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2 kwiet nia br. od bę dzie się XXX Okrę go wy  Zjazd Le ka rzy  - naj wyż sza wła dza na sze go le kar skie go sa -

mo rzą du. W ubie głym mie sią cu zwró ci łem się do wszyst kich Ko le ża nek i Ko le gów o nad sy ła nie pro po zy cji pro -

gra mo wych na rok 2011 i la ta na stęp ne. Dzię ku ję za już prze ka za ne uwa gi i wnio ski. Świa dom roz licz nych

obo wiąz ków wie lu z nas, przy po mi nam o szcze gól nej od po wie dzial no ści tych, któ rzy zo sta li ob da rze ni 

za ufa niem i uzy ska li man dat de le ga ta (na dal szych stro nach pi sma znaj du je się apel Ko mi sji ds. Ety ki Le kar skiej).

Ser decz nie za pra szam w prze ko na niu, że do bra or ga ni za cja ob rad po zwo li na szyb ką re ali za cję za mie rzo ne -

go pro gra mu. 

Spo ty kam się cza sa mi ze scep tycz ną po sta wą nie któ rych Ko le ża nek i Ko le gów wo bec pism, sta no wisk, ape li

sa mo rzą du le kar skie go, „po co to ro bić i tak nic to nie zmie ni”. Za wsze wte dy przy po mi na mi się cy tat: 

„Dzie się ciu lu dzi, któ rzy mó wią, ro bi wię cej ha ła su, niż dzie sięć ty się cy tych, któ rzy są ci cho.” O tym, jak utrud -

nia się nam le cze nie pa cjen tów trze ba mó wić gło śno, by do tar ło to tak że do po li ty ków, bo to oni zmie nia ją

pra wo. Dla te go cie szy mnie ro sną ca ilość in ter pe la cji po sel skich (m.in. po słów: Ja dwi gi Wi śniew skiej, 

Woj cie cha Sza ra my), któ re zo sta ły wy sła ne do Mi ni ster stwa Zdro wia po na szych sta no wi skach. Apel Okrę go -

wej Ra dy Le kar skiej na te mat kon trak to wa nia świad czeń w na szym re gio nie miał też sze ro ki od zew me dial ny,

tak że na fo rum ogól no pol skim, co, mam na dzie ję, po mo że zro zu mieć pa cjen tom, że to nie my  - ich le ka rze, 

je ste śmy win ni dys kry mi nu ją cej Śląsk po li ty ce, dra ma tycz nie i nie bez piecz nie złej sy tu acji w ochro nie zdro wia.

Od wie lu ty go dni trwa ją na sze roz mo wy i spo tka nia z przed sta wi cie la mi ŚO NFZ, na te mat kon trak to wa -

nia świad czeń. Przed sta wi cie le NFZ są za pra sza ni na po sie dze nia Pre zy dium i ORL, pod czas któ rych prze ka -

zu je my sy gna li zo wa ne przez Ko le żan ki i Ko le gów pro ble my, kon kret ne py ta nia. Rów nież na naj bliż szym 

po sie dze niu Okrę go wej Ra dy Lekarskiej, jesz cze w lu tym, przyj rzy my się uważ nie czy i w ja kim za kre sie wpro -

wa dzo no po stu lo wa ne po praw ki. 

„Pa pie ro wa de hu ma ni za cja me dy cy ny” jest nie bez piecz nie na ra sta ją cym zja wi skiem. Po ja wił się ko lej ny 

po mysł urzęd ni ków na wy peł nia nie przez le ka rzy na stęp nych dru ków i do ku men ta cji, w pla nach no wa 

pro ce du ra „Nie bie ska kar ta”. Nie ne gu ję słusz nej idei nie sie nia po mo cy po krzyw dzo nym, ale dla cze go ma to

ozna czać dla nas jesz cze wię cej biu ro kra cji? Je śli ma my do brze dia gno zo wać i sku tecz nie le czyć, mu si się 

al bo zmniej szyć ilość cza su, któ ry po świę ca my na dru ki i ru bry ki, al bo na le ży za trud niać do dat ko we oso by, 

do star czać wła ści we go za ple cza in for ma tycz ne go. Dla te go pla nu ję zor ga ni zo wa nie kon fe ren cji, któ ra po ka że,

ja ki mi obo wiąz ka mi ob cią ża się le ka rza i ile na praw dę cza su zo sta je na le cze nie, na bez po śred ni kon takt z cho -

rym. Pod czas tej kon fe ren cji zwró ci my też uwa gę, ja kie kon se kwen cje po no si le karz za ewen tu al ną po mył kę.

Z tym pro ble mem łą czy się kwe stia ochro ny praw nej le ka rzy. Jej po sze rze nie uwa żam za jed no z prio ry te -

to wych za dań. Pod pi sa li śmy w ub. ro ku po ro zu mie nie o współ pra cy, wspól nie z Okrę go wą Izbą Ad wo kac ką

pra cu je my nad stwo rze niem sys te mu, w któ rym na si le ka rze uzy ska ją do stęp do bez płat nej ca ło do bo wej 

po mo cy, w szcze gól nych sy tu acjach, wy ma ga ją cych na tych mia sto wej po mo cy praw nej. 

Z przy jem no ścią prze ka zu ję wia do mość z ostat niej chwi li. Suk ce sem za koń czy ły się na sze 

sta ra nia, by Fun da cja Do mu Le ka rza Se nio ra uzy ska ła sta tus or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go. Wią że my z tym

ogrom ne na dzie je, gdyż ta kie roz wią za nie umoż li wia prze ka za nie 1% po dat ku na rzecz na szych Ne sto rów, 

znaj du ją cych się w trud nej sy tu acji. O szcze gó łach nie ba wem.

Ja cek Ko za kie wicz

z mojego 
punktu 
widzenia…
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Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach 
uprzejmie informuje, że

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy
odbędzie się

2 kwietnia 2011 roku o godz. 900

w Domu Lekarza w Katowicach 
przy ul. Grażyńskiego 49a

W związ ku z po ja wia ją cy mi się in for ma cja mi o no wym pro jek cie usta wy o re fun da -
cji le ków, środ ków spo żyw czych spe cjal ne go prze zna cze nia ży wie nio we go oraz wy ro bów
me dycz nych, w którym mia ły by się zna leźć prze pi sy wpro wa dza ją ce od po wie dzial ność
kar ną le ka rza za błę dy po peł nia ne przy wy pi sy wa niu re cept, in for mu ję:

28 stycz nia Na czel na Ra da Le kar ska opu bli ko wa ła na swo jej stro nie in ter ne to wej (www.
nil. org. pl) opi nię ze spo łu rad ców praw nych, do ty czą cą tej kwe stii. Czy ta my w niej m.in.:

W obec nym sta nie praw nym nie ma prze pi sów, któ re uzna wa ły by za prze stęp stwo
błęd ne wy sta wie nie przez le ka rza re cep ty. (...) Pro jekt usta wy o re fun da cji le ków, środ -
ków spo żyw czych spe cjal ne go prze zna cze nia ży wie nio we go oraz wy ro bów me dycz nych
rów nież nie za wie ra prze pi sów, któ re uzna wał by za prze stęp stwo wy sta wie nie przez le -
ka rza błęd nej re cep ty.”

Opi nię tę 4 lu te go po twier dził por tal ry nekz dro wia.pl po wo łu jąc się na wy po wiedź
rzecz ni ka Mi ni ster stwa Zdro wia, Pio tra Olech no. Z je go słów wy ni ka, że w pro jek cie usta -
wy są prze wi dzia ne ka ry za fał szo wa nie re cept i dzia ła nia ko rup cyj ne, nie zaś za błę dy
po peł nio ne przy wy pi sy wa niu re cept. Po dob ne sta no wi sko wy ra ża też ze spół rad ców praw -
nych Ślą skiej Izby Le kar skiej.

Ja cek Ko za kie wicz, pre zes ORL

Uwa ga! Po sia da cze od pa dów nie bez piecz nych, do któ rych w więk szo ści na le żą od pa -
dy me dycz ne, wy twa rza ne w ra mach prak tyk le kar skich, obo wią za ni są do 15 mar ca 2011
roku prze ka zać mar szał ko wi wo je wódz twa zbior cze ze sta wie nie da nych o od pa dach
za rok 2010 r.

Po sia dacz od pa dów, któ ry nie wy ko nu je te go obo wiąz ku, wy ko nu je go nie ter mi no -
wo lub nie zgod nie ze sta nem rze czy wi stym, pod le ga ka rze pie nięż nej w wy so ko ści 10 000 zł. 

Obo wiąz ki zwią za ne z wy twa rza niem od pa dów me dycz nych oraz sank cje za ich nie -
do peł nie nie zo sta ły opi sa ne w ar ty ku le na str. 9 .

Biuro radców prawnych ŚIL



Sta no wi sko
Ko mi sji ds. Ety ki Le kar skiej

Okrę go wej Ra dzy Le kar skiej Ślą skiej Izby Le kar skiej
z dnia 14 czerw ca 2010 r.

w spra wie spra wo wa nia man da tu de le ga ta re gio nu wy bor cze go

W związ ku z ni ską fre kwen cją de le ga tów na ostat nim, XXIX Zjeź dzie Okrę go wym Ślą skiej Izby Le kar skiej, co skut ko wa ło za koń -
cze niem Zjaz du przed wy czer pa niem po rząd ku ob rad, i tym sa mym bra kiem moż li wo ści uchwa le nia waż nych dla dal sze go funk cjo no -
wa nia izby uchwał, Ko mi sja ds. Ety ki Le kar skiej w opar ciu o ar ty kuł 59 KEL, art., 22 ust. 4, art. 24, art. 8 i 9 usta wy o izbach le kar -
skich, oraz wcze śniej sze sta no wi ska Ko mi sji ds. Ety ki zwią za ne z wy bo ra mi do sa mo rzą du le kar skie go w spo sób jed no znacz nie ne ga -
tyw ny oce nia nie uspra wie dli wio ną nie obec ność po nad 40% ogól nej licz by de le ga tów na XXIX Zjeź dzie Okrę go wym. Sta no wi to w na -
szej opi nii tak że wy raz lek ce wa że nia tych Ko le ża nek i Ko le gów, któ rzy po tra fi li po świe cić swój wol ny czas dla sa mo rzą du le kar skie go.
Zgod nie z art. 22.4 w/w ustawy: „Do obo wiąz ków de le ga ta na le ży udział w okrę go wym zjeź dzie le ka rzy, uczest ni cze nie w dzia łal no -
ści okrę go wej izby le kar skiej oraz utrzy my wa nie kon tak tów z le ka rza mi re jo nu wy bor cze go”.

Wy ra ża jąc świa do mą zgo dę wy bo ru na re pre zen tan ta okre ślo nej gru py le ka rzy na zjaz dach okrę go wych, na le ży mieć po czu cie 
od po wie dzial no ści za kon se kwen cje zo sta nia wy bra nym. Nie odmien nie bo wiem łą czy się to z obo wiąz kiem bra nia ak tyw ne go udzia łu
w pra cach sa mo rzą du le kar skie go, któ rych ab so lut nym mi ni mum jest udział w zjeź dzie okrę go wym i dzia łal ność w ob rę bie swo jej 
de le ga tu ry.

Ko mi sja pra gnie jed no cze śnie przy po mnieć Ko le gom De le ga tom, że do pra wo moc ne go po dej mo wa nia uchwał ko niecz na jest obec -
ność, co naj mniej po ło wy de le ga tów. Waż na jest więc na sza obec ność nie tyl ko na po cząt ku zjaz du, ale tak że na je go koń cu, kie dy to
zwy kle dys ku to wa ne i gło so wa ne są spra wy istot ne dla dzia łal no ści izby le kar skiej. Ko niecz ność or ga ni zo wa nia do dat ko we go nad zwy -
czaj ne go zjaz du wy łącz nie w ce lu prze dys ku to wa nia i ewen tu al ne go przy ję cia nieza ła twio nych uchwał sta no wi za wsze do dat ko wy koszt
fi nan so wy. A prze cież skład ki mo gły by być wy ko rzy sta ne w spo sób bar dziej ce lo wy, a nasz wol ny czas nie był by mar no wa ny. 

Jan S. Kło po tow ski

Prze wod ni czą cy Ko mi sji 

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ

Stanowisko Prezydium ORL wobec konkursu ofert

DoŚlą skiej Izby Le kar skiej na pły nę ły licz ne gło sy obu rze nia z wie lu śro do wisk
me dycz nych oraz uwa gi i wąt pli wo ści zgła sza ne przez pa cjen tów. Od po -
cząt ku ro ku wie lu pa cjen tów ubez pie czo nych w ślą skim Od dzia le Fun du -

szu ma pro ble my z do sta niem się do swo je go do tych cza so we go spe cja li sty. Po raz pierw -
szy nie wszy scy świad cze nio daw cy w za kre sie po rad spe cja li stycz nych, speł nia ją cy wa run -
ki kon kur su, otrzy ma li kon trak ty. (Pi sa li śmy o tym ob szer nie w po przed nim nu me rze „Pro
Me di co”, za miesz cza jąc tak że wy ja śnie nie Ślą skie go Od dzia łu NFZ.)

P r e  z y  d i u m
Okrę go wej Ra dy
Le kar skiej w Ka to -
wi cach wy ra zi ło za -
nie po ko je nie  wo -
bec re zul ta tów
kon trak to wa n ia
świad czeń me dycz -
nych przez Ślą ski
Od dział Wo je -
wódz ki NFZ
w 2011 ro ku, co
za gra ża bez pie -

czeń stwu zdro wot ne mu miesz kań ców na sze -
go re gio nu.

W przy ję tym 19 stycz nia 2011 roku
(po spo tka niu z dy rek to rem ŚO NFZ) sta -
no wi sku, Pre zy dium zwra ca uwa gę, że wy -
ni ki roz strzy gnięć kon kur su ofert skut ku ją po -
zba wie niem znacz nej gru py le ka rzy moż li -
wo ści pra cy w na le ży tych wa run kach, a skut -
kiem de cy zji NFZ jest prze rwa nie cią gło ści
opie ki nad cho ry mi oraz brak opie ki me dycz -
nej w re jo nach, w któ rych nie pod pi sa no kon -
trak tów na wa run kach na rzu co nych przez
NFZ. Kon trak tów nie uzy ska ły mię dzy in ny -
mi po rad nie, któ re od daw na słu ży ły pa cjen -
tom, cie szy ły się ich za ufa niem, a ich rze -
tel ność nie by ła kwe stio no wa na przez NFZ. 

Sy tu ację po gar sza fa wo ry zo wa nie przez
NFZ w pro wa dzo nym po stę po wa niu ofe ren -
tów za ni ża ją cych ce ny świad czeń, co przy już
obec nym nie do fi nan so wa niu służ by zdro wia,

Dyr. Zygmunt Klosa na Prezydium ORL
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● KRYTERIA WYBORU OFERT NIE DO KOŃCA PRZYSTAJĄ DO SPECYFIKI, JAKĄ CHARAKTERYZUJE SIĘ
OCHRONA ZDROWIA

Sty czeń był go rą cym mie sią cem dla
ślą skie go śro do wi ska le kar skie go. W dal szym
cią gu te ma ta mi, któ re bu dzi ły naj wię cej
emo cji by ły te zwią za ne z kon trak to wa niem
świad czeń me dycz nych na 2011 rok. 

W po ło wie mie sią ca od by ło się w tej
spra wie spo tka nie Pre zy dium ORL z dy rek -
to rem Ślą skie go Od dzia łu Wo je wódz kie go
Na ro do we go Fun du szu Zdro wia Zyg mun -
tem Klo są, a w ty dzień póź niej go ść mi Okrę -
go wej Ra dy Le kar skiej by li przed sta wi cie le
ślą skie go NFZ: Do ro ta Su chy dy rek tor ds.
eko no micz no -fi nan so wych oraz Alek san -
der Brzę ska na czel nik Wy dzia łu Świad czeń
Opie ki Zdro wot nej. Dłu gie roz mo wy, wie -
le py tań ze stro ny człon ków sa mo rzą du i od -
po wie dzi nie w peł ni sa tys fak cjo nu ją cych śro -
do wi sko le kar skie. Cza sa mi tem pe ra tu ra
dys ku sji się ga ła po zio mu wrze nia. 

Pre zes ORL Ja cek Ko za kie wicz przy po -
mniał wnio ski z de ba ty zor ga ni zo wa nej
przez ŚIL we wrze śniu ubie głe go ro ku i skon -
sta to wał, że nie ste ty uzna ne wów czas
za zbyt pe sy mi stycz ne pro gno zy sa mo rzą -
du le kar skie go do ty czą ce kon dy cji fi nan so -
wej ślą skiej ochro ny zdro wia po twier dzi ły
się. – W na szym wo je wódz twie śred nie na -
kła dy na jed ne go ubez pie czo ne go w sto sun -
ku do wo je wódz twa ma zo wiec kie go są
o ok. 20% pro cent mniej sze. Skąd te róż -
ni ce? – py tał pre zes. To zro dzi ło od ra zu py -
ta nia o wiel ko ści sum prze ka zy wa nych ze
skła dek Ślą za ków na ochro nę zdro wia w Pol -
sce i ile z nich wra ca do na sze go wo je wódz -
twa w po sta ci środ ków, ja kie NFZ wy da je
na za kup świad czeń zdro wot nych. 

KTO DA MNIEJ…
Na stęp nie za ję to się

omó wie niem bar dziej
szcze gó ło wych kwe stii
zwią za nych z wy ni ka mi
oraz spo so bem prze pro -
wa dze nia kon kur su ofert
na świad cze nia me dycz ne.
Alek san der Brzę ska pod -
kre ślił, że z 5241 zło żo -
nych ofert w am bu la to ryj -
nej opie ce spe cja li stycz nej
(AOS) na pierw szym eta -
pie po stę po wa nia kon kur -
so we go od rzu co no 428,
a osta tecz nie wy bra no 4110 ofert. W przy pad ku le cze nia sto ma to lo gicz ne go zło żo no 1597
ofert z cze go od rzu co no 61, a na stęp nie wy bra no 1128. Róż ni ca mię dzy ofer ta mi zło żo -
ny mi i wy bra ny mi w wy pad ku le cze nia spe cja li stycz ne go wy no si oko ło 22%, zaś w przy pad -
ku sto ma to lo gii aż bli sko 30%. 

Zgod nie z za sa da mi kon trak to wa nia I etap kon kur su wy eli mi no wał ofer ty za wie ra ją ce
błę dy for mal ne – zo sta ły od rzu co ne. Do eta pu II za kwa li fi ko wa li się ofe ren ci speł nia ją cy usta -
wo we wa run ki i wy mo gi, spo śród któ rych nie wy bra no 703 (AOS) i 408 (sto ma to lo gia). Kry -
te ria na ja kich do ko na no w II eta pie oce ny są w du żej mie rze po wo dem sprze ci wu sa mo -
rzą du le kar skie go. Jak przy zna ją pra cow ni cy Fun du szu bar dzo du żą licz bę punk tów przy -
zna wa nych po szcze gól nym ofer tom moż na by ło uzy skać na pod sta wie pro po no wa nej ce -
ny za świad cze nia. Im niż sza ce na – mniej sza na wet od su ge ro wa nej przez NFZ – tym wyż -
sza po zy cja w ran kin gu i więk sze szan se na pod pi sa nie kon trak tu. Sy tu acja ana lo gicz na do tej,
ja ka pa nu je przy do ko ny wa niu za mó wień pu blicz nych. – Świad cze nia me dycz ne to nie są
za ku py w zie le nia ku, gdzie moż na kie ro wać się tyl ko ce ną. – mó wił pre zes Ko za kie wicz – Pla -
ców ki od lat świad czą ce usłu gi zdro wot ne mu szą po no sić kosz ty wy po sa że nia, do sto so wy -
wa nia do zmien nych wy mo gów i pod no sze nia kwa li fi ka cji ka dry me dycz nej. To wszyst ko kosz -
tu je. Z naj niż szą ce ną wca le nie mu si iść w pa rze naj wyż sza ja kość. 

RZECZ NIK PRAW LE KA RZY IN TER WE NIU JE

Obec nie nie moż na jesz cze osza co wać ilu świad cze nio daw ców, któ rzy mie li umo wy z fun -
du szem w la tach ubie głych pod pi sa ło je lub pod pi sze na ko lej ny okres. Fak tem jest jed nak,
że nie wszyst kim się to uda ło. Le ka rze, ale tak że in ni pra cow ni cy ta kich pla có wek me dycz -

Od prawej:  dyr. Dorota Suchy, dr Jacek Kozakiewicz
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wa ru nek ko niecz ny do przy stą pie nia do kon kur su kon trak to wa nia świad czeń. Za sa dy sto -
so wa ne przez NFZ ogra ni cza ją, a w nie któ rych re gio nach na wet unie moż li wia ją, do stęp pa -
cjen ta do le ka rza.

„Pre zy dium ORL ko lej ny raz wzy wa wszyst kich, któ rych obo wiąz kiem jest dba nie o bez -
pie czeń stwo zdro wot ne miesz kań ców Ślą ska, a tak że wszyst kich, dla któ rych waż na jest „zdro -
wa” ochro na zdro wia o bez zwłocz ne pod ję cie wspól nych dzia łań dla wspól ne go do bra.”

Oprac. Gra ży na Ogro dow ska

do pro wa dzi do nie bez piecz ne go ob ni że nia
ich po zio mu. Pre zy dium ORL uwa ża rów -
nież, że za sa dy wy bo ru świad cze nio daw ców
nie uwzględ nia ją w na le ży tym stop niu ich rze -
tel no ści, do świad cze nia za wo do we go, kom -
pe ten cji i wie dzy. Po zba wia ją przez to źró -
dła za rob ko wa nia du żą gru pę le ka rzy, któ -
rzy po nie śli do dat ko wo ogrom ne kosz ty in -
we sty cji, wy mu szo nych przez NFZ ja ko

Rada o kontraktowaniu
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Sta no wi sko ORL 
z dnia 26 stycz nia 2011 r. w spra wie kon trak to wa nia świad czeń zdro wot nych przez NFZ na 2011 rok 

Okrę go wa Ra da Le kar ska wy ra ża za nie po ko je nie wy ni ka mi kon kur su na kon trak to wa nie przez Ślą ski Od dział Wo je wódz ki NFZ świad cze ń
me dycz nych w 2011 ro ku. Skut ki roz strzy gnięć kon kur su ofert są za gro że niem dla bez pie czeń stwa zdro wot ne go miesz kań ców na sze go re -
gio nu, a tak że dla na leż nych wa run ków pra cy zna czą cej gru py le ka rzy oraz współ pra cu ją cych z ni mi przed sta wi cie li in nych za wo dów.  Do Ślą -
skiej Izby Le kar skiej wpły wa ją gło sy obu rze nia z wie lu śro do wisk me dycz nych, prze ka zy wa ne są nam licz ne uwa gi i wąt pli wo ści zgła sza ne przez
pa cjen tów. Tak że Ko mi sja Zdro wia Sej mi ku Wo je wódz twa w swo im sta no wi sku z dnia 10 stycz nia sy gna li zu je te za gro że nia.

Przy czy ną tej sy tu acji są ostat nie de cy zje NFZ, któ rych skut kiem bę dzie prze rwa nie cią gło ści opie ki nad cho ry mi oraz brak opie ki me dycz -
nej w re jo nach, w któ rych nie pod pi sa no kon trak tów na udzie la nie świad czeń me dycz nych na wa run kach na rzu co nych przez NFZ. Sy tu ację po -
gar sza fa wo ry zo wa nie przez NFZ w pro wa dzo nych po stę po wa niach ofe ren tów, któ rzy za ni ża ją ce ny świad czeń. Pro ces ten, przy już obec nym
nie do fi nan so wa niu ochro ny zdro wia, do pro wa dzi do dal sze go nie bez piecz ne go po gar sza nia ich ja ko ści i ogra ni cza nia do nich do stę pu.

Okrę go wa Ra da Le kar ska uwa ża, że za sto so wa ne przez NFZ w kon kur sach ofert za sa dy wy bo ru, nie uwzględ nia ją w na le ży tym stop -
niu wie dzy, kom pe ten cji, do świad cze nia za wo do we go i rze tel no ści le ka rzy, po zba wia jąc du żą ich gru pę źró dła za rob ko wa nia w sy tu acji, gdy
do dat ko wo po nie śli ogrom ne kosz ty in we sty cji, wy mu szo nych przez NFZ ja ko wa ru nek ko niecz ny do przy stą pie nia do kon kur su kon trak to -
wa nia świad czeń. Dys kry mi nu ją ca Śląsk po li ty ka znacz nie ob ni ża ją ca fi nan so wa nie świad czeń w prze li cze niu na ubez pie czo ne go, w wo je -
wódz twie uprze my sło wio nym, z ośrod ka mi o ol brzy mim po ten cja le na uko wo – dy dak tycz nym, z ośrod ka mi wy ko nu ją cy mi wy so ko spe cja li -
stycz ne świad cze nia, po wo du je dra ma tycz nie nie bez piecz nie złą sy tu ację ochro ny zdro wia.

Okrę go wa Ra da Le kar ska ko lej ny raz wzy wa wszyst kich, któ rych obo wiąz kiem jest dzia ła nie w in te re sie miesz kań ców Ślą ska, a tak że tych,
dla któ rych istot na jest „zdro wa” ochro na zdro wia do pod ję cia bez zwłocz nie wspól nych dzia łań dla po pra wy bez pie czeń stwa zdro wot ne -
go w re gio nie.

Ape lu je my – nie utrud niaj cie nie sie nia po trze bu ją cym sku tecz nej po mo cy, w opty mal nym cza sie, w god nych dla cho rych i le ka rzy wa -
run kach.

nych z dnia na dzień tra cą pra cę. Do cent Ka ta rzy na Zio ra peł nią ca w ŚIL funk cję Rzecz -
ni ka Praw Le ka rzy przed sta wi ła Ra dzie kil ka naj bar dziej ja skra wych przy pad ków o ja kich zo -
sta ła po in for mo wa na. – Utra ta moż li wo ści za rob ko wa nia le ka rza bez da nia mu szan sy na przy -
go to wa nie się do ta kiej sy tu acji, jest dzia ła niem na je go szko dę, na ru sza też obo wią zu ją -
ce za sa dy spo łecz ne. – po wie dzia ła doc. Zio ra. Do da ła rów nież, że ja ko rzecz nik chce spra -
wą prze pro wa dza nych kon kur sów za in te re so wać sa mo rzą dy lo kal ne, ja ko or ga ny od po wie -
dzial ne za or ga ni za cję opie ki zdro wot nej miesz kań ców. 

GŁOS ORL
Pod su mo wu jąc nie ja ko opi nie i po glą dy ślą skie go śro do wi ska le kar skie go na te mat  kon -

trak to wa nia świad czeń, ORL wy da ła sta no wi sko, w któ rym zwra ca uwa gę opi nii pu blicz nej
na kry te ria wy bo ru ofert nie do koń ca przy sta ją ce do spe cy fi ki, ja ką cha rak te ry zu je się ochro -
na zdro wia. Z punk tu wi dze nia pa cjen ta, ale i płat ni ka któ ry po no si kosz ty le cze nia istot -
ne po win no być do świad cze nie, kom pe ten cje i umie jęt no ści za wo do we le ka rza. W więk -

szym stop niu na le ża ło by też do ce niać po -
no szo ne przez le ka rzy wy dat ki zwią za ne 
z in we sty cja mi w sprzęt, do sto so wa nie po -
miesz czeń i ma te ria ły me dycz ne, tak aby te
na kła dy zwią za ne z do sto so wa niem dzia łal -
no ści do wy mo gów NFZ w dłuż szej per spek -
ty wie cza so wej mia ły szan se się zwró cić. 

Ra da zwra ca rów nież uwa gę na za gro że -
nia wy ni ka ją ce z moż li wo ści „prze rwa nia cią -
gło ści opie ki nad cho ry mi oraz bra ku opie ki me -
dycz nej w re jo nach, w któ rych nie pod pi sa no
kon trak tów na udzie la nie świad czeń me dycz -
nych na wa run kach na rzu co nych przez NFZ”.

An na Za do ra -Świ de rek

Wiel ce Sza now ny Pa nie Pre ze sie,

W imie niu Za rzą du Ślą skie go Od dzia łu TIP jak i wła snym go rą co po pie ram sta no wi sko ORL w Ka to wi cach w spra wie kon trak to -
wa nia świad czeń zdro wot nych przez NFZ na rok 2011. Uwa żam, iż brak kon trak tów lub prze dłu ża ją ce się ne go cja cje z jed nej stro -
ny szko dzą po wsta łym, z nie ma łym tru dem, NZOZ -om lub prak ty kom le kar skim. Z dru giej zaś przy czy nia ją się do nie prze dłu ża nia
kon trak tów lub umów o pra cę za trud nio nych w nich le ka rzy. Sy tu acja ta spra wia, iż wie lu le ka rzy (w tym spe cja li stów) zo sta je po zba -
wio nych moż li wo ści za rob ko wa nia. Co wię cej, nie któ rzy z nich zo sta ją po zba wie ni pra cy i mo gą stać się bez ro bot ny mi. Do cie ra ją rów -
nież do mnie in for ma cje, że za rzą dy spół ek, z któ ry mi NFZ nie pod pi sał kon trak tu lub na dal go ne go cju je, pro po nu ją aby le ka rze przyj -
mo wa li pa cjen tów w ra mach swo ich pry wat nych prak tyk. 

Zja wi sko to jest bar dzo nie po koją ce, bo wiem mo że do pro wa dzić do ko lej nych kon flik tów mię dzy le ka rza mi, a spo łe czeń stwem.
Uwa żam rów nież, iż na le ży w ja kiś spo sób pięt no wać ofe ren tów za ni ża ją cych ce ny świad czeń po przez udo wad nia nie ich nie rze tel no -
ści lub bra ku moż li wo ści wy ko na nia pra wi dło wo świad cze nia przy tak ni skiej ce nie. 

Z wy ra mi głę bo kie go sza cun ku
Ce za ry Ku cio, Prze wod ni czą cy Ślą skie go Od dzia łu TIP
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Media cytują samorząd
pre zes Ja cek Ko za -
kie wicz wy po wia dał
się m. in. dla Ra dia
„eM” przed sta wia -
jąc ra cje śro do wi -
ska le kar skie go i po -
ło że nie le ka rzy, któ -
rzy z dnia na dzień
sta nę li przed fak -
tem utra ty źró dła
za rob ko wa nia. 

Sta no wi sko ORL
wy wo ła ło też gło sy
po le micz ne ze stro -
ny Na ro do we go
Fun du szu Zdro wia.
Dy rek tor ślą skie go od dzia łu Zyg munt Klo sa w in for ma cji opu bli ko wa nej za po śred nic twem
Pol skiej Agen cji Pra so wej od niósł się do nie któ rych z przed sta wio nych w nim opi nii. Wy -
ja śnił pro ce du ry i wa run ki kon kur su dla świad cze nio daw ców i po dał przy kła dy naj czę ściej
wy stę pu ją cych w ofer tach błę dów, do któ rych na le żą: po da nie nie pra wi dło we go har mo no -
gra mu pra cy po rad ni, brak pod sta wo we go lub wy ma ga ne go sprzę tu oraz nie pra wi dło wo -
ści w wy ka zach per so ne lu. Dy rek tor za zna czył tak że, że w związ ku z licz ny mi sy gna ła mi,
iż kon trak ty do sta ły po rad nie nie świad czą ce do tych czas usług w da nym za kre sie lub nie -
za trud nia ja ce ko niecz nych spe cja li stów, NFZ roz po czął kon tro lę ma ją cą zwe ry fi ko wać praw -
dzi wość zło żo nych ofert. 

An na Za do ra - Świ de rek

 Pu bli ka cja w dniu 26 stycz nia sta no wi -
ska ORL w spra wie kon trak to wa nia świad czeń
zdro wot nych przez NFZ na 2011 rok nie
po zo sta ła bez echa. Me dia nie tyl ko bran -
żo we jak „Ry nek Zdro wia”, ale i cie szą ce się
du żą po pu lar no ścią Ra dio RMF FM, czy
„Dzien nik Za chod ni” po świę ci ły mu swo ją
uwa gę, na gła śnia jąc pro blem, tak że po za 
na szym re gio nem.

Po glą dy ślą skie go sa mo rzą du zo sta ły
pod chwy co ne przez dzien ni ka rzy zaj mu ją -
cych się pro ble ma ty ką zdro wot ną i spo łecz -
ną, któ rzy wy ko rzy sta li je by po ka zać szer -
szy kon tekst sy tu acji, ja ka za pa no wa ła
w ochro nie zdro wia na prze ło mie ro ku. 

Pro ble my le ka rzy i pa cjen tów, któ rzy
zdez o rien to wa ni czy ta li na drzwiach ga bi ne -
tu swo je go spe cja li sty, że w związ ku z bra -
kiem umo wy z NFZ -em zmu szo ny jest on po -
bie rać opła tę za wi zy tę, sta ły się te ma tem wie -
lu ar ty ku łów pra so wych, au dy cji i fe lie to nów
fil mo wych. Wzmian ka o sta no wi sku po ja wi -
ła się na wet w „Te le expre ssie” – ser wi sie cie -
szą cym się jed nym z naj wyż szych wskaź ni -
ków oglą dal no ści spo śród wszyst kich pro gra -
mów in for ma cyj nych. Pro szo ny o ko men tarz
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60 zł
za dobę

dla lekarza Śląskiej
Izby Lekarskiej

80 zł
dla pozostałych

gości
możliwość

wystawienia 
faktury na gabinet

Warszawa
ul. Sobieskieg o 102a
pokoje 2 i 3 osobowe

rezerwacje i opłaty
w Śląskiej Izbie Lekarskiej 

w Katowicach
przy ul. Grażyńskiego 49a

tel. (32) 203 65 47/48
fax. (32) 352 06 38

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

Konto: 43 1020 2313 0000 
3102 0020 0246

OGŁOSZENIE
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KASY FISKALNE

nie prze le wu i nr kon ta ban ko we go.
Urząd ma 25 dni na prze lew. Ter min skła -
da nia tych wnio sków nie jest okre ślo ny, je -
że li więc ma my fak tu rę o od ro czo nym ter -
mi nie płat no ści, to do pie ro po za pła ce -
niu skła da my ten wnio sek o zwrot. Mu -
si my tu jed nak uwa żać, gdyż je śli w cią -
gu 3 lat zli kwi du je my dzia łal ność, to mu -
si my zwró cić tę kwo tę. 

K.F.: Je że li le karz pra cu je w róż nych miej scach
w swo jej fir mie, to mo że prze no sić ka sę ze
so bą?

A.W.: Oczy wi ście, jest to do -
zwo lo ne.

K.F.: Je że li w fir mie pra cu je kil -
ku le ka rzy czy każ dy z nich ma
obo wią zek po sia da nia ka sy?
A.W.: Nie, wy star czy jed na
wspól na ka sa.

K.F.: Czy fak tu ry za usłu gi dla
firm ewi den cjo nu je my w ka sie?
A.W.: Nie ma ta kie go obo -
wiąz ku.

K.F.: Ra chun ki, któ re wy sta wia -
my oso bom fi zycz nym?
A.W.: Ro bi my wy druk z ka sy i pod pi na my
do ra chun ku.

K.F.: Ja kie ope ra cje mu si my wy ko ny wać?
A.W.:
1. Dru ku je my pa ra go ny pa cjen tom,
2. Co dzien nie wy ko nu je my wy druk dzien ny

sprze da ży
3. Na ko niec każ de go mie sią ca dru ku je my

wy druk mie sięcz ny sprze da ży.

K.F.: Mo że wy stą pić ta ka sy tu acja, że w ko -
lej nych la tach przy chód się zmniej szy. Co
wte dy z ka są?
A.W.: Ka sę in sta lu je się raz na za wsze i nie
ma to już zna cze nia.

K.F.: Dzię ku ję za roz mo wę.

Kry sty na Fal tus, 
Ko mi sja ds. Prak tyk Le kar skich

Uwa ga le ka rze, któ rzy w tym ro ku roz po czy na ją po raz pierw szy dzia łal ność!

Kry sty na Fal tus: Kie dy le karz, NZOZ, spół ka ma ją obo wią zek za in sta lo wać ka sę fi skal ną?
Agniesz ka War so wicz: Wszy scy le ka rze, NZOZ -y, spół ki, któ rzy w ro ku 2010 osią gnę li przy -
chód prze kra cza ją cy 40 tys. zł od osób fi zycz nych, nie pro wa dzą cych dzia łal no ści go spo -
dar czej.

K.F.: Czy li przy cho dy wy ni ka ją ce z umo wy np. z NFZ, usłu gi me dycz ne na rzecz pra cow -
ni ków firm z któ ry mi za war li śmy umo wę, itp. nie wli cza ją się do w/w kwo ty 40 tys?
A.W.: Oczy wi ście

K.F.: A co, je że li w cią gu 2010 ro ku nie prze kro czy li śmy tej su my, a w cza sie trwa nia 2011
r. prze kro czy my przy chód 40 tys od osób fi zycz nych, nie pro wa dzą cych dzia łal no ści go -
spo dar czej?
A.W.: Ma my wte dy obo wią zek
po dwóch mie sią cach za in sta lo -
wać ka sę np. 05.06.2011 r.
prze kro czy my przy chód 40 tys.
to po dwóch mie sią cach od koń -
ca czerw ca czy li od 1.09. 2011r.
mu si my za in sta lo wać ka sę.

K.F.: Je że li roz po czy na my
w 2011r po raz pierw szy dzia -
łal ność, to kie dy na by wa my obo -
wią zek po sia da nia ka sy?
A.W.: Je że li roz po czy na my dzia -
łal ność cią gu 2011 ro ku, to ma -
my obo wią zek po sia da nia ka sy już na dru gi dzień po prze kro cze niu przy cho du 20 tys zł!
od osób fi zycz nych nie pro wa dzą cych dzia łal no ści go spo dar czej. Np 15 ma ja prze kro czy -
li śmy tę su mę, 16 ma ja mu si my mieć ka sę w ga bi ne cie.

K.F.: Ja kie wy mo gi po win na speł niać ka sa, wg urzę du skar bo we go?
A.W.: Na le ży skon tak to wać się z dys try bu to rem ser wi san tem, oni po win ni przed sta wić od -
po wied nie ate sty. Kon tro la urzę du skar bo we go spraw dza tyl ko nr nada ny ka sie, któ ry mu -
si być na sta łe umiesz czo ny na ka sie. Obo wiąz ko we jest rów nież prze pro wa dza nie sys te -
ma tycz nie prze glą dów ser wi so wych i te go na le ży pil no wać.

K.F.: Ma my obo wią zek po sia da nia ka sy. Ja kie czyn no ści po win ni śmy wy ko nać po ko lei?
A.W.:
1. Skła da my przed roz po czę ciem ewi den cjo no wa nia do urzę du Skar bo we go in for ma cję, że

bę dzie my uży wać ka sy. Np. ma my obo wią zek od 01.05. to in for ma cję skła da my do koń -
ca kwiet nia.

2. Po za fi ska li zo wa niu ka sy przez ser wis, po dat nik ma obo wią zek zgło sić ka sę do urzę du
skar bo we go. Urząd na da je jej nu mer, któ ry obo wiąz ko wo mu si na sta łe być umiesz czo -
ny na ka sie. Ser wi sant ma rów nież obo wią zek zgło sze nia ka sy w urzę dzie skar bo wym.

3. Na stęp nie na le ży zło żyć wnio sek o zwrot 90 % su my za ku pu ka sy od kwo ty net to, jed -
nak moż na otrzy mać nie wię cej niż 700 zł. Wa run kiem otrzy ma nia tych pie nię dzy jest
za pła ce nie na leż no ści za ka sę. Je że li nie pła ci my go tów ką, na le ży do łą czyć po twier dze -

● ROZMOWA Z MGR AGNIESZKĄ WARSOWICZ, KIEROWNIKIEM DZIAŁU POSTĘPOWAŃ PODATKOWYCH
II URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

Kasy fiskalne „krok po kroku”
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PRAWO PRACY

Spotkanie Prezesa ORL z Okręgowym Inspektorem Pracy
19 stycz nia 2011 ro ku od by ło się ko lej ne spo tka nie Pre ze sa ORL – dr n. med. Jac ka

Ko za kie wi cza z Okrę go wym In spek to rem Pra cy – pa nią Be atą Ma ry now ską, pod czas któ -
re go omó wio no bie żą ce pro ble my wa run ków pra cy le ka rzy oraz for my upo wszech nie nia za -
gad nień pra wa pra cy.

W spo tka niu bra li udział, ze stro ny In spek cji Pra cy – Ra fał Wój cic ki star szy in spek tor
pra cy w sek cji nad zo ru spe cja li stycz ne go i Wal de mar Ba tu gow ski – za stęp ca Okrę go we go
In spek to ra Pra cy ds. Nad zo ru, a ze stro ny Ślą skiej Izby Le kar skiej – dr n. med. Ta de usz
Urban, Okrę go wy Rzecz nik Od po wie dzial no ści Za wo do wej i dr n. med. Mie czy sław Dzie -
dzic, prze wod ni czą cy Ko mi sji Le gi sla cyj nej ORL.

Uzgod nio no, że wo bec zmie nia ją cych się uwa run ko wań wy ko ny wa nia za wo du le ka rza
(wy ni ka ją cych m.in. z nie do sta tecz ne go po zio mu fi nan so wa nia zoz -ów), ist nie je pil na po -
trze ba prze ka za nia śro do wi sku in for ma cji i opi nii wszyst kich za in te re so wa nych pod mio tów.
Wo bec po wyż sze go usta lo no, że tym za gad nie niom bę dzie po świę co na kon fe ren cja dla le -
ka rzy i ka dry za rzą dza ją cej pla ców ka mi ochro ny zdro wia, któ ra od bę dzie się 7 czerw ca br.
w Do mu Le ka rza.

Te ma ty ka Kon fe ren cji bę dzie do ty czy ła róż nych form za trud nie nia le ka rzy, cza su pra -
cy i praw nym aspek tom za wie ra nych przez le ka rzy umów cy wil no -praw nych z za kła da mi opie -
ki zdro wot nej. Trwa ją uzgod nie nia po mię dzy Ślą ską Izbą Le kar ską, a Pań stwo wą In spek cją
Pra cy co do szcze gó ło we go pro gra mu Kon fe ren cji, któ rej te ma ty ka z pew no ścią za in te re -
su je wszyst kich le ka rzy wy ko nu ją cych w róż nej formie prawnej zawód.

dr n. med. Mieczysław Dziedzic, przewodniczący Komisji Legislacyjnej

War to wie dzieć
Pań stwo wa In spek cja Pra cy udzie la

bez płat nie po rad w za kre sie pra wa pra cy.
Na te re nie ob ję tym dzia ła niem ŚIL jest to
Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Ka to wi cach,
z od dzia ła mi w Ryb ni ku, Gli wi cach i Za -
wier ciu. Zgod nie z usta wą o PIP, pod sta -
wo we dzia ła nia urzę du ma ją cha rak ter kon -
tro l no -nad zor czy. 
Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Ka to wi cach:
40-017 Ka to wi ce, ul. Gra nicz na 29
tel. (32) 604 12 08, (32) 604 12 15; 
fax (32) 604 12 51; www.ka to wi ce.oip.pl 
Go dzi ny przy jęć: po nie dzia łek
w godz. 1000-1330 i 1400-1800

od wtor ku do piąt ku w godz. 930-1200

i 1230-1700; tel. (32) 604 11 30 
Od dział Gli wi ce; tel. (32) 332 450 36
gli wi ce@ka to wi ce.oip.pl 
Od dział Ryb nik; tel. (32) 422 272 47
ryb nik@ka to wi ce.oip.pl 
Od dział Za wier cie; tel. (32) 672 14 54
za wier cie@ka to wi ce.oip.pl

   7 czerw ca 2011 ro ku o godz. 1200

od bę dzie się w Do mu Le ka rza

w Ka to wi cach ul. Gra żyń skie go 49a Kon fe ren cja szko le nio wa pt.:

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

W cza sie Kon fe ren cji, przy go to wy wa nej w po ro zu mie niu 

z Okrę go wą In spek cją Pra cy, zo sta ną omó wio ne m.in. nie któ re istot ne

za gad nie nia praw ne:

1. Umo wa o pra cę,

2. Klau zu la „opt -out”

3. Dy żur me dycz ny

4. Kon trak ty na świad cze nia zdro wot ne

5. Bi lans zy sków i strat – ob cią że nia psy cho fi zycz ne le ka rzy.

W Kon fe ren cji we zmą udział spe cja li ści z za kre su pra wa pra cy, 

in spek to rzy Pań stwo wej In spek cji Pra cy, księ go wi oraz do rad cy 

po dat ko wi.

Za udział w Kon fe ren cji bę dą przy zna ne punk ty edu ka cyj ne.

Szcze gó ły wkrót ce!

Polskie Towarzystwo

Ultrasonograficzne  i  firma

DRAMIŃSKI  

organizują w  Olsztynie 

w dniach 30.09-2.10.2011   

III Warmińsko-Mazurskie

Dni Ultrasonograficzne. 

 Podmiotem wspierającym

konferencję jest Warmińsko-

Mazurska Izba Lekarska. 

Kierownictwo naukowe

sprawuje prof. dr hab. n.med.

Wiesław Jakubowski. 

Uczestnicy otrzymają 18 pkt

edukacyjnych IL i Polskiego

Towarzystwa

Ultrasonograficznego. 

Wszystkie informacje można

znaleźć na stronie

www.kursusg.pl

KOMUNIKATY
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PRAWNIK INFORMUJE

od pad me dycz ny jest od pa dem nie bez -
piecz nym, czy też nie po sia da tej ce chy.
Sche mat po stę po wa nia z od pa da mi me dycz -
ny mi okre ślo ny zo stał w roz po rzą dze niu Mi -
ni stra Zdro wia z dnia 30 lip ca 2010 r.
w spra wie szcze gó ło we go spo so bu po stę -
po wa nia z od pa da mi me dycz ny mi (Dz.
U. 2010, nr 139, poz. 940) Każ dy wy twór -
ca od pa dów me dycz nych po wi nien za po znać
się z tre ścią wy mie nio ne go roz po rzą dze nia.
Roz po rzą dze nie okre śla za sa dy se gre ga cji,
prze cho wy wa nia, jak rów nież trans por tu
we wnętrz ne go od pa dów me dycz nych. 

OBO WIĄ ZEK SKŁA DA NIA IN FOR MA CJI

O WY TWA RZA NYCH OD PA DACH

Ko lej ny obo wią zek do ty czyć bę dzie le ka -
rzy wy ko nu ją cych za wód w ra mach in dy wi du -
al nej prak ty ki le kar skiej, któ rzy wy twa rza ją od -
pa dy nie bez piecz ne. Zgod nie z art. 17
usta wy o od pa dach, pod miot któ ry wy twa rza
od pa dy nie bez piecz ne w ilo ści do 0,1 Mg
(100 kg) rocz nie al bo po wy żej 5 Mg (5 ton)
rocz nie od pa dów in nych niż nie bez piecz ne
jest obo wią za ny do przed ło że nia in for ma cji
o wy twa rza nych od pa dach oraz o spo so bach
go spo da ro wa nia wy two rzo ny mi od pa da mi.
W ni niej szym ar ty ku le po mi jam kwe stię uzy -
ska nia de cy zji za twier dza ją cej pro gram go spo -
dar ki od pa da mi nie bez piecz ny mi, bo wiem
obo wią zek ten do ty czy wy twór cy od pa dów
nie bez piecz nych w ilo ści prze kra cza ją -
cej 100 kg rocz nie, co w przy pad ku pro wa -
dze nia in dy wi du al nej prak ty ki le kar skiej jest ma -
ło praw do po dob ne.

In for ma cja, do zło że nia któ rej obo wią -
za ny jest le karz wy ko nu ją cy za wód w ra mach
in dy wi du al nej prak ty ki le kar skiej i wy twa rza -
ją cy od pa dy nie bez piecz ne do 100 kg
rocz nie, po win na za wie rać:
1) wy szcze gól nie nie ro dza jów od pa dów

prze wi dzia nych do wy twa rza nia, a w przy -
pad kach, gdy okre śle nie ro dza ju nie jest
wy star cza ją ce do usta le nia za gro żeń, ja -
kie te od pa dy mo gą po wo do wać, wła ści -
wy or gan mo że we zwać wnio sko daw cę
do po da nia pod sta wo we go skła du che -
micz ne go i wła ści wo ści od pa dów; 

2) okre śle nie ilo ści od pa dów po szcze gól nych
ro dza jów prze wi dzia nych do wy twa rza -
nia w cią gu ro ku; 

Odpady medyczne
W na wią za niu do licz nych py tań le ka rzy do ty czą cych go spo da ro wa nia od pa da mi me -

dycz ny mi, ja kie wy twa rza ne są w związ ku z udzie la niem świad czeń zdro wot nych w ra mach
in dy wi du al nej prak ty ki le kar skiej, war to jest przy bli żyć tę pro ble ma ty kę. Po wyż sze za gad -
nie nia, zo sta ły ure gu lo wa ne przede wszyst kim w usta wie o od pa dach z dnia 27 kwiet nia 2001
r. (tekst jed no li ty Dz. U. 2010, nr 185, poz. 1243) oraz roz po rzą dze niach wy da ne na jej
pod sta wie.

CZY LE KARZ JEST WY TWÓR CĄ OD PA DÓW? CO TO SĄ OD PA DY ME DYCZ NE?
Zgod nie z art. 3 ust 2 pkt 22 usta wy o od pa dach, przez wy twór cę od pa dów ro zu mie

się każ de go, któ re go dzia łal ność lub by to wa nie po wo du je po wsta wa nie od pa dów oraz każ -
de go, kto prze pro wa dza wstęp ne prze twa rza nie, mie sza nie lub in ne dzia ła nia po wo du ją -
ce zmia nę cha rak te ru lub skła du tych od pa dów. W ka ta lo gu od pa dów, któ re wy mie nia usta -
wa moż na wy róż nić ze wzglę du na źró dło ich po wsta wa nia – od pa dy me dycz ne. Od pa da -
mi me dycz ny mi są od pa dy po wsta ją ce w związ ku z udzie la niem świad czeń zdro wot nych oraz
pro wa dze niem ba dań i do świad czeń na uko wych w za kre sie me dy cy ny. Na le ży za tem stwier -
dzić, że le karz któ ry udzie la świad czeń zdro wot nych w ra mach in dy wi du al nej prak ty ki le -
kar skiej wy twa rza od pa dy me dycz ne. Oczy wi ście nie wszyst kie od pa dy, któ re po wsta ją w ga -
bi ne cie le kar skim na le żą do ka te go rii od pa dów me dycz nych Nie są ni mi od pa dy, któ rych
nie moż na ści śle po wią zać ze świad cze niem usług zdro wot nych. Przy kła do wo od pa da mi
me dycz ny mi nie bę dą zu ży te kart ki pa pie ru czy pu ste bu tel ki po na po jach. 

OD PA DY ME DYCZ NE A OD PA DY NIE BEZ PIECZ NE

Nie wszyst kie od pa dy me dycz ne bę dą od pa da mi nie bez piecz ny mi. O tym czy da ny od -
pad jest od pa dem nie bez piecz nym de cy du je m. in.: ka te go ria do ja kiej jest za li czo ny, ce -
chy ja kie po sia da oraz je go skład. Po słu gu jąc się kry te ria mi okre ślo ny mi przez usta wę o od -
pa dach na le ży stwier dzić, że od pa dem nie bez piecz nym bę dzie każ dy od pad me dycz ny za -
wie ra ją cy ży we mi kro or ga ni zmy lub ich tok sy ny, o któ rym wia do mo lub co do któ re go ist -
nie ją wia ry god ne pod sta wy do przy ję cia, że po wo du je cho ro by czło wie ka lub in nych ży -
wych or ga ni zmów (zgod nie z art. 3 usta wy o od pa dach oraz za łącz ni ka mi nr 2,3,4 do usta -
wy) Na le ży rów nież wska zać na roz po rzą dze nie Mi ni stra Śro do wi ska z dnia 27 wrze śnia 2001
r. w spra wie ka ta lo gu od pa dów (Dz. U. 2001, nr 112, poz. 1206). Roz po rzą dze nie za -
wie ra ka ta log od pa dów, w tym od pa dów me dycz nych za rów no nie bez piecz nych jak i od -
pa dów in nych niż nie bez piecz ne. Każ de mu od pa do wi przy pi sa ny zo stał kod. Je że li
przy ko dzie znaj du je się znak „*” ozna cza to, że da ny od pad zo stał za kwa li fi ko wa ny ja ko
od pad nie bez piecz ny. Do od pa dów me dycz nych nie bez piecz nych na le ży na tej pod sta wie
za li czyć np.: czę ści cia ła i or ga ny oraz po jem ni ki na krew i kon ser wan ty słu żą ce do jej prze -
cho wy wa nia, in ne od pa dy, któ re za wie ra ją ży we drob no ustro je cho ro bo twór cze lub ich tok -
sy ny oraz in ne for my zdol ne do prze nie sie nia ma te ria łu ge ne tycz ne go, o któ rych wia do -
mo lub co do któ rych ist nie ją wia ry god ne pod sta wy do są dze nia, że wy wo łu ją cho ro by u lu -
dzi i zwie rząt, le ki cy to tok sycz ne i cy to sta tycz ne, od pa dy z amal ga ma tu den ty stycz ne go,
che mi ka lia w tym od czyn ni ki che micz ne, za wie ra ją ce sub stan cje nie bez piecz ne

OBO WIĄZ KI LE KA RZA WY KO NU JĄ CE GO ZA WÓD W RA MACH IN DY WI DU AL NEJ PRAK TY KI LE -
KAR SKIEJ ZWIĄ ZA NE Z WY TWA RZA NIEM OD PA DÓW.

Obo wiąz ki ja kie usta wa na kła da na wy twór cę od pa dów uza leż nio ne są od te go czy od -
pa dy te są od pa dam me dycz ny mi, czy są to od pa dy nie bez piecz ne oraz w ja kiej ilo ści są
wy twa rza ne.

PO STĘ PO WA NIE Z OD PA DA MI ME DYCZ NY MI

W pierw szej ko lej no ści na le ży wska zać na obo wią zek, ja ki do ty czy spo so bu po stę po -
wa nia z od pa da mi me dycz ny mi. Obo wią zek ten na ło żo ny jest na wszyst kich wy twór ców od -
pa dów me dycz nych, bez wzglę du na ilość wy twa rza nych od pa dów i bez wzglę du na to czy
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3) in for ma cje wska zu ją ce na spo so by za po -
bie ga nia po wsta wa niu od pa dów lub ogra -
ni cza nia ilo ści od pa dów i ich ne ga tyw ne -
go od dzia ły wa nia na śro do wi sko; 

4) opis dal sze go spo so bu go spo da ro wa nia
od pa da mi, z uwzględ nie niem zbie ra nia,
trans por tu, od zy sku i uniesz ko dli wia nia
od pa dów; 

5) wska za nie miej sca i spo so bu oraz ro dza -
ju ma ga zy no wa nych od pa dów.

W tym miej scu war to od nieść się
do pkt 4. Przyj mu je się, iż wy twór ca po wi -
nien wska zać, że od pa dy nie bez piecz ne
prze ka zy wa ne bę dą fir mie po sia da ją cej sto -
sow ne ze zwo le nia na go spo da ro wa nie od -
pa da mi nie bez piecz ny mi, w tym na trans port
i uniesz ko dli wia nie od pa dów. W ta kim przy -
pad ku wy twór ca mo że wska zać kon kret ną fir -
mę, nie jest na to miast obo wią za ny do przed -
kła da nia umo wy do ty czą cej od bio ru i uniesz -
ko dli wia nia od pa dów. 

Sto sow ną in for ma cję na le ży zło żyć
w ter mi nie 30 dni przed dniem roz po czę -
cia dzia łal no ści po wo du ją cej po wsta wa nie
od pa dów lub dniem zmia ny tej dzia łal no ści
wpły wa ją cej na ilość lub ro dzaj wy twa rza nych
od pa dów lub spo so bów go spo da ro wa nia ni -
mi. In for ma cję przed kła da się w czte rech eg -
zem pla rzach wła ści we mu ze wzglę du
na miej sce wy twa rza nia od pa dów or ga no wi,
któ rym jest sta ro sta bądź pre zy dent mia sta
na pra wach po wia tu. W przy pad ku zło że nia
in for ma cji nie jest ko niecz nym uzy ska nie de -
cy zji ze zwa la ją cej na wy twa rza nie od pa dów
nie bez piecz nych. Dzia łal ność w tym za kre -
sie moż na roz po cząć, je śli or gan w cią gu 30
dni od zło że nia in for ma cji nie zło ży sprze -
ci wu. Na le ży za zna czyć, że w sy tu acji
gdy pod miot wy twa rza od pa dy nie -
bez piecz ne bez zło że nia wy ma ga nej
in for ma cji, pod le ga ka rze pie nięż nej
w wy so ko ści 5000 zł.

OBO WIĄ ZEK PRO WA DZE NIA EWI DEN CJI

OD PA DÓW I SKŁA DA NIA ZBIOR CZE GO

 ZE STA WIE NIA DA NYCH O OD PA DACH

Usta wa o od pa dach zgod nie z art. 36,
na kła da na le ka rza wy ko nu ją ce go za wód
w ra mach in dy wi du al nej prak ty ki le kar skiej
rów nież obo wią zek pro wa dze nia ilo ścio wej
i ja ko ścio wej ewi den cji od pa dów, zgod nie
z przy ję tym ka ta lo giem od pa dów i li stą od -
pa dów nie bez piecz nych. W przy pad ku, gdy

ilość wy twa rza nych rocz nie od pa dów nie bez piecz nych nie prze kra cza 100 kg, a więc w więk -
szo ści ga bi ne tów le kar skich, do pusz czal ne jest pro wa dze nie uprosz czo nej ewi den cji od -
pa dów. Uprosz cze nie po le ga na moż li wo ści pro wa dze nia ewi den cji wy łącz nie w opar ciu o kar -
ty prze ka za nia od pa du. Wzór kar ty prze ka za nia od pa du sta no wi za łącz nik do roz po rzą -
dze nia Mi ni stra Śro do wi ska z dnia 8 grud nia 2010 r. w spra wie wzo rów do ku men tów sto -
so wa nych na po trze by ewi den cji od pa dów (Dz. U. 2010 r., nr 249, poz. 1673)

Do dat ko wo na pod sta wie art 37 usta wy, po sia dacz od pa dów pro wa dzą cy ewi den cję od -
pa dów zo bo wią za ny jest spo rzą dzić na for mu la rzu zbior cze ze sta wie nie da nych o ro dza jach
i ilo ści od pa dów, o spo so bach go spo da ro wa nia ni mi oraz  ewen tu al ne o in sta la cjach i urzą -
dze niach słu żą cych do od zy sku i uniesz ko dli wia nia tych od pa dów. Wzór for mu la rza zbior -
cze go ze sta wie nia da nych za rok 2010 r. okre ślo ny zo stał w za łącz ni ku do uchy lo ne go obec -
nie roz po rzą dze nia Mi ni stra Śro do wi ska z dnia 25 ma ja 2007 r. w spra wie za kre su in for ma -
cji oraz wzo rów for mu la rzy słu żą cych do spo rzą dza nia i prze ka zy wa nia zbior czych ze sta wień
da nych (Dz. U. nr 101, poz. 686). (zbior cze ze sta wie nia za rok 2011 bę dą skła da ne na pod -
sta wie wzo rów któ re wpro wa dza no we roz po rzą dze nie z dnia 8 grud nia 2010 r.)

Zbior cze ze sta wie nia da nych o od pa dach, na le ży prze ka zać mar szał ko -
wi wo je wódz twa wła ści we mu ze wzglę du na miej sce wy twa rza nia od pa dów,
w ter mi nie do dnia 15 mar ca za po przed ni rok ka len da rzo wy (!) Po sia dacz
od pa dów, któ ry bę dąc obo wią za nym do pro wa dze nia ewi den cji od pa dów,
prze ka zy wa nia zbior cze go ze sta wie nia da nych, obo wiąz ku te go nie wy ko -
nu je al bo wy ko nu je go nie ter mi no wo lub nie zgod nie ze sta nem rze czy wi stym
pod le ga ka rze pie nięż nej w wy so ko ści 10 000 zł.

PRAK TY KA W MIEJ SCU WE ZWA NIA.
Roz po rzą dze nie z dnia 30 lip ca 2010 r. w spra wie szcze gó ło we go spo so bu po stę po -

wa nia z od pa da mi me dycz ny mi, o któ rym by ła mo wa po wy żej, okre śla rów nież za sa dy po -
stę po wa nia z od pa da mi me dycz ny mi po wsta ły mi w wy ni ku udzie la nia świad czeń zdro wot -
nych w miej scu we zwa nia. Od pa dy te po win ny zo stać usu nię te przez oso by udzie la ją ce świad -
czeń zdro wot nych i z za cho wa niem od po wied nich środ ków ostroż no ści bez zwłocz nie prze -
ka za ne do po miesz cze nia lub urzą dze nia do ma ga zy no wa nia od pa dów me dycz nych. Po -
zo sta wia nie w do mu pa cjen ta ja kich kol wiek od pa dów me dycz nych jest nie do pusz czal ne. Mo -
im zda niem, le karz któ ry świad czy usłu gi zdro wot ne w ra mach prak ty ki w miej scu we zwa -
nia, po za za kła dem opie ki zdro wot nej, a więc w ra mach wi zyt u pa cjen tów obo wią za ny jest,
je śli wy twa rza ne przez nie go od pa dy me dycz ne są od pa da mi nie bez piecz ny mi, do zło że -
nia in for ma cji o od pa dach nie bez piecz nych oraz do pro wa dze nia ewi den cji od pa dów nie -
bez piecz nych i prze ka zy wa nia zbior czych ze sta wień da nych o tych że od pa dach. Wo bec po -
wyż sze go na le ży za dać so bie py ta nie, czy z ana lo gicz ny mi obo wiąz ka mi bę dzie my mie li do czy -
nie nia w sy tu acji gdy le karz, któ ry wpraw dzie za re je stro wał prak ty kę w miej scu we zwa nia,
świad czy usłu gi zdro wot ne je dy nie na pod sta wie kon trak tu w za kła dzie opie ki zdro wot nej.
Mo im zda niem w ta kim przy pad ku za sto so wa nie po win na zna leźć za sa da, we dług któ rej
od pa dy zbie ra się w miej scu ich po wsta wa nia, a le karz świad czą cy usłu gi zdro wot ne w ra -
mach kon trak tu nie mu siał by za bie rać od pa dów me dycz nych ze so bą, pa mię ta jąc jed nak o za -
cho wa niu za sad se gre ga cji od pa dów me dycz nych z uwzględ nie niem ich wła ści wo ści i spo -
so bu uniesz ko dli wia nia. Przyj mu jąc tę za sa dę na le ża ło by uznać, że le karz nie mu siał by skła -
dać in for ma cji o od pa dach, pro wa dzić ewi den cji od pa dów, ani skła dać zbior czych ze sta -
wień da nych, bo wiem obo wiąz ki te wy peł nia ne są przez za kład opie ki zdro wot nej. Pa mię -
tać przy tym na le ży, aby w kontr ak cie znaj do wał się sto sow ny za pis mó wią cy o tym, że to
za kład opie ki zdro wot nej od po wia da za wy twa rza ne na je go te re nie od pa dy me dycz ne oraz
za ich go spo da ro wa nie. W ce lu po twier dze nia po wyż sze go sta no wi ska Ślą ska Izba Le kar -
ska wy stą pi ła ze sto sow nym py ta niem do Wo je wódz kie go In spek to ra Ochro ny Śro do wi ska. 

In for ma cje do ty czą ce za sad go spo da ro wa nia od pa da mi me dycz ny mi, ak -
ty praw ne z tym zwią za ne oraz wzo ry skła da nych do ku men tów za miesz czo -
ne są na stro nie in ter ne to wej Ślą skiej Izby Le kar skiej (www. izba -le kar ska. org.
pl) w za kład ce „sa ne pid”.

Ja kub Fra kow ski, apli kant rad cow ski
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Okrę go wej Ra dy Le kar skiej. Pre zes ORL zwró cił uwa gę na czę sto nie wła ści we wa run ki ocze -
ki wa nia bie głych na roz pra wy (np. na ko ry ta rzu wspól nie z oskar żo ny mi). Wszy scy by li zgod -
ni – wy ma ga to roz wią za nia ra czej w mia rę kom plek so we go, choć cza sem ba rie rą są wa run ki
lo ka lo we, zwłasz cza w sta rych bu dyn kach.

Ko lej nym po ru szo nym pro ble mem by ła dys ku sja – „czym jest wy na gro dze nie bie głe go – czy
jest to umo wa o dzie ło, czy umo wa-zle ce nie, czy też coś bli żej nie okre ślo ne go”. Jest to istot -
ne, ma tak że swój wy miar fi nan so wy w za kre sie kosz tów uzy ska nia przy cho du. Stro ny do szły
do wnio sku, że pro blem wy ma ga fa cho wej ana li zy fi nan so wo -praw nej.

W na wią za niu do pro ble mu bie głych pa ni pre zes zwró ci ła się o po moc w za chę ce niu le -
ka rzy do peł nie nia funk cji le ka rza są do we go. W od po wie dzi przed sta wi cie le izby wska za li, że
zbyt znie chę ca ni skie wy na gro dze nie w sto sun ku do za kre su obo wiąz ków, od po wie dzial no ści,
a tak że oba wy przed na ci ska mi ze stro ny za in te re so wa nych. 

Ko lej ną spra wą by ło py ta nie czy le karz bie gły mo że i po wi nien w przy pad ku ta kich zle ceń
od no sić się do opi nii wy da wa nych przez in nych bie głych? Zda niem pa ni pre zes tak, dr Ryszard
Szoz da uwa ża, że sko ro sąd py ta, to bie gły ma obo wią zek i pra wo udzie lić ta kiej od po wie dzi.
Za strzegł jed nak, że bie gły wi nien stwier dzić, dla cze go zga dza się lub nie, uni ka jąc jed no cze -

śnie wszel kich sfor mu ło wań
po za me ry to rycz nych, nie za -
cho dzi wów czas dys kre dy ta cja
bie głe go le ka rza.

Dys ku to wa no tak że pro -
blem za kre su udzia łu sa mo rzą -
du le kar skie go w pro ce sie usta -
na wia nia bie głych. Czy jest on
wy star cza ją cy?

Jed nym z waż nych py tań po -
sta wio nych przez pre ze sa ORL
brzmia ło; czy le karz bie gły,
w przy pad ku zwięk szo ne go na -
kła du pra cy, zło żo no ści spra wy
(tak że w spra wach wy mie nio nych
w za łącz ni ku do roz po rzą dze -

nia z 1975 r.) ma pra wo zwró cić się o wy li cze nie wy na gro dze nia we dług staw ki go dzi no wej. Czy
do ty czy to je dy nie spraw po za wy dzia ła mi ubez pie czeń czy też tych wy dzia łów tak że? Pa ni pre -
zes są du okrę go we go po twier dzi ła, że wie le spraw ma cha rak ter zło żo ny, ale nie za wsze ist nie -
ją pod sta wy do wy li cze nia wy na gro dze nia w opar ciu o fak tycz nie po świę co ny czas pra cy. 

Zło żo ność spra wy, jak też sto pień na uko wy bie głe go lub też peł nie nie funk cji przez co naj -
mniej dwie ka den cje, uza sad nia na to miast wnio sko wa nie o pod nie sie nie kwo ty o 50 %, tak że przy wy -
na gro dze niu bie głych w opar ciu o sys tem wi deł ko wy, wy ni ka ją cy z ta be li, bę dą cej za łącz ni kiem
do roz po rzą dze nia o wy na gro dze niu bie głych.

Pro blem VAT, acz kol wiek wy wo łał krót ką dys ku sję, po zo stał po za istot ną te ma ty ką spo tka -
nia, ja ko nie moż li wy do ure gu lo wa nia na szcze blu są du okrę go we go. 

Prze wi dzia no na stęp ne spo tka nie w dru giej po ło wie mar ca, pod czas któ re go omó wio ne zo -
sta ną sta no wi ska stron w przed mio cie po ru sza nych te ma tów.

W pod su mo wa niu na le ży wska zać, że na stro nie in ter ne to wej Są du Okrę go we go w Ka to -
wi cach już wkrót ce każ dy bie gły bę dzie mógł za się gnąć nie zbęd nych in for ma cji – za war tość
za kład ki dla bie głych bę dzie – zgod nie z de kla ra cją – sta le mo dy fi ko wa na i po sze rza na. Istot -
ne zmia ny na stą pią w tym przed mio cie po 15marca 2011 roku.

dr n. med. Ry szard Szoz da

prze wod ni czą cy  ze spo łu ds orze ka nia i opi nio wa nia są do wo -le kar skie go ORL

8 lu te go 2011 roku w sie dzi bie Ślą skiej
Izby Le kar skiej, z ini cja ty wy pre ze sa ORL dr 
Jac ka Ko za kie wi cza, od by ło się spo tka nie
z pre ze sem Są du Okrę go we go w Ka to wi cach
SSO Mo ni ką Śli wiń ską, przy udzia le SSO 
Te re sy Tru chliń skiej-Ba bi rac kiej, prze wod ni -
czą ce go ze spo łu do spraw orze ka nia i opi nio -
wa nia są do wo – le kar skie go ORL dr Ry szar da
Szoz dy i rad cy praw ne go mec. Kry stia na 
Nicz pa na. 

Na wstę pie Pre zes ORL przy po mniał wie lo let -
nie sta ra nia Ślą skiej Izby Le kar skiej i na czel nych władz
sa mo rzą du o wpro wa dze nie no wych re gu la cji
usta wo wych dotyczących bie głych, w miej sce
prze pi sów obo wią zu ją cych w nie któ rych przy pad -
kach od po nad 35 lat, od bie ga ją cych od dzi siej -
szych wa run ków i dys kry mi nu ją cych
bie głych w dzie dzi nie me dy cy ny. Jak
na ra zie nie wi dać jed nak de ter mi na -
cji Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści w roz -
wią za niu te go pro ble mu. Pa ni pre zes
po dzie li ła opi nię, że wpro wa dze nie no -
wej usta wy o bie głych są do wych jest
jak naj bar dziej uza sad nio ne. 

Pre zes ORL po pro sił o kom -
plek so wą in for ma cję czy ogól na
ilość bie głych są du okrę go we go
w ostat nich la tach ma le je czy mo -
że wzra sta – jak to wła ści wie
jest, sko ro mó wi się co raz czę ściej
o bra kach ka dro wych. W od po wie -
dzi pre zes SO obie ca ła przy go to wać
nie zbęd ne da ne.

Pa ni pre zes stwier dzi ła, że Sąd Okrę go wy
w Ka to wi cach dys po nu je zbyt ma łą ilo ścią bie -
głych z nie któ rych dzie dzin me dy cy ny – ja ko
przy kła do wą wy mie ni ła la ryn go lo gię. 

Ko lej nym pro ble mem by ły szko le nia bie -
głych pro wa dzo ne przez sąd okrę go wy.
Przed sta wi cie le izby za uwa ży li, że szko le nia
te pro wa dzo ne są dla bie głych z róż nych dys -
cy plin, co nie po zwa la po ru szyć wszyst kich pro -
ble mów istot nych dla bie głych w za kre sie me -
dy cy ny. Pa ni pre zes pod kre śli ła, że szko le nia
do ty czą pro ble ma ty ki ogól nej, nie za leż nie
od spe cjal no ści re pre zen to wa nej przez uczest -
ni ków. Jej zda niem uzu peł nia ją ce szko le nie mo -
gło by być pro wa dzo ne przez ko goś in ne go,
np. sa mo rząd le kar ski. Pre zes ORL za de kla -
ro wał współ pra cę w tym za kre sie, jest to jed -
no z za dań no wopo wo ła ne go ze spo łu 

Z troską o Koleżanki i Kolegów biegłych sądowych

Od lewej: sędzia Teresa Truchlińska-Babiracka, dr Jacek Kozakiewicz, prezes

sądu Monika Śliwińska, dr Ryszard Szozda
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OROZ

Tym ra zem chcia łem po dzie lić się z Pań stwem re flek sja mi ze spo tka nia Ko le gium Okrę -
go wych Rzecz ni ków, któ re od by ło się z mo jej ini cja ty wy w okre sie 21—23 stycz nia br. w na -
szych uro czych Be ski dach. 

Wi sła go ści ła przed sta wi cie li pra wie wszyst kich izb le kar skich. Tak do bra fre kwen cja udo -
wad nia po trze bę ana li zo wa nia we wspól nym gro nie wła snych
do świad czeń z pro wa dzo nych po stę po wań. Spo tka nia ta kie
umoż li wia ją prze dys ku to wa nie naj trud niej szych, naj bar dziej
skom pli ko wa nych spraw z za kre su od po wie dzial no ści za wo -
do wej, któ re pro wa dzo ne są na te re nie ca łe go kra ju. Czę sto
w tak du żym gro nie uda je się wy pra co wać opty mal ne dla nich
roz wią za nia. Do świad cze nia ta kie w przy szło ści mo gą uła twić
po ru sza nie się wśród tych naj bar dziej skom pli ko wa nych
spraw, któ re nie ste ty co raz czę ściej tra fia ją do na szych biur.
Do ty czy to przede wszyst kim spraw o du żym wy dźwię ku spo -
łecz nym, czę sto sze ro ko na gła śnia nych a wręcz mo ni to ro wa -
nych przez me dia. 

KON TAKT Z ME DIA MI

Te mat kon tak tu z me dia mi był ko lej nym te ma tem, dys ku to wa nym na fo rum rzecz ni ków.
Wszy scy obec ni zgo dzi li się z opi nią, że do pó ki me dia nie bę dą rze tel nie prze ka zy wa ły in -
for ma cji do ty czą cych pro wa dzo nych po stę po wań, do pó ty rzecz ni cy po win ni
wy strze gać się wy po wie dzi w pro wa dzo nych spra wach. Funk cja in for ma cyj na
po win na po zo stać w ge stii rzecz ni ków pra so wych izb, któ rzy mo gą przed sta -
wiać środ kom prze ka zu uzgod nio ne tre ści ko mu ni ka tów. Wszy scy uczest ni cy
spo tka nia do zna li w prze bie gu swo jej pra cy ma ni pu la cji tre ścią swo ich wy po -
wie dzi, któ re wy pa cza ły zde cy do wa nie ich sens, czę sto sta wia jąc in sty tu cję rzecz -
ni ka, jak i na sze śro do wi sko w nie ko rzyst nym świe tle. Nie ste ty, nie po wścią gli -
wa chęć do przed sta wia nia spraw z za kre su od po wie dzial no ści za wo do wej w for -
mie sen sa cyj nych do nie sień, czy też tkli wych pro gra mów nie sprzy ja rze tel ne -
mu wy po wia da niu się w kwe stiach for mal nych.

ANA LI ZA PO RO KU

Spo tka nie na sze by ło oka zją do prze ana li zo wa nia pierw sze go ro ku pra -
cy na za sa dach ob wią zu ją cej od stycz nia 2010 r. no wej usta wy o izbach le kar skich, któ ra
zmie ni ła sze reg bar dzo istot nych ram for mal nych na szej dzia łal no ści. Wszyst kie biu ra do -
sko na le po ra dzi ły so bie z wpro wa dzo ny mi zmia na mi i nie wpły nę ło to na płyn ność i ja kość
ich dzia łań. Oce ni li śmy mię dzy in ny mi współ pra cę z okrę go wy mi są da mi le kar ski mi, któ re
sta no wią dla nas od ubie głe go ro ku in stan cję od wo ław czą. Mo gli śmy po rów nać ją z do tych -
cza so wą, wie lo let nią współ pra cą w tym za kre sie z biu rem Na czel ne go Rzecz ni ka. Dys ku -
sje w tym za kre sie by ły szcze gól nie istot ne, ze wzglę du na moż li wość wy mia ny zdań z Pa -
nią dr Jo lan tą Or łow ską -He it zman – Na czel nym Rzecz ni kiem Od po wie dzial no ści Za wo do -
wej, któ ra za szczy ci ła na sze spo tka nie swo ją obec no ścią. 

ZMIA NY W FUNK CJO NO WA NIU ZOZ -ÓW

Od ręb ny mi, a wzbu dza ją cy mi bar dzo du że za in te re so wa nie obec nych te ma ta mi
do dys ku sji, by ły co raz czę ściej po ja wia ją ce się pro ble my zwią za ne ze zmia na mi w funk -
cjo no wa niu za kła dów opie ki zdro wot nej, któ re ma ją wpływ na bez pie czeń stwo wy ko ny wa -
nia za wo du le ka rza. Za rzą dza ją cy pla ców ka mi ochro ny zdro wia sta ją na co dzień przed ko -
niecz no ścią roz wią za nia na brzmie wa ją cych trud no ści fi nan so wych w pro wa dzo nych za kła -
dach. Nie ste ty, chęć po pra wy wy ni ku fi nan so we go nie jed no krot nie pro wa dzi do dra stycz -
nych ogra ni czeń w za opa trze niu w nie zbęd ne do wy ko ny wa nia pra cy ma te ria ły, środ ki czy

urzą dze nia. Ogra ni cze nia do ty czą rów nież
re duk cji per so ne lu me dycz ne go, tak le ka rzy,
jak i pie lę gnia rek i po łoż nych. Ogra ni cze nia
te obej mu ją nie tyl ko ilość za trud nio ne go per -
so ne lu, ale nie jed no krot nie do ty ka ją rów nież
je go umie jęt no ści czy do świad cze nia. Te go
ty pu sy tu acje mo gą mieć, a nie jed no krot nie
ma ją, wpływ na moż li wo ści udzie le nia świad -
czeń zdro wot nych przez le ka rza na od po -
wied nim po zio mie i w wy ma ga nym po trze -
bą cza sie. Skut kiem te go ro dzi się od po wie -
dzial ność za wo do wa, a nie jed no krot nie
i kar na w sto sun ku do le ka rza.

APEL

Ape lo wa łem do wszyst kich Okrę go -
wych Rzecz ni ków, aby w pro wa dzo nych po -
stę po wa niach ujaw nia ją cych ta kie zda rze nia,

uwy pu klać je, po nie waż za wsze po win ny one
sta no wić prze słan kę do obro ny le ka rza.
Ni gdy trud no ści fi nan so we za kła du opie ki
zdro wot nej nie po win ny skut ko wać tak, by
le ka rza po sta wić w stan oskar że nia. Chy ba
le piej zre zy gno wać z udzie la nia świad czeń
zdro wot nych, ani że li udzie lać ich w spo sób
ry zy kow ny dla pa cjen ta. 

Wszy scy uczest ni cy kon wen tu zgod nie
pod kre śli li fakt ko niecz no ści or ga ni zo wa nia
te go ty pu ro bo czych spo tkań, któ re sta no -
wią je dy ną moż li wość ta kiej ży wej, twór czej
wy mia ny do świad czeń, po glą dów, pro ble -
mów. Ma jąc na dzie ję, że po pra wi to zde cy -
do wa nie ja kość na szej pra cy bę dę pró bo wał
spro stać tym ocze ki wa niom.

Ta de usz Urban

Z teki rzecznika Dr Ta de usz Urban – Okrę go wy Rzecz nik
Od po wie dzial no ści Za wo do wej ŚIL w Ka to -
wi cach, wio sną 2010 r. zo stał wy bra ny
na Prze wod ni czą ce go Ko le gium Okrę go wych
Rzecz ni ków Od po wie dzial no ści Za wo do wej.

dr Tadeusz Urban

Posiedzenie konwentu rzeczników
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● CHORZOWSKIE CENTRUM PEDIATRII I ONKOLOGII

War tość przed sta wio nych in we sty cji,
dzię ki któ rym po sze rzo ny zo stał za kres
świad czo nych usług me dycz nych to bli sko 36
mln zł. Po nad 20 mln prze zna czo no na Pra -
cow nię PET -CT. Dru gie ty le przy pa da
na no wy pa wi lon, w tym SOR. 

Te no we in we sty cje po kry te zo sta ły ze
środ ków wła snych szpi ta la (ra ty i kre dyt). Je -
dy nie do SOR -u uzy ska no do fi nan so wa nie
ze środ ków unij nych 0,5 mln oraz do ta cję
z UM Cho rzów w wys. 2 mln zł na re ali za -
cję blo ku ope ra cyj ne go.

Opracowanie redakcyjnie na podstawie
materiałów ChCPiO

Ob ra zo wa nie PET/CT moż na uznać za prze ło mo we w on ko lo gicz nej
prak ty ce kli nicz nej. Ba da nia te znaj du ją się na li ście pro ce dur re fun do wa -
nych przez Na ro do wy Fun dusz Zdro wia.

26 stycz nia br. prze pro wa dzo no pierw sze ba da nia w uru cho mio nej
w Cho rzow skim Cen trum Pe dia trii i On ko lo gii Pra cow ni PET/CT. Pa nel
ba dań w cho rzow skiej pra cow ni nie do ty czy tyl ko cho rób on ko lo gicz nych.
Obok ob ra zo wa nia scho rzeń no wo two ro wych, ma za sto so wa nie tak że dla
scho rzeń kar dio lo gicz nych i cho rób ośrod ko we go ukła du ner wo we go u dzie -
ci i do ro słych oraz wie lu in nych.

Dr n. med. Jo an na Na le waj ka -Ko ło dziej czak, ko or dy na tor pra cow ni –
Ze wzglę du na du że po le ob ra zo wa nia pod czas ba da nia PET/CT me to -
da ta po zwa la na lo ka li za cję gu za pier wot ne go oraz oce nę stop nia za awan -
so wa nia cho ro by i jej roz sie wu. Umoż li wia tak że oce nę od po wie dzi cho -
ro by na sto so wa ne le cze nie, che mio - czy ra dio te ra pię oraz do kład ne za pla no wa nie ra dio -
te ra pii. W nie któ rych przy pad kach jest wy ko rzy sty wa na dla róż ni co wa nia mię dzy reszt ko -
wą tkan ką no wo two ro wą lub wzno wą, a bli zna mi po prze by tym na świe tla niu gu za. Po sta -
wie nie wła ści wej dia gno zy i roz po zna nie za awan so wa nia cho ro by no wo two ro wej zmie nia
ra dy kal nie po stę po wa nie lecz ni cze – w tym re du ku je ilość nie po trzeb nie wy ko ny wa nych za -
bie gów ope ra cyj nych u pa cjen tów, któ rzy nie ro ku ją wy le cze nia me to dą chi rur gicz ną. 

Ba da nia re fun do wa ne są przez Na ro do wy Fun dusz Zdro wia bez ob cią ża nia pla ców ki
kie ru ją cej, pod wa run kiem, że da ny przy pa dek speł nia kry te ria re fun da cji i pa cjent do star -
czył pra wi dło wo wy peł nio ne skie ro wa nie za wie ra ją ce wszyst kie po trzeb ne da ne me dycz ne
oraz wy ni ki wy ko na nych wcze śniej ba dań. 

Pod czas pre zen ta cji no wej pra cow ni PET/CT m. in. dla me diów, po ka za no tak że no -
wy pa wi lon, w któ rym ulo ko wa ny zo sta nie no wy od dział Or to pe dii i Trau ma to lo gii Na rzą -
du Ru chu dla Dzie ci (22 no we łóż ka), blok ope ra cyj ny obej mu ją cy 4 su per no wo cze sne sa -
le i – zgod nie z naj now szy mi wy mo ga mi (roz po rzą dze nie mi ni stra zdro wia z 15 mar -
ca 2007) – Szpi tal ny Od dział Ra tun ko wy (6 no wych łó żek).

Nowe inwestycje

Cho rzow ska Pra cow nia PET/CT 

W nu me rze stycz nio wym 2011 Pro
Me di co” w punk cie wy od ręb nio nym Kształ -
ce nie po dy plo mo we uka zał się ar ty kuł:
„Pół me tek II okre su roz li cze nio we go” uzu -
peł nio ny wy wia dem z na szym wspa nia łym re -
kor dzi stą, dr Prze my sła wem Ży ciń skim. 

Pro blem uzy ski wa nia punk tów edu ka cyj -
nych czy li wy wią zy wa nia się z na sze go
usta wo we go obo wiąz ku pra gną łem po ru szyć
już przed wy bo ra mi do władz na sze go sa -
mo rzą du le kar skie go. Z po wo dów – jak usły -
sza łem tech nicz nych – mo je we zwa nie nie
zo sta ło wy dru ko wa ne we wła ści wym cza sie.
My ślę, że sfor mu ło wa nia te go ape lu po zo -
sta ją na dal ak tu al ne. Z po dob ny mi te za mi
za mie rzam wy stą pić na naj bliż szym Okrę go -
wym Zjeź dzie Le ka rzy. 

WY BO RY DO WŁADZ SA MO RZĄ DU LE KAR SKIE GO, A OBO WIĄ ZEK KAŻ DE GO LE KA RZA.

Pra gnę przy po mnieć, iż na każ dym z nas – le kar ce i le ka rzu cią ży za pi sa ne w od po -
wied nich usta wach obo wią zek usta wicz ne go do kształ ca nia się; od po wied nie pa ra gra fy na -
sze go Ko dek su Ety ki Le kar skiej rów nież jed no znacz nie ten pro blem for mu łu ją. Po nie waż
nie prze wi dzia no sank cji za nie wy wią zy wa nie się z te go obo wiąz ku – uznać na le ży, że za -
nie dba nie to le ży głów nie w sfe rze mo ral no – etycz nej. 

Stąd mój apel: aby Ko le żan ki i Ko le dzy star tu ją cy w wy bo rach do władz na szej – a więc
i mo jej – kor po ra cji za wo do wej udo ku men to wa li, że są na bie żą co z po stę pa mi wie dzy me -
dycz nej. Do ku men tem wła ści wym był by wpis w Pra wie Wy ko ny wa nia Za wo du o ilo ści zdo -
by tych punk tów edu ka cyj nych. 

Po nie waż na si Kan dy da ci – to naj lep si spo śród nas, a izba na sza zna ko mi cie uła twia ła
i uła twia udział w roz ma itych kur sach i szko le niach – więc je stem ab so lut nie prze ko na ny,
że nikt spo śród P.T. Kan dy du ją cych nie bę dzie miał trud no ści w wy peł nie niu ta kie go po stu -
la tu. Bę dzie to rów no cze śnie wspa nia łym przy kła dem dla Ko le ża nek i Ko le gów nie co mniej
ak tyw nych w dzie dzi nie cią głe go kształ ce nia się. 

Je rzy Do siak, wiceprezes Zarządu Głównego PTL, prezes Oddziału Śląskiego 
PTL w Katowicach

LISTY DO REDAKCJI: APEL
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FELIETON

Po noć już w sta ro żyt nym Rzy mie… ob cho dzo no Dzień Ko biet, czy li ta ki dzień, w któ -
rym wol no uro dzo ne ko bie ty ob da rza ne by ły po da run ka mi i mi ło ścią. Cy wi li za cja by ła tak
roz wi nię ta, że te go dnia  po zwa la no od po czy wać tak że nie wol ni com. I one otrzy my wa ły
drob ne po dar ki. Zwy czaj ten prze trwał do na szych cza sów w szcząt ko wej i zde for mo wa -
nej wer sji. Nie mam tu na my śli bra ku aro ma tycz nych wień ców na gło wach. Dziś wol no uro -
dzo ne ko bie ty ha ru ją jak nie wol ni ce i ta kie po dzia ły się za tar ły. 

STA TY STYCZ NY POL SKI LE KARZ TO KO BIE TA. 
Ma 42 la ta, jed no dziec ko i nie zro bi ła jesz cze spe cja li za cji. Tak wy czy ta łam gdzieś w In -

ter ne cie. Po pro si łam ko le żan kę z Re je stru ŚIL o da ne na te mat ko biet -le ka rzy w Ślą skiej Izbie.
Ta sta ty sty ka nam nie po wie, ile go dzin snu przy pa da na jed ną le kar kę w ty go dniu, ja ka jed -
nost ka stre su przy pa da Jej w pra cy, a ja ka w do mu, nie ma też ru bry ki: „wy rze cze nia, ja -
kie mu si po nieść dla me dy cy ny”. Wie my za to, że na Ślą sku ko bie ta – le karz ży je śred nio
o 11 lat kró cej, w po rów na niu do ko biet z in nych grup za wo do wych. Wg ba dań zle co nych

przez Okrę go wą Izbę Le kar ską, ślą skie le kar ki ży ją prze cięt nie 67,3, a le ka rze – 68,1 ro -
ku. Ru ina ryt mu bio lo gicz ne go, za bu rze nia per cep cji, snu, draż li wość, la bil ność emo cjo -
nal na, pro ble my z tra wie niem, z pra wi dło wym me ta bo li zmem, osła bie nie od por no ści na in -
fek cje …zresz tą, co się mą drzyć, le karz wie naj le piej, co po wo du je prze wle kły stres i zmę -
cze nie. (W po dob nych wa run kach pra cu ją tak pi lo ci i … dzien ni ka rze). Do te go do cho dzi
kon ku ren cja i za wo do wa ry wa li za cja. Ostat nio prze czy ta łam, za jed nym za ma chem, kil ka
ksią żek An ny Czer wiń skiej, wy bit nej hi ma la ist ki, zdo byw czy ni m.in. Ko ro ny Zie mi. („Gór Fan -
ka”) Barw nie opi su je swo je wy pra wy, sku pia jąc się głów nie na re la cjach dam sko  - mę skich.
Ale nie tych sen ty men tal no  - ro man tycz nych, tyl ko ukła dów, w któ rych ba ba sta je się rów -
na męż czyź nie, a czę sto na wet lep sza, nie szu ka u nie go wspar cia i po mo cy, tyl ko z nim
ry wa li zu je. Jak za cho wu ją się wo bec ta kiej ko bie ty, na wy so ko ści 8000 ty się cy me trów? Po -
le cam Czy tel nicz kom tę lek tu rę, po dej rze wa jąc, że bę dzie bar dzo po ucza ją ca i da wie le ma -
te ria łu do (nie we so łych?) prze my śleń. Bo nie ko niecz nie mu si być to obóz IV pod Ma ka lu…
Że by od dać spra wie dli wość: wie lu Pa nów do sko na le so bie zda je spra wę z na szej war to ści

Medycyna jest kobietą
W ŚIL jest zarejestrowanych 7419 ko biet
le ka rzy i 2289 le ka rzy sto ma to lo gów, łącz -
nie 9708 na 15849 wszyst kich le ka rzy.

Ty tuł pro fe so ra uzy ska ło 28 Pań
dok to ra t – 934 

Naj wię cej ko biet le ka rzy spe cja li zu je się
w na stę pu ją cych dzie dzi nach:

cho ro by we wnętrz ne – 1100
pe dia tria – 1071
oku li sty ka – 425

gi ne ko lo gia i po łoż nic two – 255
der ma to lo gia  – 266 

sto ma to lo gia ogól na – 731

Naj bar dziej po pu lar ne imio na ko biet 
– le ka rzy w ŚIL: 

An na  - 969
Ma ria  - 796

Bar ba ra  - 691
Ka ta rzy na  - 465 

Oprac. Jo lan ta Swo bo da

na pod sta wie da nych z re je stru ŚIL

w pra cy za wo do wej, zgod nie z frasz ką 
Ja na Sztau dyn ge ra: „Oj, do bry ci jest gó ral,
oj, peł no ma za let, Oj, g… by zeń by ło bez
pra cy gó ra lek.”

Zo staw my jed nak te uszczy pli wo ści.
Życz my so bie na wza jem więk szej ko bie cej
so li dar no ści i zro zu mie nia. I, jak pi sa no
w sztam bu chach: 

„Ży czę Ci, byś w ludz kim tłu mie zna la -
zła ser ce, któ re Cię zro zu mie.” 

Mo że Mi łosz to nie jest, ale jak że ży cio -
we i praw dzi we…

Gra ży na Ogro dow ska

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

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

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

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

prezes Stowarzyszenia Wychowanków ŚAM
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LEKARZE I MEDIA 

nej stro ny ma my no wo cze sną plat for mę ko mu ni ka cji i stwo rze nie szan sy na pro wa dze nie dys -
ku sji i po dej mo wa nie trud nych te ma tów, ale z dru giej po ja wia się wie le wąt pli wo ści. 

Jak pla ców kom me dycz nym miał by słu żyć np. Fa ce bo ok, blo gi, kon ta na Twit te rze czy
YouTu be? 

Przy po mnij my. Tra dy cyj ne me dia na sta wie nie są na nada wa nie in for ma cji. W spo łecz -
nych me diach każ dy mo że pu bli ko wać lub ko men to wać, za cie ra się gra ni ca mię dzy twór -
cą, a czy tel ni kiem. Two rze nie i pu bli ko wa nie tre ści w me diach tra dy cyj nych jest do stęp ne
dla nie licz nych, tym cza sem so cial me dia są ła two (i zwy kle za dar mo) do stęp ne dla każ de -
go, wy star czy już te le fon ko mór ko wy z do stę pem do sie ci. 

Tre ści two rzo ne przez pra sę, te le wi zję, czy ra dio raz opu bli ko wa ne nie mo gą być zmie -
nio ne, z ko lei In ter net „pa mię ta wszyst ko” i pro ces edy to wa nia, cy to wa nia, prze twa rza nia,
trwa w spo sób cią gły. Me dia spo łecz no ścio we są (pó ki co) prak tycz nie nie moż li we do kon -
tro lo wa nia. Więk szość ich za war to ści jest two rzo na przez użyt kow ni ków i to oni de cy du -
ją co zo sta nie opu bli ko wa ne, co bę dzie czy ta ne, a co zmie nio ne.

Kie dy do li sty na szych zna jo mych na „fej sie” bę dzie my do da wać szpi tal czy po rad nię,
do sta wać stam tąd świe że in for ma cje, pli ki vi deo, ko men to wać na bie żą co? A in for mo wa -
nie o sta nie zdro wia pa cjen tów po przez por tal? Pre ce dens już po wstał. Cen trum Zdro wia

Dziec ka w War sza wie, ja ko pierw sza pla ców ka me dycz na w Pol sce, zde cy do wa ło się umiesz -
czać ko mu ni ka ty o ma łym pa cjen cie po przez Fa ce bo ok. 

Czy sta fa na be ria?
Ja kie pod sta wo we pro ble my ma ją dziś pol skie pla ców ki me dycz ne, każ dy wi dzi. Sku -

pia nie się na mar ke tin gu in ter ne to wym, gdy brak środ ków na le cze nie, mo że ktoś na zwać
co naj mniej „fa na be rią”. Jed nak wie lu me ne dże rów zdro wia już prze ko na ło się, jak waż ny
jest piar, wy da ją biu le ty ny, ma ją stro ny WWW, za trud nia ją rzecz ni ków pra so wych, or ga ni -
zu ją kon fe ren cje pra so we. Dba ją o wi ze ru nek i spo łecz ną ak cep ta cję. Pro fe sor Ire na Li po -
wicz, Rzecz nik Praw Oby wa tel skich, pod kre śla ła pod czas oko licz no ścio we go wy kła du w Do -
mu Le ka rza, że „nad cho dzą ce zmia ny praw ne do ty czą ce śro do wi ska me dycz ne go bę dą „funk -
cją” tej wła śnie ak cep ta cji spo łecz nej.”

A więc, obu rzać się, igno ro wać, a mo że za cząć wy ko rzy sty wać ro sną cą si łę wir tu al -
ne go świa ta? 

Gra ży na Ogro dow ska

„Z przy jem no ścią in for mu je my, że nasz
szpi tal do łą czył do użyt kow ni ków por ta lu Fa -
ce bo ok i uru cho mił swój ka nał w ser wi sie You
Tu be. W przy szło ści od naj dą tam Pań -
stwo  naj śwież sze in for ma cje  z ży cia szpi -
ta la i uni ka to we za pi sy vi deo ope ra cji wy ko -
ny wa nych  przez na szych spe cja li stów.”- czy
ta kie ko mu ni ka ty co raz czę ściej bę dą po ja -
wiać się w In ter ne cie? 

Na ra zie pla ców ki me dycz ne rzad ko wy -
ko rzy stu ją tzw. so cial me dia, czy li me dia spo -
łecz ne, któ re mo gą mieć za sto so wa nie w me -
dy cy nie i ochro nie zdro wia, mo gły by też stać
się sku tecz nym na rzę dziem no we go zja wi ska:
mar ke tin gu in ter ne to we go. Mo gły by. Bo z jed -

Szpital - kliknij „lubię to”

No we me dia – ta kie, któ re ope ru ją ko dem
cy fro wym do utrwa la nia i trans mi sji in for ma -
cji. Do no wych me diów za li cza się od twa -
rza cze la se ro we, te le ko piar ki, fo to skład,
te le tekst, wi de otekst, te le wi zję wy so kiej
roz dziel czo ści (HDTV), te le wi zję sa te li tar -
ną, te le wi zję ka blo wą, ma gne to wi dy i tech -
no lo gie te le in for ma tycz ne. Np. stro na in ter -
ne to wa, DVD, blue Ray, e -bo ok i bi blio te -
ka cy fro wa, e -pra sa, pocz ta elek tro nicz na,
gra kom pu te ro wa, fo to gra fia cy fro wa, Vo IP.
So cial me dia – czy li „spo łecz ne me dia”,
ka na ły ko mu ni ka cyj ne umoż li wia ją ce in te -
rak cję mię dzy in ter nau ta mi za po mo cą
tech no lo gii ta kich jak: blo gi, fo ra, gru py
dys ku syj ne, wi ki, pod ca sty, e -ma ile, ko mu -
ni ka to ry, Vo IP, dzie le nie się mu zy ką, wi -
deo oraz zdję cia mi. Np.. Na sza -kla sa, Blip,
Fa ce bo ok, Twit ter, Ba doo, My spa ce.
Me dia in te rak tyw ne – kom pi la cja tech nik
i środ ków prze ka zu me dial ne go, umoż li -
wia ją cych wza jem ne, zwrot ne ko mu ni ko -
wa nie i róż no rod ną ak tyw ność. Np. fo rum
dys ku syj ne, gra in ter ne to wa, In ter net, te -
le fo nia mo bil na, te le wi zja in te rak tyw na.
Mass me dia – środ ki ko mu ni ka cji ma so -
wej o sze ro kim za się gu, ta kie jak ra dio,
film, te le wi zja, pra sa, fo no gra fia, In ter net.
W szer szym zna cze niu tak że książ ka,
film, pla kat. Ter min po wstał w USAw la -
tach 40-tych. Pod kre śla ma so wy cha rak -
ter pro duk cji od bio ru prze ka zu, ste reo ty -
po wość, sche ma tyzm, ła twą do stęp ność
po łą czo ną ze skłon no ścią do uprosz czeń.
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Frag men ty wy wia du o ko mu ni ka cji wo kół przy pad ku za tru te go
mu cho mo ra mi chłop ca i o „so cial me diach” w szpi ta lach. 

(skró ty po cho dzą od re dak cji „PM”)
Bar tosz Sa wic ki: Tra dy cyj ne me dia za zwy czaj pi szą o pla ców kach me dycz nych w kon -

tek ście gło śnych przy pad ków, bądź skan da li. Czy me dia spo łecz no ścio we są wresz cie szan -
są, by sze rzej za ist nieć w świa do mo ści od bior ców?

Pa weł Trzciń ski, kon sul tant ds. PR w Cen trum Zdro wia Dziec ka: Każ dy, kto pra co wał
z me dia mi wie, że de cy du ją cy głos na le ży do ostat nie go ko men ta to ra: za wsze le piej, je śli
jest to ktoś z na szej or ga ni za cji, niż dzien ni karz nie za wsze przy chyl nej re dak cji. Fa ce bo -
ok da je szan sę na zde cy do wa ne skró ce nie dy stan su m. in. z pa cjen ta mi, na co wciąż skar -
ży się wie lu uczest ni ków sys te mu ochro ny zdro wia. Uwa żam, że np. FB jest z pew no ścią
do brym me dium dla szpi ta la pe dia trycz ne go – na si pa cjen ci i ich ro dzi ce to przede wszyst -
kim lu dzie mło dzi, któ rzy chęt niej ko rzy sta ją z no wo cze snych na rzę dzi ko mu ni ka cyj nych.
Me dia spo łecz no ścio we roz wi ja ją się bar dzo dy na micz nie i sta ły się istot ną czę ścią prze -
strze ni ko mu ni ka cyj nej: pla ców ki me dycz ne są już od kil ku lat obiek tem za in te re so wa nia ko -
men ta to rów na róż nych por ta lach spo łecz no ścio wych. Je że li szpi ta le nie „wej dą na FB” to
ko men ta to rzy FB wcze śniej czy póź niej i tak „wej dą na szpi ta le” … (…)

Je że li szpi ta le „nie wej dą na FB” to ko men ta to rzy Fa ce bo -
oka wcze śniej czy póź niej i tak „wej dą na szpi ta le…”

(…) W dys ku sji do ty czą cej po da wa nia sta nu zdro wia chłop ca przez Fa ce bo oka po ja -
wi ły się tak że kon tro wer sje. Pa da ły za rzu ty, że wy sta wia nie pa cjen ta na pu blicz ną oce nę,
na wet za zgo dą ro dzi ców jest nie bez piecz nym pre ce den sem. W tym przy pad ku ko mu ni -
ka cja prze bie ga ła bez pro ble mo wo. Co jed nak je śli by sta ła się źró dłem kry zy su? Nie trud -
no prze cież wy obra zić so bie sy tu ację, w któ rej po ja wia ją się ne ga tyw ne ko men ta rze skie -
ro wa ne do ro dzi ców (np. że mo gli le piej pil no wać dziec ka), a te mat w tym kon tek ście szyb -
ko pod chwy tu ją me dia.

PT: Etycz ny aspekt był dla nas bar dzo istot ny. Z mat ką chłop ca usta li li śmy za sa dy ko -
mu ni ka cji: wy łą cze nie mat ki z te go pro ce su oraz nie po ka zy wa nie twa rzy chłop ca. Z eks -
per ta mi od do ku men ta cji me dycz nej spraw dzi li śmy rów nież za kres wie dzy, któ rą mo gli śmy

udo stęp nić. Cie ka wym spo strze że niem by -
ło to, że kon tro wer sji nie bu dzi ło in for mo -
wa nie o sta nie zdro wia via me dia tra dy cyj -
ne. Do pie ro umiesz cze nie ich na FB wy wo -
ła ło dys ku sję – roz po czę tą zresz tą przez
dzien ni ka rza me diów tra dy cyj nych. Wej ście
na FB w tej sy tu acji by ło dzia ła niem pio nier -
skim, kal ku lo wa li śmy ry zy ko – by ło po waż -
ne … ale za grał sce na riusz po zy tyw ny i fa -
ce bo oko wy chrzest ma my już za so bą…

Cie ka we, że kon tro wer sji
nie bu dzi ło in for mo wa nie

o sta nie zdro wia via me dia
tra dy cyj ne. Do pie ro umiesz -

cze nie ich na FB wy wo ła ło
dys ku sję.

Ja kie mo gą być in ne po ten cjal ne źró dła
kry zy su w te go ty pu ko mu ni ka cji?

PT: Wszy scy scep tycz nie na sta wie ni
do FB, oba wia ją się wy mknię cia się ko mu -
ni ka cji po za kon tro lę. Bo ją się two rze nia ka -
na łu, na któ rym mo gą zo stać bo le śnie za -
ata ko wa ni. To  nie bez pie czeń stwo za wsze ist -
nie je. Róż ni ca po le ga na tym, że w me diach
spo łecz no ścio wych mo że my się bro nić.
(…) 

Roz ma wiał Bar tosz Sa wic ki

Prze druk ze stro ny in ter ne to wej www.pro to.pl

za zgo dą re dak cji

KOMUNIKAT

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

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

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

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

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

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

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

dr n. med. Ry szard Szoz da

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

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

Kasy rejestrujące - przepisy, zaady stosowania, prezentacja rozwiązań
Ter min: 25 lu te go 2011 r. (pią tek) godz. 1500

Kurs do sko na lą cy: Za rzą dza nie pa cjen tem ze zwięk szo ną miej sco wą lub uogól nio ną ru cho mo ścią zę bów
Ter min: 25 lu te go 2011 r. (pią tek) godz. 1600

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi lek. dent. Bła żej Szczer ba nie wicz.
Współ pra ca: Pier re Fa bre Me di ca ment Pol ska Sp. z o.o.

Kurs do sko na lą cy: Współ cze sne za sa dy le cze nia bó lu prze wle kłe go
Ter min: 2 mar ca 2011 r. (śro da) godz. 1600

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi dr n. med. Ja dwi ga Pysz kow ska.

Konferencja: Śląska Wiosna Internistyczna
Ter min: 12 marca 2011 r. (sobota) godz. 900

Do dat ko we in for ma cje: Konferencja realizowana wspólnie z Oddziałem Śląskim Towarzystwa Internistów Polskich (szczegółowy program
na stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl w zakładce Kursy dla lekarzy).

Kasy rejestrujące - przepisy, zaady stosowania, prezentacja rozwiązań
Ter min: 18 mar ca 2011 r. (pią tek) godz. 1500

Kurs do sko na lą cy: Po dział cho rób przy zę bia
Ter min: 18 mar ca 2011 r. (pią tek) godz. 1600

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi dr n. med. Ra fał Wiench.

Warsztaty: „Nowe standard wypełnień w odcinku bocznym”
Ter min: 25 mar ca 2011 r. (pią tek) godz. 1000 lub godz. 1400

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

Współpraca: DENTSPLY

Kurs do sko na lą cy: Akademia umiejętności społecznych (AUS) dla lekarzy. Komunikacja interpersonalna lekarz-pacjent-
współpracownik”

Ter min: 1 kwietnia 2011 r. (pią tek) godz. 930  lub 4 kwietnia (poniedziałek) godz. 1500

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

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

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

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

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

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

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

Kurs do sko na lą cy: Akademia umiejętności społecznych (AUS) dla lekarzy. Asertywność
Ter min: 27 kwietnia 2011 r. (środa) godz. 930  lub 9 maja (poniedziałek) godz. 1500

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

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

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi dr n. med. Lucjan Kępa.
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Powyższe zdarzenia szkoleniowe odbędą się w salach wykładowych Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, przy ul. Grażyńskiego 49a.
Uczestnik otrzymuje punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie

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

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

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

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na kursy specjalizacyjne „Zdrowie Publiczne” na rok 2011 w ramach projektu 
„Pro Doctore – projekt wspierający rozwój kadr medycznych w województwie śląskim”.

Nr projektu WND-POKL.08.01.01-24-119/08 została zakończona.
Informujemy, że osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach w roku 2011 mogą zgłaszać się na listy rezerwowe we wszystkich

proponowanych terminach. Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w kursach można uzyskać:
BIU RO PRO JEK TU: 

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

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

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

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

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

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



20 PRO MEDICO MARZEC 2011

Mał go rza ta Dru ga: Kurs pod su mo wu ją cy – rzecz dość faj na i przy dat na, z pew ny mi
za strze że nia mi: trzy ty go dnie w War sza wie to zde cy do wa nie za dłu go i za da le ko, część
wy kła dów by ła bar dzo prak tycz na, na to miast część „nie straw na” – trze ba sta wiać na aspekt
prak tycz ny, a nie na uko wy… mo że za miast ta kie go kur su obo wiąz ko we go do spe cja li za cji
le piej by ło by zor ga ni zo wać coś w sty lu nie obo wiąz ko we go „re pe ty to rium” przed eg za mi -
nem? Ko niecz nie na Ślą sku. Sta że spe cja li za cyj ne – ge ne ral nie przy dat ne, choć ich prze -
bieg w róż nych jed nost kach szko lą cych jest od mien ny. Są miej sca, gdzie sko rzy stać moż -
na bar dzo wie le, są i ta kie, gdzie sta ży sta to zło ko niecz ne al bo trak to wa ny „jak po wie trze”...
Nie za wsze akre dy ta cja idzie w pa rze z „przy dat no ścią” da ne go miej sca dla sta ży stów. Po -
win na być moż li wość do wol no ści wy bo ru miej sca od by wa nia sta żu! (Czę sto blo ko wa ne jest
przez dy rek cję od by wa nie sta ży po za wła snym szpi ta lem, w przy pad ku ist nie nia da ne go od -
dzia łu w szpi ta lu, w któ rym jest się za trud nio nym...)

R.S.: Czas na gorz ką pi guł kę… Ja kie są wa dy szko le nia? 
M.2: „Mi nu sów” jest nie ste ty ca łe mnó stwo... Kur sy – cze ka my, by w ra mach spe cja li za cji
z in ter ny zor ga ni zo wać kur sy, któ rych na praw dę po trze bu je my: kurs EKG, USG, pierw szej
po mo cy / po stę po wa nia w sta nach na głych w in ter nie czy pod sta wy en do sko pii... coś przy -
dat ne go i prak tycz ne go! Ca ła ta część „pa pie ro wa” spe cja li za cji, tzn. do ku men ty skła da -
ne na ko niec, to KOSZ MAR! i w do dat ku nie ma do kład nych wy tycz nych, co i jak ma wy -
glą dać! Kie row nik spe cja li za cji ja ko opie kun mło de go adep ta me dy cy ny – to czę sto fik cja.
Funk cja by wa tyl ko pa pie ro wa. Z la tar nią szu kać ta kie go kie row ni ka spe cja li za cji, któ re mu
za le ży na na ucze niu cze goś swo je go „wła sne go spe cja li zan ta”... prze cież ro śnie mu pod no -
sem kon ku ren cja... Zmia no wy tryb pra cy – w przy pad ku wie lu dzie dzin, np. in ter ny, unie -
moż li wia sa mo dziel ne prze pro wa dze nie cią gło ści pro ce su dia gno stycz ne go i opie ki
nad pa cjen tem. I jak tu się na uczyć? Pra ca w tym try bie ogra ni cza sie do in ter wen cji i za -
bez pie cza nia sta nów na głych. A nie o to chy ba cho dzi... Pro sze nie się o zgo dę na wy jazd
na sta że jest upo ka rza ją ce, prze cież od by wa nie sta ży to nasz obo wią zek (!) i jest spra wą
ja sną, że mu si my na nie wy jeż dżać. Nie ro zu miem, co to zna czy, że „szef się nie zgo dził”
al bo „uwa żaj, nie pod ska kuj, bo szef nie pu ści cię na sta że”. Trak to wa nie re zy den tów jak
ta niej si ły ro bo czej, któ rą na le ży wy ko rzy stać i wy rzu cić, nie war to jej więc uczyć. A prze -
cież – re zy den ci to ci lep si z ab sol wen tów, w któ rych mo że war to by ło by za in we sto wać?  

MAŁ GO RZA TA 3
Ra fał Soł ty sek: Co chwa lisz w pro gra mie Two jej spe cja li za cji?
Mał go rza ta Trze cia: Dla mnie do sko na łą szan są są re zy den tu ry. Na resz cie moż na do stać
się na od dzia ły, nie gdyś dziw nym tra fem za mknię te  – wszy scy wie dzą, o czym mó wię. Szko -
da tyl ko, że miejsc re zy denc kich jest tak nie wie le.
R.S.: Ja kie wi dzisz wa dy?
M.3: Naj więk szy szok, ja ki spo tkał mnie pod czas spe cja li za cji, to fakt uświa do mie nia so -
bie, że ide al ny asy stent w mo im szpi ta lu to „wy ka stro wa na sie ro ta” –  nie ma ro dzi ny, nie
zaj dzie (Broń Bo że!) w cią żę, jest do dys po zy cji 24 go dzi ny na do bę, weź mie wszyst kie
dy żu ry w świę ta, aby tyl ko po zwo lo no mu da lej się spe cja li zo wać. „Naj pierw dok to rat, po -
tem dzie ci, Ko le żan ko!” – czy tak mo że po wie dzieć praw dzi wy Le karz? Mistrz Me dy cy ny?
Obu rza mnie to, że nie któ rzy „kie row ni cy” ma ją za nic war to ści ro dzin ne… Nie mam szans
na do cho dze nie mo ich praw… Przy eg za mi nie spo tkam lu dzi, od któ rych te raz za wo do -
wo w peł ni za le żę…

R.S.: Dzię ku ję za roz mo wę.

Ra fał Soł ty sek

Ko mi sja Mło de go Le ka rza
ra fal sol ty sek.izba le kar ska@gma il.com

Py ta łem o me dy cy nę, kształ ce nie i Mi -
strzów. Od po wia da li le ka rze i le kar ki - oso -
by w trak cie spe cja li za cji (wy stą pią tu
pod wdzięcz nym pseu do ni mem Mał go rza -
ty: pierw szej, dru giej i trze ciej, zgod nie z ich
proś bą). Opo wieść ta da je ob raz (ob ra zek
mo że) fak tycz ne go sta nu kształ ce nia po dy -
plo mo we go, nad któ rym czas się chy ba za -
sta no wić…

MAŁ GO RZA TA 1
Ra fał Soł ty sek: Kto jest Two im Mi strzem Me -
dy cy ny?
Mał go rza ta Pierw sza: Mo im Mi strzem jest
ten, któ ry po go dzi nach swo jej pra cy stał ze
mną przy sto le ope ra cyj nym, spóź nił się
do po rad ni, nie zjadł obia du, bo cier pli wie
uczył mnie rze czy dla nie go oczy wi stych
i pod sta wo wych, a dla mnie zu peł nie od kryw -
czych. Mo im Mi strzem jest ten, któ re go wy -
ry wam te le fo nem w środ ku no cy ze snu, by
po mógł mi w ope ro wać na dy żu rze, a On
przy jeż dża, jak tyl ko mo że naj szyb ciej,
choć wiem, że ma już te go do syć… Mam
w sto sun ku do tych Ko le gów ol brzy mi dług
wdzięcz no ści...

R.S.: Co po win ni śmy zmie nić w pro gra mie
Two jej spe cja li za cji?
Mał go rza ta Pierw sza: Zbyt ma ło sa mi ope -
ru je my w try bie pla no wym. Na sze kur sy obo -
wiąz ko we są w więk szo ści zu peł nie nie prak -
tycz ne, nie wie le nam da ją. Zda rza się, że wy -
jeż dżam gdzieś na obo wiąz ko wy kurs, a sły -
szę tyl ko teo re tycz ny beł kot,- sie dzę go dzi -
na mi na sztucz nie wy dłu ża nych za ję ciach,
roz wią zu ję te sty – kół ko i krzy żyk – nie ucząc
się ni cze go prak tycz ne go. Wie le kur sów nie
jest do stęp nych – cze ka my na nie do ostat -
niej chwi li (tuż przed eg za mi nem). Spo ty ka
się też kur sy, moż na po wie dzieć „po zo ro -
wa ne”, gdzie pro wa dzą cy z uśmie chem in -
for mo wał że „tak na praw dę na uczyć się cze -
goś moż na tyl ko na po dob nym kur sie w re -
no mo wa nej płat nej szko le” (czas trwa nia ten
sam!). Brak też zmian w wy ma ga nych
do spe cja li za cji ty pach za bie gów  – od lat 
li sta ta nie ule ga we ry fi ka cji.

MAŁ GO RZA TA 2
Ra fał Soł ty sek: Ja kie są za le ty w or ga ni za cji
na uki in ter ny?

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

Mistrz i Małgorzaty… czyli kilka słów zasłyszanych



DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY ZAPRASZA

Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
● SPOTKANIE PIĘĆDZIESIĄTE PIERWSZE
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tak bar dzo… Na po cząt ku Joe po sta na wia
nie ulec pa ni ce, sto su jąc za sa dę: Im mniej
in ge ren cji, tym le piej. Wszyst ko po win no się
uło żyć w spo sób na tu ral ny. Ta stra te gia naj -
wy raź niej jed nak za wo dzi, a o sta bi li za cji nie
ma mo wy: Po wra ca star szy syn z pierw sze -
go mał żeń stwa, a na ho ry zon cie po ja wia się
roz wód ka z cór ką, wpra wia jąc ser ce męż czy -
zny w uczu cio wy nie po kój…

Idea me dy cy ny ro dzin nej po sze rza tra -
dy cyj ny ob szar za in te re so wań na szej pro fe -
sji, na wet, je śli w kla sycz nym uję ciu jest on
po zor nie to tal ny: Obej mu je czło wie ka
od chwi li je go po czę cia do śmier ci
(przy czym ta koń co wa gra ni ca dla pa to lo -
ga prze su wa się jesz cze tro chę da lej…). Dla
le ka rza ro dzin ne go ci, któ rzy ode szli, nie mu -
szą być nie obec ni. Nie uj mu jąc im god no -
ści, sta no wią ele ment ukła dan ki, któ ra
przed sta wia psy cho so ma tycz ną ma pę zdro -
wia ro dzi ny. I nie cho dzi tu o wy rę cza nie psy -
chia try w orze ka niu o de struk tyw nej ro li stre -
su zwią za ne go z utra tą naj bliż szych… Ra -
czej o po trze bę uwzględ nie nia wszyst kich
czyn ni ków mo gą cych za wa żyć na kon dy cji fa -
mi lii. Ale to nie je dy na re flek sja, war ta dys -
ku sji, ja ką pro wo ku je film Scot ta Hick sa.
Prze ko naj my się 13 kwiet nia!

* Cy tat z kryp ty ks. Twar dow skie go

Woj ciech  Bed nar ski

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

pro szę kie ro wać na ad res: ciech@mp.pl
Sta łym miej scem spo tkań po zo sta je Dom
Le ka rza, a sta łą go dzi ną – dzie więt na sta.

W li te ra tu rze czy w ży ciu – spo ty ka my się z po ję ciem „god na śmierć”. Za sta na wia li -
ście się Pań stwo, co ten ter min wła ści wie ozna cza? Przy miot nik „god ny” by wa róż nie de -
fi nio wa ny; naj czę ściej w słow ni kach na po tka my na okre śle nie „wart cze goś lub ko goś”. Cze -
go war ta mo że być chwi la, gdy bez pow rot nie tra ci my szan sę na za pi sa nie no we go roz dzia -
łu w kro ni ce na szej ziem skiej wę drów ki? Ja kie wa lo ry zna czą tak wie le, że zgo dzi li by śmy
się za ofe ro wać w za mian ostat nie tchnie nie? To trud ne py ta nia. Nie któ rzy po szu ku ją nań
od po wie dzi przez wie le lat, a znaj du ją do pie ro w ostat niej go dzi nie; in ni ni gdy ich nie za -
da ją. By wa tak, że ci, któ rzy mie li swe prze ko na nia, wy rze ka ją się ich w lę ku ago nii. Miej -
my jed nak świa do mość: los rzad ko do pusz cza do tar gów. Zwy kle nie wy bie ra my ani mo -
men tu, ani spo so bu śmier ci. Ety cy i fi lo zo fo wie dys ku tu ją o tym, czy do brze to, czy źle.
Te po le mi ki wbrew po zo rom nie są po zba wio ne zna cze nia prak tycz ne go – mo gą za wa żyć
na przy kład na praw nym usank cjo no wa niu eu ta na zji… Ale niech dys pu tę po dej mu ją ci, któ -
rzy o śmier ci coś wie dzą. Jak i o sma ku ży cia, rzecz ja sna! I choć wie dza za czerp nię ta z ksią -
żek czy fil mów nie wie le zna czy wo bec tej opar tej o do świad cze nie, za pra szam Was
przed ekran 9 mar ca – na na gro dzo ny sta tu et ką Osca ra w 2005 ro ku dra mat „Za wszel -
ką ce nę” w re ży se rii Clin ta Eastwo oda. 

Nie obec ni ma ją głos
Czy mar twi in ge ru ją w na sze po czy na nia? Wie lu z Was żach nie się na ta kie py ta nie, twier -

dząc, że nie wie rzą w ży cie po za gro bo we. In ni po wie dzą, że du chy ist nie ją, lecz ra czej nie
in te re su ją się do cze sny mi pro ble ma mi. Znaj dą się mo że i ta cy, któ rzy za pew nią o swo ich
kon tak tach z za świa ta mi… Jed no jest pew ne: Je śli uwol ni my się od ezo te rycz nych sko ja -
rzeń i spró bu je my spoj rzeć ocza mi psy cho lo ga, szyb ko doj dzie my do wnio sku, że ow -
szem – zmar li po waż nie wpły wa ją na na sze de cy zje. Kie dy sta ra my się wy peł nić ich ostat -
nią wo lę, dzia ła my ni czym za pro gra mo wa ni okre ślo nym al go ryt mem. Kie dy chce my uczcić
ich pa mięć, de cy du je my się na pod ję cie kro ków nie ko niecz nie wy pły wa ją cych z bie żą cych
po trzeb. Cza sem zaś pró bu je my ich po pro stu za stą pić… To wła śnie mo że oka zać się naj -
trud niej szym wy zwa niem.

Bo ha ter fil mo wej opo wie ści „Moi chłop cy”, ja ką po ka że my w kwiet niu, po śmier ci żo -
ny usi łu je spro stać za da niu wy cho wa nia sy nów. Do bre przy spo so bie nie do ży cia na szych
la to ro śli to bo daj naj bar dziej skom pli ko wa na, choć i naj szla chet niej sza po win ność. Z jed -
nej stro ny sza le nie de li kat na, z dru giej – wy ma ga ją ca czę sto że la znej kon se kwen cji i wy -
trwa ło ści. Joe Warr nie ma ła twe go star tu w tej mi sji: Wpierw mu si po ra dzić so bie z trau -
mą po że gna nia uko cha nej… A prze cież oj cow skich obo wiąz ków nie mo że odło żyć do chwi li
okrzep nię cia po stra cie. Sze ścio la tek po trze bu je uwa gi i mi ło ści, dom wy ma ga co dzien nej
krzą ta ni ny, a wy ro zu mia łość pra co daw cy ma swe dość sztyw ne gra ni ce. Ow szem, wdo wiec
nie zo sta je zu peł nie po zba wio ny po mo cy – ro dzi ce żo ny na tych miast sy gna li zu ją go to wość
wspar cia. Ale choć ich in ten cje nie wąt pli wie są do bre, to re la cje Jo ego z te ścia mi już nie
KOMUNIKAT

KO MU NI KAT Ko mi sji ds. Eme ry tów i Ren ci stów

W 2011 ro ku pla no wa ne są na stę pu ją ce wy jaz dy in te gra cyj ne dla le ka rzy i le ka rzy den ty stów 
Eme ry tów i Ren ci stów:

– na prze ło mie kwiet nia i ma ja do Wil na – 5 dni 
(for sow ny pro gram wy ma ga ją cy od uczest ni ków do brej kon dy cji fi zycz nej)

– w II de ka dzie ma ja do Dre zna – 4 dni 
(for sow ny pro gram wy ma ga ją cy od uczest ni ków do brej kon dy cji fi zycz nej) 

– w II de ka dzie li sto pa da do Wied nia – 4 dni 

Po cząw szy od mar ca br. za pra sza my Ko le żan ki i Ko le gów Se nio rów, na po ran ki mu zycz ne w wy ko na niu 
NO SPR -u, któ re od by wa ją się w Cen trum Kul tu ry im. K. Bo che nek przy Pl. Sej mu Ślą skie go 2 w Ka to wi cach. 

Wszyst kie oso by za in te re so wa ne ini cja ty wa mi Ko mi sji, pro si my o kon takt te le fo nicz ny 
z Pa nią Ka ta rzy ną Ful bi szew ską tel. (32) 203 65 47 lub 48
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w me czu otwar cia spo tka li śmy się z PPMK Łódź. Tym ra zem mecz był o wie le bar dziej za -
cię ty, ale za koń czo ny osta tecz nie na szym suk ce sem 2:1. 

Naj lep szym za wod ni kiem tur nie ju zo stał wy bra ny Kon rad Kor ni luk, któ ry zresz tą – tak
jak Mi chał Ka czyń ski – był jed nym z czte rech naj lep szych strzel ców tur nie ju (6 go li). 

Trze cie miej sce w tur nie ju zdo by li na si przy ja cie le z To ru nia. Nie la da wy czy nem po -
pi sał się ich bram karz An drzej Łącz ny, któ ry zdo był trzy bram ki, wzna wia jąc pił kę spod swo -
jej bram ki. 

Z po zdro wie nia mi,
Da mian Ka wec ki

Wdniach 18 -19 grud nia 2010 od -
by ły się w Miel cu XVI Mi strzo -
stwa Pol ski Le ka rzy w pił ce ha -

lo wej. Mi mo, że był to okres przed świą tecz -
ny, do Miel ca przy je cha ło 13 ze spo łów. Nie
za bra kło oczy wi ście Me dy ka Za brze. 

W tym ro ku je cha li śmy do Miel ca ja ko
głów ni fa wo ry ci. Przede wszyst kim chcie li -
śmy obro nić ty tuł z ze szłe go ro ku i nie prze -
rwać te go rocz nej do brej pas sy (zło ty me dal
w Czę sto cho wie na Mi strzo stwach Pol ski,
srebr ny me dal na Mi strzo stwach Świa ta
w Chor wa cji oraz zło ty me dal na Igrzy skach
Le kar skich w Za ko pa nem – wszyst kie me -
da le w pił ce 6-osbo wej na otwar tym bo isku). 

Od pierw sze go me czu czu li śmy, że
być zde cy do wa nym fa wo ry tem nie jest pro -
ste. Każ da dru ży na w me czu prze ciw ko nam
włą cza ła „pią ty bieg”. Mi mo te go nie stra -
ci li śmy w tur nie ju na wet jed ne go punk tu. 

W me czach gru po wych po ko na li śmy
ko lej no: PPMK Łódź 5:2; Kiel ce 3:2; WIL
War sza wa 2:1; Rze szów 2:1; War sza -
wę 3:0 i Łódź 1:0. W pół fi na le spo tka li śmy
się z od wiecz nym ry wa lem z Kra ko wa i wy -
gra li śmy 3:0. 

W fi na le, któ ry miał opra wę god ną
NBA (co jest za słu gą or ga ni za to rów – Lesz -
ka Ko ła cza i Zbysz ka Bo be ra), po dob nie jak

SPORT

Medyk Zabrze znów złoty!!!
● NIE STRACILIŚMY NAWET JEDNEGO PUNKTU

Sto ją od le wej: Ma ciej Wie wió ra, Ja cek Cie kal ski, An drzej Wnęk, Da mian Ka wec ki (ka pi tan ze spo łu), 

To masz Pa lacz, Do mi nik Obie rzyń ski; Klę czą od le wej: Ma ciej Po zow ski, Ar tur Bie lak, Ma te usz Taj stra, 

Mi chał Ka czyń ski, Kon rad Kor ni luk, Nor bert Fol tyń ski, Se ba stian Te lesz. 

Na zdję ciu bra ku je Ma ria na Wol nie wi cza 

OGÓL NO POL SKIE MI STRZO STWA 
IZB LE KAR SKICH W SPIN NIN GU

w dniach 7-8 ma ja 2011 ro ku

Miej sce zgło szeń – OIL w Szcze ci nie; 
ul. Ma rii Skło dow skiej -Cu rie 11; 71-332 Szcze cin

mgr Ka mi la Si dor tel. (91) 48 74 936 w. 106
fax (91) 48 77 561; e -ma il: biu ro@oil.szcze cin.pl

kon takt – dr A. Wró blew ski tel. 781 394 618, 
e -ma il: sa wa do k2006@yahoo.pl

Do dat ko we in for ma cje i for mu larz zgło sze nio wy
moż na zna leźć na stro nie: www.oil.szcze cin.pl  

Ter min zgło sze nia: do 1 kwiet nia 2011 ro ku 
wraz z opła tą star to wą

lek. Grze gorz Czaj kow ski
prze wod ni czą cy Ko mi sji, Kul tu ry, Spor tu i Re kre acji

Okrę go wej Izby Le kar skiej w Szcze ci nie

KOMUNIKATY

19 – 22 ma ja 2011 ro ku – Cham pio nat
Szach Me di ca

X Ju bi le uszo we Mi strzo stwa Pol ski Le ka -
rzy w sza chach w Ustro niu

Zgło sze nie oraz re zer wa cji miejsc w ho te lu na le ży

do ko nać do 12 ma ja 2011 ro ku. 

Zgło sze nia przyj mo wa ne są te le fo nicz nie 

przez sę dzie go głów ne go Al fre da Ma ślan ke – tel.

(32) 278 10 34 i dy rek to ra mi strzostw Je   rze go 

Pa bi sa – tel. 605 569 065 lub na stro nie 

www.ches sar bi ter.to.pl w od po wied nim ser wi sie

tur nie jo wym. 

For mu larz zgło sze nio wy do stęp ny jest w ka len da -

rzu im prez na stro nie www.za brze.org.pl 

oraz www.pzszach.org.pl



i błę kit nym nie bem. Po krót kiej od pra wie ru -
sza my, tra sa bar dzo uroz ma ico na, tech nicz -
nie i kra jo bra zo wo baj ko wa. Ba wi my się jaz -
dą w ma low ni czych wy ro bi skach i ka mie nio -
ło mie, któ ry o tej po rze ro ku wy glą da zu -
peł nie ina czej niż la tem, jed nak ad re na li ny
do star cza tak sa mo du żo. Wkrót ce zo sta wia -
my za so bą księ ży co wy kra jo braz i wjeż dża -

my w ba śnio wy świat ju raj skich ska łek, błę -
ki tu nie ba, drzew i krze wów po ma lo wa nych
bie lą sza dzi i śnie gu, skrzą cych się w słoń -
cu mi lio na mi iskie rek... mo że tak wy glą da zi -
ma w nie bie.

Opusz cza my ten raj i wra ca my na zie -
mię, a tu tro chę hi sto rii, nie ste ty czę sto zna -
czo nej krzy ża mi i tro chę re flek sji nad war -
to ścią ży cia i sen sem te go, co w tym ży ciu
tak na praw dę jest waż ne.

Ko lej nym miej scem te stu nas sa mych
i na szych aut jest Pu sty nia Sie dlec ka, a wjazd
na wy so ką pia sko wą gó rę i zjazd z niej jest
nie la da wy zwa niem dla każ de go off -ro ad’era,
a wi docz ny stąd prze pięk ny za chód słoń ca
jest za to naj lep szą na gro dą. Wszy scy peł -
ni wra żeń i emo cji, czu jąc się wy jeż dże ni wra -
ca my już po zmro ku do ba zy. Po do brej ko -
la cji, w zna ko mi tej at mos fe rze, bie sia da
trwa do póź nych go dzin noc nych. 

Na za jutrz że gna my się i część za łóg wra -
ca pro sto do do mu, a resz ta głod na jaz dy
je dzie jesz cze kil ka dzie siąt ki lo me trów prze -
pięk ną tra są pro wa dzą cą do zam ku w Olsz -
ty nie. Tu taj osta tecz nie koń czy my na szą zi -
mo wą im pre zę i już uma wia my się na na stęp -
ną... w mar cu.

Ja nusz Ho rzel ski

Mud doc tors

Zi ma to ta ki czas, kie dy więk szość lu dzi upra wia ją cych sport, oczy wi ście po za kon ku -
ren cja mi zwią za ny mi ze śnie giem i lo dem, za pa da w le targ bu dząc się z nie go do pie ro z na -
sta niem wio sny. Dla nas se zon w te re nie trwa nie prze rwa nie, cho ciaż wa run ki do jaz dy ja -
kie pa nu ją o tej po rze ro ku są bar dzo spe cy ficz ne. Wy ma ga ją do bre go przy go to wa nia tech -
nicz ne go sa mo cho du, du że go sku pie nia i spo rych umie jęt no ści. Tru dy po ru sza nia się w ni -
skich tem pe ra tu rach po za śnie żo nych i ob lo dzo nych bez dro żach, wy na gra dza ją nam nie -
do stęp ne dla zwy kłe go tu ry sty wi do ki, ro dem z ba śni o Kró lo wej Śnie gu.

W po ło wie grud nia zje cha li śmy do Ustro nia, aby spo tkać się na dłu -
go ocze ki wa nej, wspól nej Wi gi lii. Już od piąt ku go ści li śmy w po ło żo nym
u stóp Rów ni cy, ośrod ku spor to wo -re kre acyj nym, któ re go sze fem jest pan
Krzysz tof, sym pa tycz ny i bar dzo życz li wy czło wiek,  po tra fią cy stwo rzyć
u sie bie prze mi łą at mos fe rę. Tym ra zem na sta wi li śmy się ra czej na re laks
i peł ną in te gra cję, stąd by ły i za ba wy na sto kach, wy ciecz ka po ma low ni -
czej oko li cy i pysz ne je dzon ko. 

W so bo tę wie czo rem, po ca łym dniu wra żeń, za sie dli śmy przy wspól -
nym wi gi lij nym sto le. Wy jąt ko wy kli mat, miej sco we spe cja ły i go rą ce trun -
ki, zna ko mi cie wpły nę ły na na sze na stro je. W ta kich chwi lach czas pły nie,
nie ste ty, bar dzo szyb ko. Wra ca my krę tą dro gą, wśród cu dow nie ośnie żo -
nych pa da ją cym pu chem smre ków. Po mi mo dość póź nej po ry, nikt tu ni -
ko mu nie ży czy do brej no cy... jesz cze nie te raz. Spon ta nicz na pro po zy -
cja i po chwi li spo ty ka my się w kom ple cie, dba jąc o to, by ten wy jąt ko wo
pięk ny wie czór nie skoń czył się zbyt szyb ko. A ra no zgod nie usta la my ter -
min ko lej nej zi mo wej wy pra wy...

W SER CU JU RY

W ostat ni week end stycz nia ba zą wy pra wy by ły Pod le si ce u stóp Gó ry Zbo rów  – sa -
mo ser ce Ju ry Kra kow sko -Czę sto chow skiej. Już w pią tek do cie ra ją na miej sce dwa au ta, Ju -
rek z Go sią jeż dżą cy To yo tą i ja swo im Pa tro lem. Ra do sne po wi ta nie i wie czor ne roz mo -
wy, któ rych ni gdy za du żo. Ra no, po śnia da niu wy ru sza my z Pio trem  – prze wod ni kiem ju -
raj skim, na ob jazd tra sy. Ma to swo je do bre stro ny, po nie waż nie mu si my się oba wiać ewen -
tu al nych pro ble mów z le śni ka mi, czy też wła ści cie la mi pry wat nych grun tów.

W po łu dnie do łą cza do nas za ło ga Je epa, Ku ba z Jo lą. Tra sa zna ko mi ta, pro wa dzi wśród
pól, la sów, żwi row ni i sta rych wy ro bisk. Tu każ dy mo że zna leźć coś dla sie bie. Ja dąc na spo -
tka nie z ko lej ną za ło gą, pró bu je my prze pra wić się przez nie wiel ką rzecz kę.

Wjeż dżam ja ko pierw szy i tu wra że nia jak z „Ti ta ni ca”, bo po zor nie nie win nie wy glą -
da ją cy lód, oka zał się bar dzo gru by i po ła ma ne pod cię ża rem au ta bry ły, sku tecz nie unie -
moż li wi ły do tar cie na dru gi brzeg. Szu ka my ob jaz du i ze spo rym opóź nie niem wi ta my się

z Łu ka szem i Mar tą, któ rzy
przy je cha li Mon te rey em.
Jesz cze tro chę jaz dy i wra ca -
my do ba zy, a tu taj już cze -
ka ją Piotr z Li dzią ze swo im
pięk nie brzmią cym Je epem.
Wie czo rem do cie ra jesz cze
Woj tek z Pa try cją Fron te rą
i Ja nek Pa tro lem. Nie koń -
czą ce się roz mo wy i do brze
po pół no cy kła dzie my się
spać. Po noc nych mgłach, ra -
nek bu dzi nas słoń cem

Zimowe klimaty OFF-ROAD’U
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W dniu 26 stycz nia 2011 ro ku, po dłu giej cho ro bie, zmar ła na sza ko le żan ka 

Gra ży na Kie ru zel 
– dłu go let ni pra cow nik SPZOZ w Ła zach. 

Przez wszyst kie la ta z wiel kim za an ga żo wa niem po ma ga ła i le czy ła pa cjen tów. 
Po zo sta wi ła mę ża, cór kę, sy na i uko cha ne go wnuka Mi cha ła. 

Skła da my naj szczer sze kon do len cje naj bliż szej ro dzi nie. 
Gra żyn ko, po zo sta niesz na za wsze w na szej pa mię ci!

Kie row nik i pra cow ni cy SPZOZ w Ła zach

NEKROLOGI 

Z głę bo kim ża lem i smut kiem tar no gór skie śro do wi sko le kar skie przy ję ło 
wia do mość o śmier ci 

śp. dr hab. n. med.  Je rze go Ma ty sia kie wi cza

wie lo let nie go pra cow ni ka i za stęp cy or dy na to ra od dzia łu psy chia trycz ne go Wie lo -
spe cja li stycz ne go Szpi ta la Po wia to we go S.A. w Tar now skich Gó rach.

Że gna my  wspa nia łe go  Le ka rza i Czło wie ka oraz nie oce nio ne go na sze go Ko le gę

Żo nie, Sy no wi, Ro dzi nie i Naj bliż szym
skła da my naj głęb sze wy ra zy współ czu cia

w imie niu de le ga tu ry tar no gór skiej prze wod ni czą cy De le ga tu ry Adam Tisz ler

Z głębokim żalem i smutkiem środowisko lekarskie przyjęło
wiadomość o  śmierci 

śp. prof. dr hab. n. med.  Ewy Karpel

konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie anestezjologii 
i intensywnej terapii, delegata na krajowe i okręgowe zjazdy

lekarskie, członka Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Katowicach i przewodniczącej Komisji ds. Kształcenia
Podyplomowego w latach 2005-2009 oraz członka Rady

Fundacji „Pro Medico”,oddanego Wychowawcy i Nauczyciela  
Żegnamy  wspaniałego  Lekarza, dobrego  Człowieka,

naszą Drogą Koleżankę i nieocenionego Współpracownika 

Synowi, Rodzinie i Najbliższym 
skła da my naj głęb sze wy ra zy współ czu cia

w imieniu Śląskiej Izby Lekarskiej, Prezes ORL Jacek Kozakiewicz
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● DOKTOR NAUK MEDYCZNYCH JÓZEF JUZWA (1922-2010)

ka. We wrze śniu 1946 r. uległ cięż kie mu wy -
pad ko wi ko le jo we mu, któ re go na stęp stwem
by ła dłu ga re ha bi li ta cja i prze rwa nie na kil -
ka lat stu diów.

Dy plom le ka rza otrzy mał w ŚAM w1955
r., dok to rat w 1978 r. w AM we Wro cła wiu.
Przez czte ry la ta pra co wał w kli ni kach by tom -
skich, przez na stęp ne dwa la ta (do cza su ob -
ję cia przy chod ni w Ko pal ni Szom bier ki)
w Ośrod ku Zdro wia w Sko ro gosz czy.
Po przej ściu na eme ry tu rę pra co wał jesz cze
za wo do wo w Przy chod ni Przed się bior stwa
Ro bót Gór ni czych, do ro ku 1993. Uho no -
ro wa ny zo stał m. in.: Krzy żem Ka wa ler skim
OOP, Krzy żem Par ty zanc kim, Krzy żem Ar -
mii Kra jo wej, Od zna ką We te ra na Walk o Nie -
pod le głość, zło tą od zna ką „Za słu żo ny w roz -
wo ju wo je wódz twa ka to wic kie go”.W mał żeń -
stwie z Wan dą, z do mu Ada mow ską, ma gi -
strem far ma cji, prze żył wspól nie 62 la ta.

Dzie ci: to Mał go rza ta, lek tor ję zy ka an -
giel skie go w ŚLAM i Ja cek – mgr inż. in for -
ma tyk, zwią za ny z gór nic twem. 

Klub Lekarza Seniora w Bytomiu

5 grud nia 2010 roku zmarł w wie ku 88 lat dr n. med. Jó zef Ju zwa, żoł nierz Ar mii Kra -
jo wej, spe cja li sta z za kre su me dy cy ny prze my sło wej, eme ry to wa ny kie row nik Przy chod ni Ze -
spo łu Lecz nic twa Za kła do we go przy Ko pal ni Szom bier ki, dy rek tor gór ni czy III stop nia. 

Prócz rze tel ne go wy peł nia nia obo wiąz ków le ka rza i uczest ni cze nia w wie lu ak cjach ra -
tun ko wych pod zie mią, pro wa dził bo ga tą dzia łal ność pu bli -
cy stycz ną z za kre su hi sto rii me dy cy ny oraz do ku men to wa -
nia tra gicz nych wy da rzeń II woj ny świa to wej na Kre -
sach II Rzecz po spo li tej. 

Był wszech stron nie uzdol nio ny mu zycz nie, grał na wie -
lu in stru men tach i kom po no wał (stu dia mu zy ko lo gicz ne na UJ),
ale na de wszyst ko umi ło wał or ga ny. Bez po śred nio po woj -
nie, w cza sie stu diów w Kra ko wie był or ga ni stą w ko ście le św.
Bar ba ry 0.0. Je zu itów. Przez wie le lat czę sto gry wał na or -
ga nach przy oka zji róż nych spo tkań Kre so wian, na mszach
za Oj czy znę (tak że z udzia łem ks. Po pie łusz ki) i in nych uro -
czy sto ściach. 

La ta mło dzień cze spę dził w ro dzin nych Za lesz czy kach nad Dnie strem (gim na zjum w Czort -
ko wie) Dzia łacz har cer ski, w okre sie oku pa cji so wiec kiej za przy się żo ny w taj nej or ga ni za -
cji woj sko wej KA WON – (Kon spi ra cyj na Ak cja w Obro nie Na ro du), któ ra zaj mo wa ła się or -
ga ni zo wa niem prze rzu tów cy wi lów i żoł nie rzy do Ru mu nii. Od 1942 r. w Ar mii Kra jo wej
(pseu do ni my „Olaf” i „Ja cek”), brał udział w ak cjach zbroj nych prze ciw ko oku pan tom nie -
miec kim, a od czerw ca 1944 r. w ak cjach prze ciw ko ban dom UPA. W stycz niu 1945 r. zo -
stał aresz to wa ny we Lwo wie przez NKWD, unik nął jed nak de por ta cji do ko pal ni Do niec -

● MACIEJ KURKOWSKI (2.III.1935 - 12.XII.2010)

Pozostały po Nim najcudowniejsze wspomnienia…
Ma ciej Kur kow ski uro dził się w 1935 ro ku w War sza wie. Oku pa cję prze żył z mat ką (oj -

ciec wal czył w Wiel kiej Bry ta nii) na Sa skiej Kę pie. Wspól nie
za zna li w tym cza sie wszyst kie go, co nio sła ze so bą woj na,
czy li przede wszyst kim lę ku i gło du. 

Po wy zwo le niu i po wro cie oj ca z fron tu, los rzu cił ca łą
trój kę na Śląsk – do By to mia. Po ukoń cze niu stu diów me -
dycz nych (w trak cie któ rych re ali zo wał się rów nież ar ty stycz -
nie, współ two rząc ka ba ret „Sa ty ro my cy na”), naj pierw był chi -
rur giem w szpi ta lu przy ul. Że rom skie go, a na stęp nie prze -
niósł się do szpi ta la przy ul. Ba to re go, gdzie do ostat nich
chwil pra co wał na od dzia le dzie cię cym, przez kil ka lat peł -
niąc funk cję or dy na to ra. 

Przez ca łe ży cie od da ny był bez gra nic ro dzi nie i pra cy,
któ rą trak to wał ja ko praw dzi we po wo ła nie. Ni ko mu nie od ma wiał po mo cy, za wsze ro bił wszyst -
ko sta ran nie i „do koń ca”. Na wet w trak cie ostat niej, dłu giej cho ro by od wie dzał za przy jaź -
nio ne oso by, słu żył im po mo cą, ra dą, prze pi sy wał le ki, wy ko ny wał drob ne za bie gi. Mó wio -
no na wet o Nim  dok tor Ju dym. Ko chał dzie ci, a dzie ci ko cha ły Je go. 

Naj więk szą mi łość ży cia – póź niej szą żo nę Emi lię – po znał, gdy miał 21 lat, a ona za -
le d wie 14. Po zo sta li ze so bą na za wsze. By li wzo ro wym, nie spo ty ka nym wręcz, mał żeń -
stwem. Po nie waż żo na po sta no wi ła zre zy gno wać z pra cy za wo do wej, by za jąć się wy cho -
wy wa niem sy na, opie ką nad ro dzi ca mi Ma cie ja i do mem, mu siał pra co wać za dwie oso by.
Przyj mo wał więc pa cjen tów w po rad ni dzie cię cej przy daw nej ul. Wol no ści, przy chod ni ko -

le jo wej, przy chod ni w by tom skim aresz cie
śled czym, wie le lat pra co wał w po go to wiu
ra tun ko wym w Ra dzion ko wie. Bar dzo czę -
sto dy żu ro wał. By wa ło, że wy cho dził do pra -
cy w pią tek ra no, by wró cić z niej w po nie -
dzia łek po 16. Nie za bie gał o na uko we ty -
tu ły, twier dził, że Je go po wo ła niem jest
przede wszyst kim le cze nie. 

Był za wsze wzo ro wo uczci wy. Ni gdy nie
uległ po ku sie czer pa nia ko rzy ści z ra cji wy ko -
ny wa ne go za wo du. Bę dąc zde kla ro wa nym an -
ty ko mu ni stą, wiel ką ra dość przy nio sło mu
współ two rze nie struk tur so li dar no ścio wych
w by tom skim ZOZ – ie, stłu mio nych wy bu chem
sta nu wo jen ne go. Wte dy bar dzo się bał, że zo -
sta nie in ter no wa ny (bał się nie o sie bie, ale o żo -
nę i sy na – co zro bią, gdy zo sta ną sa mi bez za -
ra bia ją ce go na ży cie mę ża i oj ca). Na szczę -
ście nie zo stał aresz to wa ny, choć po la tach do -
wie dział się, że był na li ście do za trzy ma nia. 

Naj więk szą po za za wo do wą pa sją by ła dla
Nie go mu zy ka. Ko lek cjo no wał pły ty, któ rych
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Dr Dio ni zy Czar na sie wicz nie ży je
Le ka rze nie cho ru ją, le ka rze umie ra ją.

Tak umarł mój oj ciec, tak umar ła mo ja
te ścio wa (le ka rze do koń ca ży cia pra co wa -
li) i in ni.

30 grud nia 2010 r. prze żyw szy lat 62
zmarł dr Dio ni zy Czar na sie wicz spe cja li sta chi -
rurg, wie lo let ni prze wod ni czą cy Związku Za -
wo do we go Le ka rzy w Ka to wi cach. 23 grud -
nia był jesz cze w pra cy w Po rad ni Miej skiej im.
A. Mic kie wi cza w Ka to wi cach, w któ rej pra -
co wał wie le lat. 30 grud nia 2010 już nie żył.

Dr Dio ni ze go Czar na sie wi cza po zna łam
w 2000 r. gdy wraz z dr Ma cie jem Ni wiń -
skim, prze wod ni czą cym Związ ku Za wo do -
we go Le ka rzy w re gio nie ślą skim, po ma ga li
mi or ga ni zo wać ze bra nia le ka rzy w związ -
ku z nie pra wi dło wo ścia mi sto so wa ny mi
przez dy rek cję szpi ta la im. S. Lesz czyń skie -
go w Ka to wi cach. Gdy zo sta łam za to
zwol nio na z pra cy, zwró ci łam się o po moc
do Związ ku. Dio ni zy Czar na sie wicz bez wa -
ha nia przez sze reg lat bro nił mo ich spraw
(mi mo wy wie ra nych na nie go na ci sków, by
te go za nie chał). 

Za pła cił za to. Zo stał rów nież zwol nio -
ny z pra cy. (…) Spra wę zwol nie nia wy grał.
Ale ni gdy nie ode brał na leż ne go od szko do -
wa nia (dość spo re go). (…)  Mię dzy in ny mi
Je mu za wdzię czam, że cza sie ba ta lii są do -
wej o przy wró ce nie mnie do pra cy, (któ rą wy -
gra łam) nie za ła ma łam się i zdo ła łam obro -

nić swo ją god ność, gdy bez za sad nie usi ło wa no mnie oskar żać. Po ma gał nie tyl ko mnie, ale
i wie lu in nym, któ rzy się do Nie go zwra ca li, za wsze chęt nie i bez in te re sow nie. Żył bar dzo
skrom nie, cho ciaż pra co wał du żo i so lid nie. Gdy przy cho dzi łam do Nie go do Przy chod -
ni, za wsze pod Je go ga bi ne tem by ło tłocz no, na to miast wie lo spe cja li za cyj na po cze kal nia
by ła pu sta i prze stron na, gdy Go nie by ło. Pa cjen ci Go lu bi li i sza no wa li. Miał du żą wie -
dzę, był bar dzo in te li gent ny. Z je go zdol no ścia mi mógł zo stać Dy rek to rem, Or dy na to rem,
Pro fe so rem. Ni gdy nie dbał o za szczy ty. Nie uło żył so bie ży cia oso bi ste go, mo że tro chę z wła -
snej wi ny, a tro chę ży cie – dy żu ry, na uka, spe cja li za cje i pra ca spo łecz na. Przez wie le lat opie -
ko wał się cięż ko cho rą mat ką.

Ni gdy sam do ni ko go nie zwra cał się o po moc. Gdy nie z wła snej wi ny po padł w kło po -
ty fi nan so we (cho ro ba i śmierć mat ki, po tem je go cho ro ba i po byt w szpi ta lu) i gdy gro zi ła
mu eks mi sja z miesz ka nia (2 po ko je z ciem ną kuch nią w wie żow cu na 8 pię trze) z wiel kim
tru dem przy jął za ła twio ne dwie za po mo gi z Izb Le kar skich. Do Związ ku Za  wo do we go Le -
ka rzy nie zwró cił się o za po mo gę. Ho nor Mu nie po zwa lał.

W tym cza sie sto ło wał się w sto łów ce dla ubo gich. Śmiał się, gdy pa cjen ci Go roz po -
zna wa li (on, dok tor spe cja li sta, pra cu ją cy na peł nym eta cie w przy chod ni w cen trum Ka to -
wic). Nie skar żył się, żar to wał ze swe go ubó stwa, a wiem, że by ły chwi le, gdy nie miał na wy -
ku pie nie po trzeb nych mu le karstw czy na kup no bu tów itp. Był bar dzo uczyn ny i bez in te -
re sow ny. Wie le osób zwra ca ło się do Nie go z proś bą o za ła twie nie róż nych spraw. Ni gdy
nie od ma wiał. Wie lu pa cjen tom wy pi sy wał cier pli wie wnio ski sa na to ryj ne, re ha bi li ta cyj ne,
i in., wie lu pa cjen tom po ma gał w za ła twia niu rent – oczy wi ście bez in te re sow nie. Wie le ra -
zy oso bi ście za ła twiał im miej sca w szpi ta lach. Sam po cięż kiej cho ro bie nie był na żad nej
re ha bi li ta cji, do sa na to rium też nie po je chał. Wró cił do pra cy. Nie pa mię tam, że by kie dy -
kol wiek wy jeż dżał na ja kieś wcza sy czy od po czy nek. 

Pi sa łam to wspo mnie nie o Dio ni zym i Je rzy (mój mąż) „wrzu cił” je na kom pu ter. Prze -
czy ta li śmy gło śno. Łzy sta nę ły nam w oczach. Że gnaj Dio ni zy, trud no po go dzić się z tym,
że już Cię nie zo ba czy my, nie po żar tu je my (był bar dzo dow cip ny). Do ko go bę dę kie ro -
wać mo ich pa cjen tów, zwłasz cza tych ubo gich eme ry tów służ by zdro wia, któ rym po ma ga -
łeś chęt nie z du żą życz li wo ścią? 

Że gnaj,   
Da nu ta i Je rzy Ra sie wi czo wie

Był czło wie kiem ła god nym i po god nym. Po tra fił udzie lać bar dzo mą drych, po zor nie oczy -
wi stych ży cio wych rad. Nie umiał go dzić się z wie lo ma zja wi ska mi współ cze sne go świa ta,
ale rów no cze śnie – do koń ca – in te re so wał się wszyst kim, co na tym świe cie się dzia ło. Okres
Je go szczę śli we go ży cia za koń czył się wraz ze śmier cią uko cha nej żo ny  Emi lii. Nie po tra -
fił bez niej żyć. Cier piał psy chicz nie i to cier pie nie wy ra żał w każ dym sło wie i ge ście. Ty -
dzień po po grze bie żo ny do wie dział się o wła snej cho ro bie, choć przy znał, że pierw sze
jej symp to my za uwa żył już wcze śniej, ale nie mógł te go oka zać, bo wie dział, jak źle ta wia -
do mość wpły nie na stan od cho dzą cej już Emi lii. 

Z cho ro bą wal czył dziel nie i kon se kwent nie. Twier dził jed nak, że ro bi to tyl ko dla swo -
ich naj bliż szych, bo czuł jak jest przez nich ko cha ny. Po dłu gim le cze niu uda ło Mu się na -
wet po wró cić do tak uwiel bia nej pra cy, w któ rej wszy scy przy wi ta li Go z wiel ką ra do ścią. Nie -
ste ty dłu go nie cie szył się z moż li wo ści pra cy. Na wrót cho ro by był już nie do po wstrzy ma -
nia. Świa do mość nie uchron ne go odej ścia ode bra ła Mu reszt ki ra do ści z ży cia. Ostat nie chwi -
le po świę cił na roz my śla nie i mo dli twę o szyb kie odej ście do Pa na. To od cho dze nie by ło ta -
kie, jak ca łe Je go ży cie: god ne, ci che, po kor ne wo bec lo su i pięk ne... 

Po zo sta ły po Nim naj cu dow niej sze wspo mnie nia, uśmie chy, któ ry mi z licz nych zdjęć ob -
da rza naj bliż szych i przede wszyst kim wia ra, że Je go Duch bę dzie na za wsze czu wał nad ko -
lej ny mi po ko le nia mi le ka rzy, by swo ją mi sję wy peł nia li su mien nie i zgod nie z etycz nym prze -
sła niem skła da nej przy się gi. 

Na pod sta wie świa dec twa naj bliż szych oraz wła snych wspo mnień
Iwo na Świę to chow ska

uzbie rał kil ka ty się cy. Re gu lar nie cho dził
(wraz z żo ną) do fil har mo nii, ope ry i na kon -
cer ty. Za wsze twier dził, że gdy by nie zo stał
le ka rzem, to pra gnął by być dy ry gen tem
(czy tał par ty tu ry i bar dzo do brze grał
na for te pia nie). Czę ścio wym speł nie niem te -
go ma rze nia są dro gi za wo do we Je go sy na,
sy no wej i uko cha nej wnucz ki. Syn zaj mu je
się dźwię kiem w Pol skim Ra diu Ka to wi ce, sy -
no wa jest tan cer ką Ope ry Ślą skiej (oraz na -
uczy cie lem tań ca kla sycz ne go w by tom skiej
szko le ba le to wej), a wnucz kę (uczą cą się
w tej że szko le) wie lo krot nie po dzi wiał
w przed sta wie niach i spek ta klach ba le to -
wych – ostat nio – w peł ni pro fe sjo nal nych.
Wnucz kę ce nił za ogrom ne za an ga żo wa nie
w sztu kę, za kon se kwent ne dą że nie do osią -
ga nia naj lep szych wy ni ków w szko le i za ję -
ciach po zasz kol nych. Sy no wą ko chał, jak wła -
sną cór kę. Na przed sta wie nia w Ope rze z jej
udzia łem re gu lar nie uczęsz czał. 
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Jej dro ga ży cio wa roz po czę ła się 3 VII 1941 roku. Uro dzi ła się w Bę dzi nie. Po ukoń -
cze niu szko ły pod sta wo wej roz po czę ła na ukę w Li ceum Żeń -
skim w Bę dzi nie. Ukoń czy ła je w 1958 roku. W cza sie na -
uki w szko le śred niej zwią za ła się z ru chem har cer skim, któ -
ry w 1956 roku prze ży wał  od no wę.  W 1957 ro ku ukoń -
czy ła w Po krzyw nej kurs dru ży no wych i od tąd, ja ko dru ży -
no wa pro wa dzi ła w li ceum dru ży nę ZHP. W ro ku 1958
po uzy ska niu dy plo mu doj rza ło ści roz po czę ła stu dia na Wy -
dzia le Le kar skim w Za brzu Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej. 

Na stu diach ak tyw nie udzie la ła się w ru chu stu denc kim.
Na dru gim ro ku stu diów, w lip cu 1960 roku, wzię ła udział
w Obo zie 32 Sa ni tar nej Dru ży ny In struk tor skiej ZHP
przy ŚL.A.M. Dru ży na ta po wsta ła przy ŚL.A.M w 1958 roku.

Obóz zlo ka li zo wa ny był nad Je zio rem Ma ru zek w oko li cach Grun wal du. Stu den ci In struk -
to rzy tej dru ży ny za bez pie cza li szpi tal po lo wy dla wie lo ty sięcz ne go zgru po wa nia har ce rzy
Ka to wic kiej Ko men dy Cho rą gwi ZHP. Zlot od by wał się dla uczcze nia 500 rocz ni cy bi twy
pod Grun wal dem. Po obo zie druh na An na Ci choń zo sta ła wy bra na dru ży no wą 32 Sa ni tar -
nej Dru ży ny In struk tor skiej ZHP przy ŚL.A.M. Funk cję tę peł ni ła w dru ży nie do 1963 ro -
ku. Mi mo trud nych stu diów me dycz nych stwo rzy ła w tym cza sie pod wa li ny pod dal szy roz -
wój ru chu har cer skie go na uczel ni. Dzię ki jej zdol no ściom or ga ni za cyj nym oraz przy ja ciel -
skie mu współ dzia ła niu ko le ża nek i ko le gów z dru ży ny uda ło się wy re mon to wać piw ni cę, zwa -
ną póź niej „Czar nym Ko tem”, w któ rej od by wa ły się spo tka nia stu den tów i pra cow ni ków
uczel ni, dzia łał te atr „So wi zdrzał”. Był to w tych la tach je dy ny ośro dek stu denc kie go ży -
cia kul tu ral ne go w Ro kit ni cy. Or ga ni zo wa no szko le nia dla stu den tów, któ rzy w okre sie let -
nim chcie li pra co wać na ko lo niach, ja ko hi gie ni ści. Or ga ni zo wa no pierw sze raj dy tu ry stycz -
ne. Zor ga ni zo wa no 4 dru ży ny har cer skie w Huf cu w Za brzu. Dru ży na stu den tów za bez -
pie cza ła me dycz nie zlo ty i raj dy Ka to wic kiej Ko men dy Cho rą gwi ZHP. 

Dru ży no wa dh Ha nia w 1961 ro ku zor ga ni zo wa ła obóz har cer ski na Ju rze Kra kow sko -
-Czę sto chow skiej w miej sco wo ści Hut ki  - Kan ki, w cza sie któ re go pro wa dzo no sze ro ko za -
kro jo ną ak cję o cha rak te rze szko le nio wo -sa ni tar nym dla miej sco wej lud no ści. 

Ja ko stu dent ka i dru ży no wa in struk tor har cer ski współ or ga ni zo wa ła szpi ta li ki po lo we dla
har ce rzy uczest ni czą cych w no wo pow sta łej Ak cji „Za mo nit”. Stu den ci  - har ce rze obo zo -
wa li w Szta bie Ak cji w Pod le si cach (1962), Pod zam czu (1963) i na Krę pie (1964). Na obo -
zach tych dh Ha nia Ci choń by ła ko men dan tem. 

Już w cza sie stu diów w 1963 zwią za ła się z uczel nią ja ko na uczy ciel aka de mic ki i na sta -
no wi sku asy sten ta roz po czę ła pra cę w Ka te drze Hi sto lo gii i Em brio lo gii w Ro kit ni cy. 

W 1964 ro ku zwią za ła się wę złem mał żeń skim z le ka rzem Pio trem Mi ko łaj czy kiem – tak -
że in struk to rem har cer skim. W tym też ro ku otrzy ma ła dy plom le ka rza i już ja ko An na Ci -
choń -Mi ko łaj czyk za czę ła staż po dy plo mo wy w Szpi ta lu nr 2 w By to miu. 

W 1968 roku roz po czę ła pra cę w cha -
rak te rze asy sten ta w Kli ni ce Chi rur gii ŚL.A.M.
w By to miu. W 1970 roku uzy ska ła I°,
a w 1974 r. II° spe cja li za cji z ane ste zjo lo gii.
Od 1974 roku za trud nio na by ła w Mię dzy -
in sty tu to wym Za kła dzie Ane ste zjo lo gii i Re -
ani ma cji, a na stęp nie w Kli ni ce Ane ste zjo lo -
gii z od de le go wa niem do pra cy w By to miu.
W 1979 roku obro ni ła pra cę dok tor ską pt.
„Za cho wa nie się po zio mu hor mo nów tar czy -
cy w cza sie za bie gu ope ra cyj ne go u cho rych
znie czu la nych ke ta mi ną”. W 1980 roku za -
trud nio na zo sta ła na eta cie ad iunk ta w Ka te -
drze i Kli ni ce Ane ste zjo lo gii ŚL.A.M w Ka -
to wi cach. W Szpi ta lu Spe cja li stycz nym w By -
to miu kie ro wa ła spe cja li za cją 21 le ka rzy.
W ro ku 2005 prze szła na eme ry tu rę. Za wsze
in te re so wała się dzia łal no ścią dru ży ny i po -
wsta łe go z niej Stu denc kie go Krę gu In struk -
tor skie go przy ŚL.A.M. Uczest ni czy ła we
wszyst kich uro czy stych i ju bi le uszo wych
spo tka niach tej or ga ni za cji. Po raz ostat ni usia -
dła przy har cer skim ogni sku na Krę pie we
wrze śniu 2008, w ra mach ob cho dów 50-le -
cia po wsta nia na uczel ni or ga ni za cji stu den -
tów -har ce rzy. Wią żąc krąg śpie wa li śmy: „Nie
zga śnie tej przy jaź ni żar, co po łą czy ła nas; nie
po zwo li my, by ją starł nie ubła ga ny czas”.

W XII 2010 roku dr An na Ci choń -Mi -
ko łaj czyk ode szła na wiecz ną war tę. Wspa -
nia ła har cer ka, do sko na ły le karz, świet ny spe -
cja li sta, wie lo let ni na uczy ciel aka de mic ki, do -
bry szla chet ny czło wiek.

Zgod nie z przy to czo ny mi sło wa mi pio -
sen ki po zo sta nie na za wsze w pa mię ci ko -
le ża nek i ko le gów, człon ków i sym pa ty ków
SKI ZHP. 

W Ich imie niu 
Kry sty na Kar czew ska, An na

Obu cho wicz

● DOKTOR NAUK MEDYCZNYCH ANNA CICHOŃ-MIKOŁAJCZYK ZMARŁA 22.XII.2010 ROKU

Odeszła na wieczną wartę

MARZEC   2011 PRO MEDICO 27

Szanownej Pani
Patrycji Makarskiej - Chachaj

wyrazy szczerego współczucia i słowa wsparciaz powodu śmierci
Mamy

składają

Tadeusz Urban wraz z gronem Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej
oraz koleżanki i koledzyze Śląskiej Izby Lekarskiej 
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