chę tru du i wy -
no si my na stra ga ny książ ko we na ka to wic kim dwor cu, aby unik -
nąć ich wy rzu ca nia. Mo że kie dyś któ raś z nich tra fi do ko lek cjo -
ne ra? Prze cież ha bent sua fa ta li bel li.

Eu ge niusz Jó zef Ku charz, An na Ko tul ska
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Tajemnice ukryte w ciszy
Po wszech ne pra wo do szczę ścia wy da je się być tak sa mo

oczy wi ste, jak fakt na tu ral nej nie spra wie dli wo ści świa ta. Owa
nie spra wie dli wość prze ja wia się głów nie tym, iż dla jed nych dro -
ga ku szczę ściu ja wi się pro sta i rów na (ci zwy kle ma ją skłon -
ność nie do wie rza nia te mu, więc cią gną
na ma now ce), in nym zaś – usła na ka mie nia -
mi. Lo gi ka i zna jo mość ludz kiej na tu ry prze -
ko nu ją jed nak, że każ dą dro gę le piej po ko -
nu je się w to wa rzy stwie. Ot, jest choć by z kim
po ga dać… A je śli to to wa rzy stwo uko cha nej
czy uko cha ne go, czę sto kroć od kry wa my, jak
nie spo dzie wa nie bli sko wi dać cel – wy star -
czy wy cią gnąć rę kę...

10 lu te go po zna my pa rę, dla któ rej owo
„po ga dać” to nie bet ka. Nie tyl ko dla te go, że
Sa rah jest głu cho nie ma, a Ja mes nie po rad -
ny w ję zy ku mi go wym. Ona z ko lei nie ra dzi
so bie z oka zy wa niem uczuć (choć nie ma
pro ble mu z wy ra ża niem emo cji), je go zaś w pew nym stop niu za -
śle pia ego cen tryzm.

Ka lec two i sa mot ność – jed na ko mo gą być strasz ne. Ale
przy naj mniej to dru gie jest od wra cal ne. Wów czas pierw sze…
tra ci na zna cze niu. Tak od bie ram wy dźwięk fil mu „Dzie ci gor -
sze go Bo ga”, ale cie kaw je stem Wa szych spo strze żeń…

Ba ni cja z ogro dów Ede nu

Już w cza sach II Rzecz po spo li tej utrwa lił się w na szej na ro -
do wej świa do mo ści pół ofi cjal ny, nie co wsty dli wy po dział na Pol -
skę „A” i „B” – ze wzglę du na róż ni ce w go spo dar czym i spo łecz -
nym po zio mie roz wo ju po mię dzy za chod ni mi i wschod ni mi wo -

je wódz twa mi. I już od cza su Pla nu Pięt na sto let nie go ko lej ne rzą -
dy pró bo wa ły te róż ni ce za cie rać… Po dob ny pro blem, ale w nie -
po rów ny wa nie więk szej ska li, do ty czy ca łe go świa ta. I nie jest to
lek cja hi sto rii! Szczy ci my się rów no upraw nie niem, de mo kra cją,

kar ta mi praw. Eu ro pa szla chet nie dzie li ła się
ty mi cno ta mi wszę dzie tam, gdzie do cie ra li jej
emi sa riu sze. Ale te pięk ne ha sła brzmią jak
nie smacz ny żart pod go rą cym nie bem Afry ki.
Na sze wy obra że nia na te mat te go kon ty nen -
tu, od ma lo wa ne w fol de rach biur po dró ży,
mó wią o sło niach, ży ra fach i tań cach
przy ogni sku. Pięk na, ko lo ro wa tu ni ka…
Pod nią ją trzą się jed nak ra ny ma so wych lu -
do bójstw, gło du i epi de mii. Oto praw dzi wy
„świat B”, czy na wet „C” – to prze cież „trze ci
świat”. Do tknię ty – zda ło by się – każ dą moż -
li wą klą twą. Od któ re go cno tli wa Eu ro pa, czy
ry cer skie Sta ny Zjed no czo ne naj czę ściej od -

wra ca ją się ple ca mi. Chy ba, że cho dzi o wy zysk go spo dar czy…
Ow szem; ty siąc om lu dzi do brej wo li tkwi to cier niem w su mie -
niu. Naj czę ściej spo łecz ni kom, nio są cym szla chet ne idee, wła -
sne po świę ce nie i… nie wiel kie moż li wo ści. Prze ra ża fakt ist nie -
nia ogrom nych grup in te re su, jak choć by prze my słu zbro je nio -
we go, któ rym ta ki po rzą dek rze czy od po wia da. Któ re skłon ne
są ak tyw nie dzia łać na rzecz je go utrzy ma nia! Po wieść „Wier ny
ogrod nik” au tor stwa Joh na Le Carré, ze kra ni zo wa na przez Fer -
nan do Me irel le sa, o po dob ną nik czem ność oskar ża rów nież fir -
my far ma ceu tycz ne. To po waż ny za rzut. W do dat ku fik cję wy sty -
li zo wa no na pa ra do ku ment. Ale czy wszyst ko jest fik cją?
Na pew no nie da ne sta ty stycz ne, któ re mó wią, że bli sko 2 mi -
liar dy lu dzi na świe cie za ra żo nych jest prąt kiem tu ber ku lo zy.

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY ZAPRASZA! (SPOTKANIE TRZYDZIESTE CZTERDZIESTE)

Księ gar nia „Sta ra książ ka me dycz na” w Mo skwie



26  PRO MEDICO  LUTY 2010

K O M I S J E   P R O B L E M O W E

Praw dą jest groź ba wy bu chu pan de mii gruź li cy skraj nie opor nej
na le cze nie (XDR -TB), „bom by z opóź nio nym za pło nem”. I to, iż
w biz ne so wym uję ciu cho rzy to ogrom ny ry nek zby tu. Do świad -
cze nia uczą nas, że w chci wym, kor po ra cyj nym uni wer sum ludz -
kie ży cie ma swo ją ce nę, szcze gól nie ni ską w kra jach roz wi ja ją -
cych się. To skła nia do my śle nia, nie za leż nie od na szej po dat -
no ści na spi sko we teo rie.

Oczy wi ście, prze sła nie fil mu da le ko wy kra cza po za for mu łę
tro pie nia kry mi nal nej sen sa cji. To ob raz nie wąt pli we spo łecz nie
za an ga żo wa ny. Ale też po tro sze me lo dra mat, a na wet – ki no
dro gi… Ob ser wu je my bo wiem prze mia nę we wnętrz ną głów ne go
bo ha te ra (wy śmie ni cie za gra ne go przez Ral pha Fien ne sa); za ra -

zem uwraż li wio ne go, jak i za har to wa ne go przez wy da rze nia
po śmier ci żo ny, za ci ska ją ce się wo kół nie go ni czym pę tla. Ekra -
ni za cja książ ki za do wo li ła jej au to ra, a ja wie rzę, że za do wo li
i Was, wy bred ni wy ja da cze sztu ki fil mo wej – 10 mar ca. (Tak
na mar gi ne sie: Kto wie, że 24 mar ca ob cho dzi my Świa to wy
Dzień Wal ki z Gruź li cą?).

Woj ciech Bed nar ski

P. S. Wszel kie py ta nia 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 Ak tu al na za po wiedź re per tu aru za wsze do stęp -

na na stro nie in ter ne to wej izby le kar skiej: www.izba -le kar ska.org.pl

Sta łym miej scem spo tkań po zo sta je Dom Le ka rza, a sta łą go dzi ną – 1900.

S P O R T   I   M E D Y C Y N A

Agnieszka Widziszowska znów na podium
XII HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI LEKARZY W TENISIE. 

Za wo dy od by ły się w Pa bia ni cach, na po cząt ku li sto pa -
da 2009 ro ku. W za wo dach, zor ga ni zo wa nych przez Okrę -
go wą Izbę Le kar ską w Ło dzi przy współ udzia le Na czel nej

Izby Le kar skiej oraz Pol skie go Sto wa rzy sze nia Te ni so we go Le ka -
rzy (PSTL), wzię ło udział 91 te ni si stów i te ni si stek. Mi strzo stwa
sta ły na bar dzo wy so kim spor to wym po zio mie, gry tur nie jo we
od by wa ły się od ra na aż do póź nych go dzin noc nych.

Mi strza mi Pol ski wśród pań zo sta li: Agniesz ka Wi dzi szow -
ska (Gli wi ce) (kat. do 45 lat), Kry sty na Drze wiec ka -Bie lesz
(Cie szyn) (kat. + 45 lat), Bo że na Kę dzier ska i Agniesz ka Wi -
dzi szow ska (gra po dwój na pań), wśród pa nów: K. Cie pliń ski
(Łódź) (kat. do 35 lat), Grze gorz Sty czyń ski (War sza wa)
(kat. 35-45 lat), Mar cin Wroń ski (Kra ków) (kat. 45-50 lat), Bo -
gu sław Ra taj (Łódź) (kat. 50-55 lat), Zdzi sław Ryn kie wicz (Bia -
ły stok) (kat. 55-60) lat itd.

Let nie Mi strzo stwa Pol -
ski Le ka rzy w Te ni sie od bę -
dą się na po cząt ku czerw ca
w Kra ko wie. Jed no cze śnie
go rą co za chę ca my do za po -
zna nia się z ak tu al ny mi in -
for ma cja mi na te mat dzia -
łal no ści Pol skie go Sto wa -
rzy sze nia Te ni so we go Le ka -
rzy. Ran kin gi, wy ni ki ro ze gra nych tur nie jów oraz hi sto ria Sto wa -
rzy sze nia znajdują się na stro nie in ter ne to wej www.pstl.org
Na tej stro nie za miesz czo no też peł ne wy ni ki mi strzostw.

Po zdra wia my,

Ja cek Ko wal, Alek Mi cał

Do bra wia do mość o suk ce sach spor to wych le ka rzy ze Ślą -
ska: zło te me da le w nar ciar stwie bie go wym.

9 stycz nia 2010 roku w Ra dzie cho wach k. Żyw ca od by ły
się XIV Mi strzo stwa Pol ski Le ka rzy w Nar ciar stwie Bie go wym,
w któ rych człon ko wie Ślą skiej Izby Le kar skiej z Wo dzi sła wia
Śl. dr Do ro ta So bel (der ma to log) i dr Je rzy So bel (in ter ni sta)
zdo by li zło te me da le na dy stan sie 10 km sty lem kla sycz nym.

Mi chał Jusz czyk

A. Widziszowska druga od lewej
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Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki

dr n. med. Anny Wycisk
Lekarza, Nauczyciela Akademickiego, Dobrego Człowieka 

Wyrazy szczerego współczucia
Rodzinie

składa 
zespół III Kliniki Kardiologii w Katowicach

Aniu! 
Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci…

Strata to ogromna i nieodwołalna,

kiedy odchodzi od nas ktoś bliski i kochany.

Rozumiejąc ból i cierpienie
składamy wyrazy współczucia naszemu

Koledze 
dr n. med. Włodzimierzowi Wierzbie

z powodu śmierci

Ojca
Łączymy się w bólu i deklarujemy pamięć.

Zespół Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej
wraz z pracownikami Biura

Okręgowa Rada Lekarska
Zespół Sędziów Okręgowego Sądu Lekarskiego

Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach

LEK. MED. WIESŁAW ZASUCHA (1938 – 1998)

14 grud nia 2009 roku mi nę ła 10-ta rocz ni ca
śmier ci lek. med. Wie sła wa Za su chy, or dy na to ra od -
dzia łu la ryn go lo gii WSS Nr 2 w Ja strzę biu Zdro ju.

Uro dził się 2 paź dzier ni ka 1938 ro ku w Prze wo zie po wiat
Kar tu zy. Szko łę pod sta wo wą roz po -
czy na w Oli wie tuż po za koń cze -
niu II woj ny świa to wej. W 1951 ro ku
prze no si się do Tar no wa, gdzie koń -
czy li ceum. Stu dia me dycz ne przez
pra wie dwa la ta od by wa w Po mor -
skiej AM, a na stęp nie w Ślą skiej AM.
Po dwu let nim sta żu w Szpi ta lu Miej -
skim w Mi ko ło wie po dej mu je pra cę
w UW w Wy dzia le Zdro wia i Opie ki

Spo łecz nej w Ka to wi cach. Od 1966 ro ku pra cu je cha rak te rze
wo lon ta riu sza na oddziale la ryn go lo gii Szpi ta la Miej skie go Nr 1
w Ka to wi cach, a na stęp nie w Kli ni ce La ryn go lo gii ŚAM do 1975
ro ku.

W 1973 roku uzy skał II° spe cja li za cji z oto la ryn go lo gii.
Od 1976 peł nił funk cję or dy na to ra od dzia łu la ryn go lo gii w Ja -
strzę biu Zdro ju. Or ga ni zo wał ten od dział od sa me go po cząt ku.
Z wiel kim za pa łem, aby był na mia rę szpi ta la wo je wódz kie go.

Ko rzy stał tu z bar dzo do brej zna jo mo ści or ga ni za cji spo łecz nych
za kła dów służ by zdro wia, na by tej w pra cy urzęd ni czej w wy dzia -
le zdro wia. Su mien ność i za po bie gli wość po zwo li ły Mu na stwo -
rze nie bo ga to wy po sa żo ne go i zna ko mi cie funk cjo nu ją ce go od -
dzia łu. Do współ pra cy miał ze spół le ka rzy do pie ro co roz po czy -
na ją cych spe cja li za cję la ryn go lo gicz ną. Dzię ki du żej wie dzy
prak tycz nej i teo re tycz nej po tra fił w sto sun ku krót kim cza sie wy -
kształ cić swo ich współ pra cow ni ków na spe cja li stów, któ rzy
w więk szo ści pra cu ją na tym od dzia le do dzi siaj. Był wy ma ga ją -
cy, bo wiem za le ża ło Mu na sta łym pod no sze niu ja ko ści świad -
czo nych usług. Bar dzo sta ran ny ja ko dia gno sta i ope ra tor zjed -
ny wał so bie uzna nie i sza cu nek u pa cjen tów, któ rzy do dzi siaj
Go ta kim wspo mi na ją.

Za swo ją pra cę za wo do wą i spo łecz ną zo stał od zna czo ny
Od zna ką za Wzo ro wą Pra cę w Służ bie Zdro wia oraz Zło tą Od zna -
ką Za słu żo ne mu w Roz wo ju Wo je wódz twa Ka to wic kie go.

W ro ku 1996 roz po czął stu dia dok to ranc kie, któ rych nie da -
ne Mu by ło do koń czyć.

W na szej pa mię ci po zo sta nie ja ko czło wiek uczyn ny i ko le -
żeń ski, so lid ny i do kład ny, fa cho wiec go to wy za wsze słu żyć cho -
rym swo ją wie dzą i do świad cze niem.

Ma rek Wró bel


