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z mojego 
punktu 
widzenia…

Kiedy składaliśmy sobie życzenia podczas przedświątecznych spotkań wigilijnych, wielu Kolegów
prosiło: życz mi więcej czasu. Coraz częściej zdajemy sobie sprawę, że żyjemy

na „przyśpieszonych obrotach”. Stefan Kisielewski mawiał: „Czas to bogactwo, którego nie
można zaoszczędzić: trzeba je wydawać.” Życzę więc nam wszystkim, aby w 2012 roku ten
czas był „wydawany” rozsądnie, by starczało go nie tylko na pracę, aby też to, co poza nią,
dostarczało nam wielu dobrych wrażeń, sił, energii.

Wchodzimy w ten nowy rok zupełnie tak, jak w poprzedni: walcząc z trzema
najpoważniejszymi symptomami choroby toczącej od wielu lat polską ochronę zdrowia:

niedoszacowaniem, niedookreśleniem i niedoinformowaniem. Chodzi oczywiście o finanse,
ciągle zmieniające się przepisy prawne i całą pączkującą biurokrację, która na nas spada.
Na początku 2011 roku samorząd musiał stoczyć batalię o kontraktowanie świadczeń medycznych
przez NFZ, by zakończyć go bojem o ustawę refundacyjną. Celowo używam wojskowej
terminologii, bo to urzędnicy i politycy atakują lekarzy, pozostawiając w Ich rękach pełną
odpowiedzialność za zdrowie i życie chorych, pogarszając warunki leczenia, potęgując trudności
w dostępie do świadczeń medycznych. Jak napisaliśmy we wspólnym z prezesem Rady Śląskiej
Izby Aptekarskiej grudniowym komunikacie: „zdecydowanie będziemy się przeciwstawiać dalszym
próbom obciążania środowisk medycznych skutkami wieloletnich zaniedbań i zaniechań władz
w ochronie zdrowia.”

Uważam za ważne to, że w ciągu tych miesięcy udało się wokół naszej izby lekarskiej
zjednoczyć wszystkie środowiska medyczne. Przedstawiciele samorządów: lekarskiego,

pielęgniarskiego, aptekarskiego, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, NSZZ
Solidarność, także Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych i wielu innych organizacji
pracodawców wystąpili w jednym, wspólnym głosie, dając dowód nie tylko solidarności, ale
i determinacji. A tej, możemy urzędników zapewnić, na pewno nam nie zabraknie. Nasze
samorządy zawodowe stanowią ogromną siłę, tym większą, jeśli się zjednoczą.

Dla osiągnięcia celów konieczna jest determinacja i upór. Sukcesem zakończyła się walka
o możliwość kontraktowania chirurgii jednodniowej. Prezydium naszej Okręgowej Rady

Lekarskiej apelowało 7 grudnia w sprawie wstrzymania konkursów na świadczenia hospitalizacji
w tym trybie. Niemal w ostatniej chwili przywrócono taką możliwość! 

Dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy podpisali i wysłali petycję oraz wszystkim,
którzy udzielili i dalej udzielają wsparcia dla naszych działań dotyczących zmiany ustawy

refundacyjnej, w tym zniesienia nałoźonych na lekarzy absurdalnych sankcji. Zawieszenie przez
Naczelną Radę Lekarską w połowie grudnia 2011 r. podjętej wcześniej uchwały rekomendującej
m.in. odstępowanie od oznaczania na receptach lekarskich uprawnień do refundacji oraz
niepodpisywanie umów pomiędzy aptekami a NFZ, było często oceniane wśród nas
na Śląsku jako zbytni kompromis. 21 grudnia Prezydium ORL wystosowało Apel do NRL (treść
Apelu na dalszych stronach biuletynu). 

Przypominam sobie słowa profesora Kornela Gibińskiego, wygłoszone parę lat temu podczas
Jubileuszu. Profesor powiedział wtedy: „Każdy z nas jest zapatrzony w wąską swoją

specjalizację, zatracamy pogląd na całość. A musimy zachować zdolność oceny zjawisk. Bo
tylko wspólnota, nasza solidarność, uczucia pozytywne, wzajemne wsparcie, docenienie i szacunek
są ważnym spoiwem, który jest nam, lekarzom potrzebny”. Te słowa są bardzo aktualne,
szczególnie teraz, gdy samorząd lekarski prosi o pomoc i wsparcie dla naszych Seniorów.
Szczegóły o Fundacji Lekarzom Seniorom i możliwości przekazywania 1 % podatku, zamieściliśmy
w poprzednim numerze „Pro Medico”, powtarzamy nasz apel i w tym numerze biuletynu.

Tablica pamiątkowa w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach-Ligocie upamiętnia
powstanie tam „Solidarności”, która przyczyniła się do m. in. odbudowy samorządności

zawodowej i uczelnianej. Przypomina o dumie ze wspaniałej postawy wielu śląskich  lekarzy
i personelu medycznego, którzy dali szczególne świadectwo  naszego powołania, w mrocznym
okresie stanu wojennego.
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Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach 
uprzejmie informuje, że

XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy

odbędzie się
31 marca 2011 roku o godz. 900

w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a

KOMUNIKAT

II Ko mu ni kat pre ze sów Ślą skiej Izby Le kar skiej 
i Ślą skiej Izby Ap te kar skiej

na te mat oce ny bie żą cej sy tu acji zwią za nej z wpro wa dza niem
od 1 stycz nia 2012 ro ku usta wy re fun da cyj nej.

19 grud nia 2011 ro ku w sie dzi bie Ślą skiej Izby Le kar skiej od by ło się dru gie spo tka -
nie Jac ka Ko za kie wi cza pre ze sa Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach i Pio tra Bru -
kie wi cza pre ze sa Ra dy Ślą skiej izby Ap te kar skiej.

Spo tka nie zo sta ło w ca ło ści po świę co ne oce nie wy da rzeń ostat nie go ty go dnia tj. spo -
tkań mi ni stra zdro wia z sa mo rzą dem le kar skim i sa mo rzą dem ap te kar skim w spra wie wpro -
wa dze nia od po cząt ku przy szłe go ro ku usta wy re fun da cyj nej. W wy ni ku roz mów z mi -
ni strem zdro wia, ma jąc przede wszyst kim na wzglę dzie do bro cho rych, oby dwa sa mo -
rzą dy na szcze blu kra jo wym za wie si ły pod ję te wcze śniej uchwa ły re ko men du ją ce m.in.
od stę po wa nie od ozna cza nia na re cep tach le kar skich upraw nień do re fun da cji oraz nie -
pod pi sy wa nie umów po mię dzy ap te ka mi a NFZ.

Oby dwa śro do wi ska ocze ku ją na pil ne opu bli ko wa nie przez mi ni stra zdro wia roz po -
rzą dze nia w spra wie re cept le kar skich, a tak że wspól nych z pre ze sem NFZ za po wie dzia -
nych ko mu ni ka tów dotyczących in ter pre ta cji nie któ rych za pi sów usta wy. Dal sze de cy zje
na szych sa mo rzą dów bę dą ści śle uza leż nio ne od wpro wa dze nia de kla ro wa nych przez mi -
ni stra zdro wia zmian.

Pre ze si oby dwu ślą skich sa mo rzą dów ape lu ją do pre ze sów Na czel nej Izby Le kar skiej
i Na czel nej Izby Ap te kar skiej oraz po zo sta łych okrę go wych izb le kar skich i ap te kar skich
o dal sze pro wa dze nie wspól nych roz mów i uzgad nia nie sta no wisk.

Dzię ku je my człon kom na szych sa mo rzą dów oraz in nym oso bom z wie lu śro do wisk
za udzie la ne wspar cie dla na szych dzia łań, pro wa dzą cych do wy eli mi no wa nia za gro żeń
dla pol skie go pa cjen ta oraz le ka rzy i ap te ka rzy, wy ni ka ją cych z wpro wa dze nia w ży cie od po -
cząt ku przy szłe go ro ku usta wy re fun da cyj nej w do tych czas obo wią zu ją cej tre ści.

Zde cy do wa nie bę dzie my się prze ciw sta wiać dal szym pró bom ob cią ża nia śro do wisk
me dycz nych skut ka mi wie lo let nich za nie dbań i za nie chań władz w ochro nie zdro wia.

Ja cek Ko za kie wicz Piotr Bru kie wicz
Pre zes Okrę go wej Ra dy Le kar skiej Pre zes Ra dy Ślą skiej Izby Ap te kar skiej
w Ka to wi cach w Ka to wi cach
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ko wie na szej izby. Umo wa za kła da, że le ka -
rze i le ka rze den ty ści, któ rzy za miesz ka ją
w Do mu Le ka rza Se nio ra w 2012 ro ku, bę -
dą wno si li opła tę w wy so ko ści skal ku lo wa nej
przez ŚIL na po zio mie 2600 za po kój jed -
no oso bo wy i 2200 zł za dwu oso bo wy. Po 1
stycz nia 2013 opła ta bę dzie pod le gać wa -
lo ry za cji. Jed no cze śnie dla le ka rzy, któ rzy za -
miesz ka ją w Do mu w 2013 ro ku lub póź niej,
uda ło się wy ne go cjo wać 15% zniż kę w opła -
tach za po byt w obiek cie, w sto sun ku do cen
obo wią zu ją cych w da nym okre sie. 

De cy zja ORL w spra wie pod pi sa nia
umo wy uzy ska ła apro ba tę Okrę go wej Ko mi -
sji Re wi zyj nej, któ ra w swo jej uchwa le „po -
pie ra dzia ła nia ORL i jej Pre zy dium zmie rza -
ją ce do za go spo da ro wa nia obiek tu prze zna -
czo ne go na Dom Le ka rza Se nio ra (…), po -
przez od da nie go w na jem fir mie, któ ra za -
bez pie czy le ka rzom człon kom ŚIL po byt
w god nych wa run kach, na za sa dach okre ślo -
nych przez ŚIL. Jed no cze śnie ko mi sja do ce -
nia sta ra nia Pre ze sa oraz Pre zy dium ORL
zmie rza ją ce do zmi ni ma li zo wa nia strat zwią -
za nych z utrzy ma niem pu sto sta nu.” 

Zgło sze nia le ka rzy i le ka rzy den ty stów
za in te re so wa nych za miesz ka niem w Do mu
Le ka rza Se nio ra przyj mo wa ne są w biu rze

Ślą skiej Izby Le kar skiej oso bi ście lub te le fo -
nicz nie pod nu me rem (32) 203 65 46.

WY KO NA NIE BU DŻE TU ŚIL ZA 2011 ROK

Dok tor Krzysz tof Olej nik, prze wod ni czą -
cy Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej przed sta -
wił Ra dzie spra woz da nie z po sie dze nia ko -
mi sji, po świę co ne go oce nie wy ko na nia 

NAJ LEP SI Z LEP I L -DEP
14 grud nia od by ło się ostat nie w 2011 ro ku po sie dze nie Okrę go wej Ra dy Le kar skiej

z udzia łem spe cjal nych go ści. Le ka rze i le ka rze den ty ści, któ rzy naj le piej zda li LEP i L -DEP
w je sien nej se sji eg za mi na cyj nej otrzy ma li na gro dy i li sty gra tu la cyj ne z rąk pre ze sa Jac ka 
Ko za kie wi cza. Wśród wy róż nio nych zna leź li się le ka rze: Ka ro li na Hof man-Py ka, Ma ciej 
Wy bra niec i Mar cin Ku becz ko, a wśród le ka rzy den ty stów San dra Bed na rek-Święch, Alek -
san dra Du niew ska-Kliś i Jo an na We gie ra. 

Pre zes Ko za kie wicz gra tu lo wał mło dym le ka rzom, ży cząc im wie lu suk ce sów na roz po czy -
na nej wła śnie dro dze
za wo do wej. – Mu si cie
mieć ma rze nia, wo lę
i de ter mi na cję, że się
speł nią. My je ste śmy
tu po to, aby Wam
po ma gać. Ale po świę -
ca jąc się pra cy nie
mo że cie za po mi nać
o naj bliż szych, bo
tym, co naj waż niej sze
w ży ciu jest ro dzi -
na – mó wił pre zes.
Do ży czeń do łą czył
się doc. Zyg fryd
Waw rzy nek, pre zes

pierw szej ka den cji. – Je ste ście na szą du mą, ży czę Wam po wo dze nia oraz że by ście czer -
pa li wie le sa tys fak cji z wy ko ny wa nia na sze go pięk ne go za wo du – po wie dział doc.
Waw rzy nek.

PE TY CJA W SPRA WIE RE CEPT NA LE KI RE FUN DO WA NE

Pre zes Ja cek Ko za kie wicz po in for mo wał człon ków Ra dy, że na dzień 2 grud -
nia Ślą ska Izba Le kar ska znaj do wa ła się na dru gim miej scu, wśród okrę go wych
izb, pod wzglę dem ilo ści prze sła nych do Na czel nej Izby Le kar skiej pe ty cji, w spra -
wie prze pi sów re gu lu ją cych za sa dy wy sta wia nia re cept na le ki re fun do wa ne.

SPO TKA NIE ŚLĄ SKICH LE KA RZY I AP TE KA RZY

8 grud nia 2011 ro ku w sie dzi bie Ślą skiej Izby Le kar skiej od by ło się spo -
tka nie pre ze sów Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach Jac ka Ko za kie -
wi cza i Ra dy Ślą skiej Izby Ap te kar skiej Pio tra Bru kie wi cza z udzia łem przed -
sta wi cie li obu sa mo rzą dów. Spo tka nie w ca ło ści zo sta ło po świę co ne bie -
żą cej, trud nej sy tu acji zwią za nej z pla no wa nym wpro wa dza niem od 1 stycz -
nia 2012 ro ku re stryk cyj nych dla pa cjen tów, le ka rzy i ap te ka rzy prze pi sów
usta wy re fun da cyj nej. Oby dwa ślą skie sa mo rzą dy po pie ra ją wza jem ne dzia -
ła nia, ma ją ce na ce lu zmia nę sy tu acji praw nej w ta ki spo sób, by nie po -
gar sza ła się i tak już trud na sy tu acja pa cjen tów, a jed no cze śnie zde cy do wa nie do ma ga ją się
li kwi da cji nie uza sad nio nych sank cji w sto sun ku do le ka rzy i ap te ka rzy. 

DOM LE KA RZA SE NIO RA PRZYJ MIE PIERW SZYCH PEN SJO NA RIU SZY

W trak cie li sto pa do we go po sie dze nia Okrę go wej Ra dy Le kar skiej zo sta ła pod pi sa na umo -
wa mię dzy Ślą ską Izbą Le kar ską, re pre zen to wa ną przez pre ze sa Jac ka Ko za kie wi cza i Je rze -
go Rde sa – skarb ni ka ORL, a wła ści cie la mi fir my „Je sien na Ró ża” na wy na jem „Do mu Le -
ka rza Se nio ra” w So snow cu. Tym sa mym uda ło się sfi na li zo wać bli sko dwu let nie dzia ła nia,
któ rych ce lem by ło uru cho mie nie do mu, w któ rym mo gli by za miesz kać le ka rze se nio rzy, człon -

Z działalności samorządu…
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Od lewej: dr dr Sandra Bednarek-Święch, Marcin Kubeczko, 

Karolina Hofman-Pyka, Jacek Kozakiewicz, Joanna Wegiera, Maciej Wybraniec

Podpisanie umowy na wynajem Domu Lekarza Seniora 
w Sosnowcu
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bu dże tu za dzie sięć mie się cy 2011 r.
„Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na przyj mu je
do ak cep tu ją cej wia do mo ści in for ma cje
o wy ko na niu bu dże tu ŚIL uchwa lo ne go
przez XXX OZL wy ka zu ją cą do dat ni wy nik
fi nan so wy (…) wie lo krot nie prze kra cza ją cy
war tość za pla no wa ną. Ko mi sja z uzna niem
od no si się do po czy nań ORL i jej Pre zy dium
ukie run ko wa nych na zwięk sze nie środ ków,
któ re wra ca ją do człon ków ŚIL.” 

TA BLI CE PA MIĄT KO WE

Człon ko wie Pre zy dium na wnio sek prof.
Grze go rza Opa li oraz Sto wa rzy sze nia „So -
li dar ność i Pa mięć” po sta no wi li do fi nan so -
wać wy ko na nie ta bli cy upa mięt nia ją cej po -
wsta nie NSZZ „So li dar ność” w Cen tral nym
Szpi ta lu Kli nicz nym oraz ma ją cej przy po mi -
nać o bo ha ter skiej po sta wie pra cow ni ków
ochro ny zdro wia, któ rzy 16 grud nia 1981
ro ku udzie la li po mo cy gór ni kom ran nym
w cza sie pa cy fi ka cji straj ku w Ko pal ni 
„Wu jek”. 

Na wnio sek wi ce pre zes Ha li ny Bor giel -
-Ma rek Pre zy dium pod ję ło rów nież de cy zję
o do fi nan so wa niu ta bli cy upa mięt nia ją cej do -
ko na nia prof. Ma rii Ba rań skiej -Ga chow -
skiej, pra cow ni ka SUM z po nad 50-let nim
sta żem. Pa ni pro fe sor by ła or ga ni za to rem,
za ło ży cie lem i wie lo let nim kie row ni kiem
Ka te dry i Za kła du Sto ma to lo gii Wie ku Roz -
wo jo we go Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz -
ne go. Ta bli ca za wi śnie na bu dyn ku Aka de -
mic kie go Cen trum Sto ma to lo gii w By to miu,
a środ ki na jej do fi nan so wa nie po cho dzić bę -
dą z bu dże tu Ko mi sji Sto ma to lo gicz nej. 

oprac. An na Za do ra – Świ de rek

Apel ORL w Ka to wi cach z dnia 23 li sto pa da 2011 r. 
do par la men ta rzy stów i Mi ni stra Zdro wia

w spra wie za sad wy sta wia nia re cept na le ki re fun do wa ne

Okrę go wa Ra da Le kar ska w Ka to wi cach zwra ca się do Mi ni stra Zdro wia o wstrzy ma -
nie prac nad pro jek tem roz po rzą dze nia do ty czą ce go upraw nień i obo wiąz ków le ka rza do wy -
sta wie nia re cept na le ki re fun do wa ne do cza su opra co wa nia pro jek tu do ty czą ce go pro -
wa dze nia do ku men ta cji me dycz nej nie zbęd nej przy wy pi sy wa niu re cept „pro fa mi lia” i „pro
auc to re”, a tak że wy peł nie nia tre ści de kla ra cji NFZ i NRL do ty czą cej wzo ru umo wy upo -
waż nia ją cej le ka rza i le ka rza den ty stę do wy sta wia nia re cep ty na le ki re fun do wa ne. 

Okrę go wa Ra da Le kar ska w Ka to wi cach jest prze ko na na, że do ko na nie ocze ki wa nych
zmian usta wy z dnia 12 ma ja 2011 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 do pro wa dzi do roz wią -
za nia pro ble mu, bę dą ce go źró dłem na ra sta ją ce go obu rze nia śro do wi ska le kar skie go. 

Apel Pre zy dium ORL w Ka to wi cach z dnia 7 grud nia 2011 ro ku
do Na czel nej Ra dy Le kar skiej

w spra wie wstrzy ma nia przez Pre ze sa NFZ i Mi ni stra Zdro wia RP kon kur sów 
na świad cze nia ho spi ta li za cji w try bie „jed ne go dnia” na rok 2012

Pre zy dium ORL w Ka to wi cach, uwzględ nia jąc opi nie ślą skie go śro do wi ska le kar skie -
go, wy ra ża za nie po ko je nie sta no wi skiem Pre ze sa Na ro do we go Fun du szu Zdro wia, ogło -
szo nym na stro nie in ter ne to wej NFZ, w spra wie wstrzy ma nia pro ce du ry kon kur so wej
na świad cze nia szpi tal ne w ra mach ho spi ta li za cji „jed ne go dnia” na rok 2012.

Pre zy dium ORL w Ka to wi cach uzna je za ko niecz ne i pil ne stwo rze nie przez NFZ wa -
run ków do re ali za cji świad czeń z za kre su ho spi ta li za cji „jed ne go dnia”, jak i stwo rze nie
wa run ków do udzie la nia ta kich świad czeń w ro ku 2012 i la tach na stęp nych. 

Pre zy dium ORL stoi na sta no wi sku, że wy ja śnie nie Pre ze sa NFZ
http://www.nfz.gov.pl/new/in dex.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=4643 z dnia 20 paź -
dzier ni ka 2011 in for mu ją ce o bra ku pod ję cia dzia łań do ty czą cych za kon trak to wa nia świad -
czeń w ra mach ho spi ta li za cji „jed ne go dnia” od 1 stycz nia 2012 nie mo że być uza sad -
nie niem ogra ni cze nia i prze rwa nia dla ubez pie czo nych wy ko ny wa nia świad czeń gwa ran -
to wa nych.

Pre zy dium ORL w Ka to wi cach ape lu je do Na czel nej Ra dy Le kar skiej o pod ję cie dzia -
łań, obej mu ją cych uzy ska nie za pew nie nia od Pre ze sa NFZ i Mi ni stra Zdro wia w przed -
mio cie ter mi nu w któ rym ogło szo ne zo sta ną kon kur sy na świad cze nia w za kre sie ho spi -
ta li za cji „jed ne go dnia”.

Apel Pre zy dium Okrę go wej Ra dy Le kar skiej Ślą skiej Izby Le kar skiej 

Pre zy dium Okrę go wej Ra dy Le kar skiej na po sie dze niu w dniu 21 grud nia 2011 r. za po zna ło się z in for ma cją Pre ze sa ORL o prze -

bie gu ob rad Na czel nej Ra dy Le kar skiej w dniu 16 grud nia br. i pod ję tych de cy zjach, przede wszyst kim o za wie sze niu uchwa ły nr 25/11/P -

-VI w spra wie po stę po wa nia le ka rzy po wej ściu w ży 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 z dnia 12 ma ja 2011 r.

Pre zy dium ORL wo bec bra ku ze stro ny władz zde cy do wa nych dzia łań zmie rza ją cych do zmia ny dys kry mi nu ją cych le ka rzy za pi sów

usta wy re fun da cyj nej, ape lu je do Na czel nej Ra dy Le kar skiej o przy wró ce nie re ko men da cji dla le ka rzy i le ka rzy den ty stów za war tych w uchwa -

le NRL z dnia 2 grud nia br. lub wska za nie in nych form pro te stu.

21 grudnia Prezydium ORL w reakcji na liczne głosy środowiska lekarskiego wystosowało Apel do
Naczelnej Rady Lekarskiej

4 PRO MEDICO STYCZEŃ 2012



SZKOLENIE PODYPLOMOWE

● POSTANOWILIŚMY DZIAŁAĆ

Niemożliwe stało się możliwe
sza wie (po dob nie jak w Ka to wi cach) jest więc
po dob nie su chut ko. Py ta nia do eg za mi nu se -
lek cjo nu je, z pro po zy cji na de sła nych z ca -
łe go kra ju pan pro fe sor Ja cek Imie la, kon sul -
tant kra jo wy w dzie dzi nie cho rób we wnętrz -
nych. Na na szym kur sie bę dzie my za szczy -
ce ni Je go obec no ścią i wy kła dem.

Za pra sza my wiec na Kurs Po stę py w Cho -
ro bach We wnętrz nych 2012 do ka to wic kiej sie -
dzi by Ślą skiej Izby Le kar skiej. Ży czy my owoc -
nej na uki i po ła ma nia ołów ków na eg za mi nie!

PO DZIĘ KO WA NIA:
Dzię ku je my szcze gól nie:

– na sze mu pre ze so wi Jac ko wi Ko za kie wi czo -
wi za sło wa „chciał bym, że by pie nią dze,
któ re wpła ca cie ja ko skład ki wra ca ły
do Was” i sfi nan so wa nie te go pro jek tu ze
środ ków ŚIL. Bez tej de cy zji re ali za cja pro -
jek tu by ła by nie moż li wa. Dzię ku je my
za do da nie nam wia ry w si łę na szej gło -
wy, gdy prze bi ja li śmy mur (ma my też po -
waż ne po dej rze nia, że to ru jąc nam dro -
gę, ka na ła mi dy plo ma tycz ny mi usu nął
Pan z owe go mu ru znacz ną ilość ce gieł –
po raz trze ci DZIĘ KU JE MY!)

– Jej Ma gni fi cen cji Rek to ro wi Ślą skie go
Uni wer sy te tu Me dycz ne go, pa ni prof.
Ewie Ma łec kiej -Ten de ra za za pa le nie nam
du że go zie lo ne go świa tła i zgo dę na re -
ali za cje te go przed się wzię cia

– pro rek to ro wi d/s kształ ce nia po dy plo mo -
we go SUM, pa ni prof. Kry sty nie Ol czyk,
któ ra czu wa ła, by swo im au to ry te tem
wes przeć na sze dzia ła nia, gdy po ja wia ły
się na ho ry zon cie „gó ry lo do we” 

– kon sul tan to wi kra jo we mu w dzie dzi nie cho -
rób we wnętrz nych, pa nu pro fe so ro wi 
Jac ko wi Imie li za od po wiedź na na sze py -
ta nia o or ga ni za cję kur su: – „je stem za!-
pró buj cie, przy ja dę”

– kon sul tan to wi wo je wódz kie mu w dzie dzi -
nie cho rób we wnętrz nych pa nu pro fe so -
ro wi Ja no wi Du ła wie, kie row ni ko wi na uko -
we mu kur su – za od wa gę pod ję cia wy zwa -
nia or ga ni za cji me ry to rycz nej czę ści spo -
tka nia. Pa no wie Pro fe so ro wie przed Wa -
mi – cha pe au bas!

– naj lep szym z naj lep szych, czy li na szym Mi -
strzom z pa nem pro fe so rem Fran cisz kiem

Nie moż li we sta ło się moż li we vel „NIE MA TA KIEJ RU RY NA ŚWIE CIE, KTÓ REJ NIE
MOŻ NA ODE TKAĆ” Ma my (ja ko pierw si i je dy ni w Pol sce, po za War sza wą) bez płat ny trzy -
ty go dnio wy kurs w na szym wo je wódz twie „Po stę py w cho ro bach we wnę trznych” … 
Ka to wi ce, 10 – 28 wrze śnia, 2012 r.

A za tem:
– nie wy naj mu je cie przez 3 ty go dnie ho te li

– nie opusz cza cie ro dzi ny na mie siąc
– nie ży wi cie się w ja dło daj niach

– nie po dró żu je cie przez pół Pol ski tam i z po wro tem
– nie wy da je cie kil ku ty się cy zło tych na po byt w sto li cy

Przez wie le lat („-naśćie”, mo że „-dzie siąt?”), co ro ku oko ło stu mło dych le ka rzy spe -
cja li zu ją cych się w in ter nie, mu sia ło jeź dzić na nie mal mie sięcz ny kurs do War sza wy. By ła
to cie ka wa, lecz bar dzo kosz tow na tu ry sty ka na uko wa (sza co wa li śmy kosz ty w po przed nich
ar ty ku łach na set ki ty się cy zło tych). Hi sto ria
suk ce su za czę ła się rok te mu o 1800, pew -
ne go je sien ne go wie czo ru. Na spo tka niu Ko -
mi sji ds. Mło dych Le ka rzy, nie mo gąc zgo -
dzić się na wie lo let ni zwy czaj prak ty ko wa nia
tej „piel grzym ki”, po sta no wi li śmy dzia łać. Po -
cząt ko wo prze wa ża ły „nie da sie” – opi nie
o ab so lut nej nie moż no ści zor ga ni zo wa nia po -
wyż sze go kur su na Ślą sku. Za czę li śmy więc
pi sać. Pi sa li śmy pi sma do Mi ni ster stwa Zdro -
wia i Cen trum Me dycz ne go Kształ ce nia Po -
dy plo mo we go, pi sa li śmy ar ty ku ły do „Pro Me -
di co”, proś by do kon sul tan tów  – wo je -
wódz kie go i kra jo we go. Dzię ki włą cze niu się
w ak cję pre ze sa Ślą skiej Izby Le kar skiej Jac -
ka Ko za kie wi cza oraz przed sta wi cie li Ko mi -
sji ds. Kształ ce nia ŚIL, na wią za na zo sta ła
współ pra ca ze Ślą skim Uni wer sy te tem Me -
dycz nym i po wo ła no Ze spół ds. Kształ ce nia
Po dy plo mo we go Le ka rzy (pierw sze na sze
spo tka nie w tym gro nie od by ło się 1 grud nia 2010 r. rów no rok przed na pi sa niem te go tek -
stu). Przez ten rok pra co wa li śmy w ma łych i du żych ze spo łach, ra dząc o moż li wo ściach i spo -
so bach roz wią za nia te go nie roz wią zy wal ne go od lat pro ble mu. Osta tecz nie… KURS „PO -
STĘ PY W CHO RO BACH WE WNĘ TRZYCH” MA MY W KA TO WI CACH!!! 

War to by ło po świę cić ty le pra cy i pry wat ne go cza su, by osią gnąć cel. Pierw sze zgło sze -
nia te le fo nicz ne za wie ra ły py ta nia „czy aby na pew no to ten sam kurs i nie mu si my je chać
do War sza wy?”. Od po wia da my: jest to ten sam kurs i nie mu si cie je chać do War sza wy. Po -
ja wi ły się też po je dyn cze wąt pli wo ści na tu ry hy drau licz nej (mi tycz ne „prze cie ki”), któ re krót -
ko i tre ści wie roz wie wa my – kur sy słu żą pod su mo wa niu ak tu al nej wie dzy i tyl ko te mu – w War -

Ko le dzy! Je że li   mu si cie po dró żo wać  po Pol sce, by za li czyć obo wiąz ko we kur sy 
spe cja li za cyj ne, NA PISZ CIE DO NAS.

Mo że uda się tak że w Wa szych spe cjal no ściach zor ga ni zo wać wska za ne przez Was
kur sy tu, na Ślą sku.
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● ROZMOWA Z PROF. DR HAB. N. MED. KRYSTYNĄ OLCZYK, PROREKTOR DS. SZKOLENIA
PODYPLOMOWEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH O ROLI WSPÓŁPRACY
UCZELNI WYŻSZYCH I ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KSZTAŁCENIU LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

„Jesteśmy pierwsi”
ocze ki wa nia i za mie rze nia, z proś bą o po moc i ra dę. Pan rek tor roz po czął nie zwłocz nie
swo je dzia ła nia, od by ły się uzgod nie nia z kon sul tan tem kra jo wym – pa nem pro fe so rem Jac -
kiem Imie lą. Dział ds. stu diów i stu den tów SUM, któ rym mam wiel ką przy jem ność kie ro -
wać, pod jął się ko niecz nych uzgod nień for mal nych z CMKP. I oka za ło się, iż nie ma prze -
szkód, aby prze pro wa dzić ta ki kurs na Ślą sku. 

A.Z-Ś.: CMKP otrzy mu je pie nią dze na swo ją dzia łal ność z Mi ni ster stwa Zdro wia. Czy zgo -
da Cen trum zwią za na jest rów nież z prze ka za niem środ ków nie zbęd nych do sfi nan so wa -
nia kur su w Ka to wi cach? 
prof. K.O.: Te ma tu środ ków fi nan so wych na wet nie po ru sza łam pod czas roz mów z CMKP,

wie dząc, że i tak ich nie po zy ska my,
a mo że to zni we czyć na sze wy sił ki.
Uzy ska li śmy zgo dę na prze pro wa dze -
nie kur su, ale pie nią dze na to przed -
się wzię cie mu sie li śmy zna leźć sa mi.
Z po mo cą przy szedł pre zes Ja cek
Ko za kie wicz, de kla ru jąc zna le zie nie
fun du szy, nie zbęd nych dla prze pro wa -
dze nia kur su. Ślą ska Izba Le kar ska za -
pew ni ła rów nież po miesz cze nia, a tak -
że re ali za cję ca łej stro ny tech nicz no-
or ga ni za cyj nej. Pan rek tor Du ła wa
opra co wał część me ry to rycz ną wnio -
sku, i co nie mniej waż ne – po zy skał
gro no naj wyż szej kla sy wy kła dow ców,
któ rzy wy ra zi li zgo dę na uczest nic two
w tym przed się wzię ciu.

A.Z-Ś.: Bę dą to wy bit ni spe cja li ści
o uzna nym w kra ju au to ry te cie…
prof. K.O.: Tak, jest to kil ku dzie się ciu pra cow ni ków na uko wych – przede wszyst kim z na -
szej uczel ni, re pre zen tu ją cych róż ne dzie dzi ny na uk me dycz nych, któ rych udział w re ali -
za cji kur su ate sta cyj ne go gwa ran tu je za rów no naj wyż szy po ziom na uko wy te go przed się -
wzię cia, a za ra zem – i naj wyż szy po ziom efek tów edu ka cyj nych.

A.Z-Ś.: Czy ko muś w Pol sce już uda ło się do pro wa dzić do prze ła ma nia mo no po lu CMKP
w spra wie kur sów?

An na Za do ra-Świ de rek: Le ka rze, któ rzy
w tym ro ku, w związ ku z od by wa niem spe -
cja li za cji z cho rób we wnętrz nych, bę dą
uczest ni czy li w kur sie ate sta cyj nym, nie bę -
dą mu sie li w tym ce lu je chać do sto li cy. Po -
wszech nie uwa ża no, że nie moż li we jest uru -
cho mie nie tych kur sów po za war szaw -
skim Cen trum Me dycz nym Kształ ce nia 
Po dy plo mo we go, a jed nak uda ło się je prze -
nieść na nasz ślą ski grunt. Jak do te go 
do szło?
prof. Kry sty na Ol czyk: Po wiem szcze rze,
iż na po cząt ku sa ma nie wie rzy łam, że to
się mo że udać. Już kie dyś pod ję li śmy pró -
bę prze nie sie nia kur su z dzie dzi ny on ko -
lo gii na nasz te ren, ale wte dy nie ste ty to
się nie po wio dło. Mi mo licz nych roz mów
z kon sul tan ta mi i CMKP spra wa upa dła
i nie mal że po go dzi li śmy się z my ślą, że
te go ro dza ju kur sy rze czy wi ście bę dą od -
by wać się tyl ko w War sza wie. Tym ra zem
jed nak za dzia ła li, i jak wi dać – nie zwy kle
sku tecz nie, le ka rze z Ko mi sji ds. Mło dych
Le ka rzy ORL, któ rzy ko rzy sta jąc ze
wspar cia pre ze sa ORL Jac ka Ko za kie wi -
cza, kon se kwent nie i nie ustę pli wie dą ży li
do re ali za cji te go, wy da wa ło by się nie -
moż li we go do zre ali zo wa nia, przed się -
wzię cia. I ci mło dzi lu dzie, na cze le z pa -
nem dok to rem Ra fa łem Soł ty skiem, bę dą cym
oso bą nie zwy kle kre atyw ną, z licz ny mi po -
my sła mi, któ re – co naj waż niej sze – po tra fi
wpro wa dzać w czyn, do tar li do pa na pro fe -
so ra Ja na Du ła wy – pro rek to ra ds. na uki
SUM, peł nią ce go jed no cze śnie funk cję kon -
sul tan ta wo je wódz kie go w dzie dzi nie cho -
rób we wnętrz nych, przed sta wia jąc swo je
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– kie row ni ko wi Stu dium Kli nicz no Dy dak tycz ne go CMKP pa nu pro fe so ro wi An drze jo wi 
Ha bio ro wi za wspa nia łą współ pra cę i po kie ro wa nie na szy mi kro ka mi tak, że nie za gu bi -
li śmy się w la bi ryn cie le gi sla cyj nym

– Ko mi sji ds. Kształ ce nia ŚIL oraz człon kom Ze spo łu ds. Kształ ce nia Po dy plo mo we go Le ka rzy
za pra cę przy re ali za cji na szej ini cja ty wy.

Z wy ra za mi sza cun ku,
Ra fał Soł ty sek

z -ca prze wod ni czą ce go Ko mi sji ds. Mło dych Le ka rzy

Ko ko tem na cze le, któ rzy pod ję li się ty ta -
nicz nej pra cy pod su mo wa nia dla nas
obec ne go sta nu wie dzy z dzie dzi ny cho -
rób we wnętrz nych

– dy rek to ro wi De par ta men tu Na uki i Szkol nic -
twa Wyż sze go Mi ni ster stwa Zdro wia pa nu
pro fe so ro wi Ro ma no wi Da nie le wi czo wi
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nych, przy mu su le cze nia czy za gad nień
me dycz nych do ty czą cych zgo nu. Omó wie -
nia za gad nień na tu ry praw nej, istot nych dla
śro do wi ska le kar skie go z pun ku wi dze nia
praw ni ków, pod ję li się wy kła dow cy Wy -
dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji Uni wer sy te tu Ślą -
skie go. Pra gnę pod kre ślić ogrom ny wkład pa -
ni pro fe sor Te re sy Du kiet -Na gór skiej, pro -
dzie ka na Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji, kie -
row ni ka Ka te dry Pra wa Kar ne go i Kry mi no -
lo gii, wy bit ne go spe cja li sty z za kre su pra wa
me dycz ne go, któ ra pod ję ła się tru du opra -
co wa nia pro gra mu stu diów, jak i przy go to -
wa nia stro ny or ga ni za cyj nej ca łe go przed -
się wzię cia. Uru cho mie nie tych stu diów jest
ko lej nym przy kła dem nie zwy kle owoc nej
w ostat nim cza sie współ pra cy Ślą skiej Izby
Le kar skiej i Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Ka -
to wi cach, któ ra zna la zła swój wy raz tak że
w na wią za niu kon tak tów z Uni wer sy te tem
Ślą skim, a w ślad za tym – zor ga ni zo wa niu
kształ ce nia po dy plo mo we go z tak po trzeb -
ne go i waż ne go za kre su.

A.Z-Ś.: Czy pla nu je cie Pań stwo uru cho mie -
nie jesz cze ja kiś stu diów in ter dy scy pli nar nych,
któ re po sze rzy ły by wie dzę le ka rzy po za stric -
te me dycz ną? 
prof. K.O.: Pla nu je my kon ty nu ację kształ ce -
nia z za kre su pra wa w ochro nie zdro wia, po -
przez wpro wa dze nie ko lej nych stu diów
pod na zwą „me dia cje w ochro nie zdro wia”.
Uru cho mie nie jed nak ta kie go przed się -
wzię cia uza leż nio ne bę dzie od za in te re so -
wa nia przy szłych słu cha czy, lecz tak że
i zgo dy pa ni pro fe sor Du kiet-Na gór skiej
na przy go to wa nie pro gra mu i try bu pro wa -
dze nia tych stu diów. Za mie rza my za tem
w ko ope ra cji z izbą prze pro wa dzić wśród le -
ka rzy an kie tę, któ ra wska za ła by na ewen tu -
al ne ich za in te re so wa nie pod ję ciem ta kich
stu diów. Na wią za łam też kon tak ty z Uni wer -
sy te tem Eko no micz nym w Ka to wi cach z my -
ślą o or ga ni za cji wspól nych stu diów dla le -
ka rzy z za kre su sze ro ko ro zu mia ne go za rzą -
dza nia, czy to fi nan sa mi w pla ców kach
ochro ny zdro wia, czy też za rzą dza nia ry zy -
kiem w ochro nie zdro wia. Je stem głę bo ko
prze ko na na, iż w or ga ni zo wa niu ta kich stu -
diów tak że bę dę mo gła li czyć na wspar cie,
nie za wod ną po moc i współ pra cę ze stro ny
Ślą skiej Izby Le kar skiej.

prof. K.O.: Jak wy ni ka z na szej wie dzy – ra czej je ste śmy pierw si. Mam na dzie ję, że w ślad
za na mi pój dą in ni, by przy naj mniej zmniej szyć uciąż li wość tzw. tu ry sty ki spe cja li za cyj nej.
Pra gnę przy tym pod kre ślić, iż sam Ślą ski Uni wer sy tet Me dycz ny nie był by w sta nie – przede
wszyst kim ze wzglę dów or ga ni za cyj nych, zre ali zo wać te go za mie rze nia. Je dy nie bu du ją ca,
i jak wi dać – nie zwy kle sku tecz na ko ope ra cja uczel ni ze Ślą ską Izbą Le kar ską do pro wa dzi -
ła do wspól ne go suk ce su, a to prze cież dla do bra na szych mło dych le ka rzy. 
Z przy jem no ścią tak że pra gnę stwier dzić, iż od po cząt ku bie żą cej ka den cji władz na szej
uczel ni, w trak cie któ rej mam za szczyt peł nić funk cję pro rek to ra ds. kształ ce nia po dy plo -
mo we go, uda ło nam się wspól nie wie le spraw prze pro wa dzić, wła śnie ze wzglę du na nie -
zwy kłe wspar cie i wspa nia łą współ pra cę ze Ślą ską Izbą Le kar ską.

A.Z-Ś.: Dla cze go wy bór kur su ate sta cyj ne go padł wła śnie na cho ro by we wnętrz ne?
prof. K.O.: Cho ro by we wnętrz ne to naj licz niej sza spe cja li za cja – nasz kurs jest pla no wa ny
dla stu le ka rzy. Za chę co na jed nak tym suk ce sem po sta no wi łam spraw dzić, czy ist nie je po -
trze ba zor ga ni zo wa nia kur sów ate sta cyj nych tak że i z za kre su in nych spe cja li za cji. Jak do -
tąd jed nak, mło dzi le ka rze nie zgło si li ta kich ocze ki wań. Do tar ły do mnie jed nak sy gna ły
o ko niecz no ści pod ję cia dzia łań w za kre sie kur sów cząst ko wych, by tak że nie któ re z nich
mo gły od by wać się na na szym te re nie. Tak więc przed utwo rzo nym po raz pierw szy w 2010
r. Ze spo łem ds. Kształ ce nia Po dy plo mo we go, skła da ją cym się za rów no z przed sta wi cie li uczel -
ni oraz sa mo rzą du le kar skie go, no we za da nia, któ re – zna jąc de ter mi na cję człon ków ze -
spo łu – z pew no ścią uda się nam zre ali zo wać.

A.Z-Ś.: Czy kurs jest jed no ra zo wym wy da rze niem, czy zo sta nie już na sta łe wpi sa ny do ka -
len da rza szko leń, ja ko co rocz ne wy da rze nie?
prof. K.O.: Sko ro je sien na or ga ni za cja kur su jest już za pew nio na, to są dzę, że bę dzie my
go da lej kon ty nu ować. Je śli za tem za ist nie je po trze ba ko lej nej edy cji kur su, z pew no ścią go
zre ali zu je my. Zda je my so bie bo wiem spra wę z ogrom nych kosz tów, ja kie po no szą le ka rze
zdo by wa jąc spe cja li za cję. Wią żą się one z uciąż li wy mi do jaz da mi, ko niecz no ścią wy naj mo -
wa nia kwa ter, wie lo dnio wym prze by wa niem po za do mem i nie obec no ścią w miej scu pra -
cy. Są dzę, że po tak do brym po cząt ku, za cznie my po wo li prze no sić z War sza wy na nasz
grunt in ne dłu go trwa łe kur sy, nie tyl ko ate sta cyj ne. Na si wy so kiej kla sy spe cja li ści z pew -
no ścią po mo gą w re ali za cji tych przed się wzięć, ma jąc na uwa dze do bro mło dych le ka rzy,
a w pa mię ci – tru dy zdo by wa nia swo ich spe cja li za cji w prze szło ści.

A.Z-Ś.: Pa ni Pro fe sor mó wi sze ro ko o współ pra cy mię dzy izbą, a uni wer sy te tem. Do tych -
czas naj bar dziej spek ta ku lar nym jej przy kła dem by ło utwo rze nie stu diów po dy plo mo wych
pra wo w ochro nie zdro wia.
prof. K.O.: Za in te re so wa nie te ma ty ką tych stu diów po dy plo mo wych prze szło na sze naj śmiel -
sze ocze ki wa nia. Na wspo mnia ne stu dia przy ję li śmy 70 osób, pod czas gdy przy ję cie na in -
ne stu dia po dy plo mo we, pro wa dzo ne w na szej uczel ni, 40 słu cha czy, uwa ża li śmy za du -
ży suk ces. Le ka rze, wo bec zmie nia ją cej się rze czy wi sto ści i co raz więk szej świa do mo ści praw -
nej pa cjen tów mu szą na być umie jęt no ści spro sta nia sy tu acjom, do któ rych na stu diach nie
są przy go to wy wa ni. Wra ca więc idea wpro wa dze nia ele men tów pra wa me dycz ne go już w kształ -
ce niu przed dy plo mo wym. Wów czas ab sol wen ci otrzy mu ją cy dy plom ukoń cze nia stu diów
na kie run ku le kar skim czy le kar sko -den ty stycz nym po sia da li by pod sta wo we wia do mo ści, moż -
li we do po sze rze nia na stu diach po dy plo mo wych. Pró by uru cho mie nia w na szej uczel ni stu -
diów po dy plo mo wych z za kre su pra wa me dycz ne go trwa ły już od wie lu lat. Do pie ro jed -
nak te raz, po skon so li do wa niu wy sił ków uczel ni i Ślą skiej Izby Le kar skiej, przy ogrom nej przy -
chyl no ści władz Uni wer sy te tu Ślą skie go, uda ło się je utwo rzyć. Izba wnio sła do pro gra mu
stu diów wie dzę z za kre su od po wie dzial no ści za wo do wej, ko dek su ety ki le kar skiej, sta nu praw -
ne go za sad wy ko ny wa nia za wo du, praw i obo wiąz ków człon ków sa mo rzą du za wo do we go,
przy go to wu jąc tak że ana li zę przy pad ków, z ja ki mi ze tknę li się rzecz ni cy od po wie dzial no -
ści za wo do wej i człon ko wie są du le kar skie go. Wy kła dow cy z ra mie nia Uczel ni przy go to -
wa li tre ści pro gra mo we z za kre su opie ki ter mi nal nej i eu ta na zji, ochro ny zdro wia psy chicz -
ne go, za gad nień błę du me dycz ne go, do ku men ta cji me dycz nej, eks pe ry men tów bio me dycz -
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stu diów z za kre su pra wa me dycz ne go, or ga -
ni zo wa nych we współ pra cy z Uni wer sy te tem
Ślą skim i Ślą ską Izbą Le kar ską. Z uwa gi na du -
że za in te re so wa nie, ja kim stu dia te się cie szą,
pla no wa ne jest uru cho mie nie stu diów po dy plo -
mo wych tak że z me dia cji w ochro nie zdro wia. 

Spo tka nie sta ło się też oka zją do prze ka -
za nia in for ma cji o uzy ska niu przez SUM we
współ pra cy z ŚIL akre dy ta cji z Cen trum Me -
dycz ne go Kształ ce nia Po dy plo mo we go na pro wa -
dze nie kur su ate sta cyj ne go z cho rób we wnętrz -

nych, któ ry pro wa dzo ny bę dzie w przy szłym ro ku w „Do mu Le ka rza”. – Nie spo -
sób przy tej oka zji nie wspo mnieć o wiel kim me ry to rycz nym i or ga ni za cyj nym
za an ga żo wa niu Pa na Pre ze sa Jac ka Ko za kie wi cza oraz wkła dzie Ko mi sji ds. Mło -
dych Le ka rzy w to przed się wzię cie – pod kre śla ła prof. Ol czyk. 

Prze wod ni czą cy oddz. Ślą skie go To wa rzy stwa Chi rur gów Pol skich – pro fe -
sor Je rzy Arendt po win szo wał pre ze so wi ORL po my słu cy klicz nej or ga ni za cji po -
dob nych spo tkań, a do spe cja li stów zwró cił się z na stę pu ją cą uwa gą: – To co Pań -
stwo zy ska li, zdo by wa jąc spe cja li za cję, to god ność, któ rą trze ba nieść przez ca -
łe ży cie. Ale to nie po wód do wy wyż sza nia się, a słu żeb no ści wo bec pa cjen tów
i ko le gów le ka rzy. – po wie dział pro fe sor.

Gra tu la cje no wym spe cja li stom prze ka zał rów nież dr Hen ryk Po tyr cha – wi ce -
prze wod ni czą cy Za rzą du Od dzia łu i czło nek Za rzą du Głów ne go Pol skie go To wa -
rzy stwa Le kar skie go. 

Wśród obec nych na sa li za pro szo nych go ści zna leź li się rów nież kon sul tan -
ci wo je wódz cy doc. Da mian Czy żew ski (chi rur gia klat ki pier sio wej), dr dr n. med.
Ire na Dy ner -Ja ma (re ha bi li ta cja me dycz na), Bog dan Ko czy (or to pe dia i trau ma -
to lo gia na rzą du ru chu), To masz Ko szut ski (uro lo gia dzie cię ca), prof. Ire na Krup -
ka -Ma tusz czyk (psy chia tria), dr n. med. Ja dwi ga Pysz kow ska (me dy cy na pa lia -
t yw  n a ) ,
a za ra -

zem prze wod ni czą ca
To wa rzy stwa Me dy -
cy ny Pa lia tyw nej oraz
prof. Ja cek Sta rzew -
ski (chi rur gia ogól na).
Obec ni by li rów nież
prof. Piotr Kna -
pik – prze wod ni czą -
cy oddz. Ślą skie go
Pol skie go To wa rzy -
stwa Ane ste zjo lo gii i In -
ten syw nej Te ra pii oraz
mgr Jo lan ta Wroń ska – kie row nik oddz. ds. Kształ ce nia Po dy plo mo we go Pra cow ni ków w Ochro -
nie Zdro wia w Wy dzia le Nad zo ru nad Sys te mem Opie ki Zdro wot nej Ślą skie go Urzę du Wo -
je wódz kie go.

An na Za do ra -Świ de rek

– To jest spo tka nie, na któ rym chcie li śmy od -
dać na leż ne ho no ry i po chy lić czo ła przed ty -
mi, któ rzy uzy ska li ty tuł spe cja li sty oraz ty mi,
któ rzy im pa tro no wa li, czy li kie row ni ka mi spe -
cja li za cji – Ty mi sło wa mi pre zes Ja cek Ko za -
kie wicz roz po czął uro czy stość zor ga ni zo wa -
ną w sie dzi bie Ślą skiej Izby Le kar skiej. 

Już po raz czwar ty spe cja li ści i kie row ni -
cy ich spe cja li za cji za sie dli w sa li au dy to ryj nej
„Do mu Le ka rza”, by wspól nie cie szyć się swo -
im suk ce sem, po roz ma wiać i po wspo mi nać. 

– Mam ogrom ny za szczyt po gra tu lo wać Pań -
stwu w imie niu Jej Ma gni fi cen cji Rek tor Ślą -
skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Ka to -
wi cach Pa ni Pro fe sor Ewy Ma łec kiej -Ten de -
ry – osią gnię te go suk ce su – mó wi ła prof.
Kry sty na Ol czyk, pro rek tor ds. szko le nia po -
dy plo mo we go Ślą skie go Uni wer sy te tu Me -
dycz ne go. – Pra gnę prze ka zać sło wa ogrom -
ne go uzna nia i po dzi wu, do któ rych ca łym
ser cem się do łą czam, dla umie jęt no ści łą cze -
nia przez Pań stwa ak tyw no ści za wo do wej,
tru dów co dzien ne go ży cia i licz nych obo -
wiąz ków ro dzin nych z ko niecz no ścią nie -
ustan nej na uki i uczest nic twa w kur sach oraz
sta żach spe cja li za cyj nych. Profesor Ol czyk
w kil ku sło wach za pre zen to wa ła rów nież ofer -
tę stu diów po dy plo mo wych uczel ni, w tym
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„Specjalizacja to godność, którą 
trzeba nieść przez całe życie”

● CZWARTE SPOTKANIE ZE SPECJALISTAMI I KIEROWNIKAMI SPECJALIZACJI – 29.11.2011

Od lewej: dr dr Jolanta Janowska-Fabianowicz,

Wojciech Wiatrok

Od lewej: dr dr Iwona Wziętek, Krystyna Trela, Tatiana Pietrzyńska, 

Ewa Stasikowska-Dudka, Jadwiga Pyszkowska

Od lewej: dr dr Małgorzata Jarosławiecka-Kostka, Bożena

Łącka z dziećmi  Alicją i Jakubem i mężem Krzysztofem, 

dr Irena Dyner-Jama
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PREZES ORL W KATOWICACH JACEK KOZAKIEWICZ ORAZ REDAKCJA „PRO MEDICO” GRATULUJĄ
WSZYSTKIM LEKARZOM, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY:

Alergologia

dr n. med. Zo fia Busz man

dr n. med. Ka mi la Gum precht

Ane ste zjo lo gia i in ten syw na te ra pia

dr Do mi nik Gem za

dr Alek san dra Ko ło dziej

dr Mał go rza ta Ku cze ra

dr Edy ta Sa po ta -Ulber ska

An gio lo gia

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

prof. dr hab. n. med. Ka ta rzy na Mi zia-

Stec

Chi rur gia ogól na

dr n. med. Mo ni ka Brze ziń ska

dr Ja cek Paw lic ki

dr Bar tosz Wie czo rek

Chirurgia dziecięca

dr Ja nusz Pier cha ła

Chi rur gia klatki piersiowej

dr Ro man Le wan dow ski

dr Ma ciej Na rski

Chi rur gia onkologiczna

dr Gra ży na Czen czek

dr Ewa Szlach ta -Świąt kow ska

Choroby płuc

dr Ar tur Kłu sek

dr Ane ta Pę ciak -Li siń ska

dr Jo lan ta Se ra fin -Brom blik

Cho ro by we wnętrz ne

dr An na Be kier -Że law ska

dr n. med. Ad rian na Ber ger -Ku cza

dr Agniesz ka Bieł ka

dr Agniesz ka Błasz czyk -Bro żek

dr Olim pia Bo dzio ny

dr Mag da le na Ci chosz

dr Wie sław Cy bul ski

dr Agniesz ka Du dziń ska -Ra bi jasz

dr n. med. Adam Gol da

dr Agniesz ka Ja błe ka

dr n. med. Ka ta rzy na Jan kie wicz-Zio bro

dr Ar ka diusz Ka mion ka

dr n. med. Piotr Ko ce łak

dr Iwo na Ku ro wicz

dr Be ata La rysz

dr Te re sa Ma li na

dr Adam Miś kie wicz

dr Ka ta rzy na Pią tek -Dą brow ska

dr n. med. Grze gorz Pie cha

dr Szy mon Pła czek

dr Ka ta rzy na Pła wec ka -Ko tas

dr n. med. Da riusz Przy go da

dr n. med. Hend Raw wash

dr An na Rudz ka

dr An na Stroj na -Pie tru cha

dr Alek san dra Sztef ka -Wol ny

dr Agniesz ka Wit kow ska

dr An na Za rych ta -Bar gie ła

dr Ma ja Za rzec ka

Cho ro by za kaź ne

dr Te re sa Lubsz czyk

Der ma to lo gia i we ne ro lo gia

dr n. med. Ewa Ha das

dr n. med. Elż bie ta Me szyń ska

Dia be to lo gia

dr Mał go rza ta Bar czyk

dr Mi ro sław Do liń ski

dr Ewa Gabz dyl

dr Be ata Gał wa -Ma jew ska

dr Ewa Ha brow ska

dr Ewa He in ce

dr n. med. Be ata Łąc ka -Gaź dzik

dr Jo an na Ma cie jew ska

dr Ju sty na No wak -Gaw li kow ska

dr Mał go rza ta Strzał ka -Maj ka

KIEROWNIK SPECJALIZACJI

prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala

prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala

dr Urszula Wąs

dr n. med. Konstancja Grzybowska

dr Janusz Skowron

dr Marek Wysocki

dr hab. n. med. Tomasz Urbanek

dr hab. n. med. Tomasz Urbanek

dr n. med. Mariusz Malczyk

dr n. med. Grzegorz Oczkowicz

dr Jacek Kocot

dr hab. n. med. Grzegorz Bajor

prof. dr hab. n. med. Marek Rokicki

dr hab. n. med. Jarosław Kużdżał

dr hab. n. med. Adam Maciejewski

dr hab. n. med. Adam Maciejewski

dr hab. n. med. Andrzej Krzywiecki

dr Urszula Świetlik-Malesa

dr n. med. Rafał Harat

dr Marlena Grzegorzewska

dr n. med. Iwona Woźniak-Skowerska

dr n. med. Witold Streb

dr n. med. Edward Tyrna

dr n. med. Adam Wędrychowicz

dr n. med. Ewa Grała-Dworak

dr n. med. Barbara Korzeniowska

dr Barbara Kaleta

dr n. med. Hubert Krupa

dr Joanna Gortat-Kobiór

dr n. med. Przemysław Kotyla

dr Elwira Zalejska

dr Tomasz Dybała

dr Andrzej Steć

dr Ewa Skinderowicz

dr Bronisław Buczkowski

dr n. med. Tomasz Szczepanik

dr Patrycja Gajewska-Kaszyca

prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek

dr n. med. Gabriela Mieszko-Filipczyk

dr n. med. Marcin Stieber

dr Agnieszka Szczygieł

prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak

dr Krystian Frey

dr n. med. Robert Pieczyrak

dr Magdalena Sierka-Kasprzak

prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht

dr Mariusz Gomulski

dr Jadwiga Półtorak-Król

dr n. med. Iwona Olszok

dr n. med. Małgorzata Pindycka-

Piaszczyńska

dr n. med. Mariola Wyględowska-Kania

prof. dr hab. n. med. Ewa Otto-

Buczkowska

dr n. med. Małgorzata Muchacka-Bianga

dr n. med. Małgorzata Muchacka-Bianga

prof. dr hab. n. med. Przemysława

Jarosz-Chobot

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek

dr n. med. Henryk Rudzki

prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht

dr n. med. Grażyna Deja

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-

Wierzgoń

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek
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dr Do ro ta Szot

dr Bo że na Wilk

En do kry no lo gia

dr Bar ba ra Frysz -Do mań ska

dr n. med. Ane ta Gaw lik

dr n. med. Bar ba ra Ka li na -Fa ska

Ga stro en te ro lo gia 

dr Ra fał Ko tul ski

dr n. med. Mi chał Ku kla

dr Ka ta rzy na Roj

Ge ria tria

dr Mał go rza ta Bie sia da

dr n. med. Anet ta Ko wal czuk -Wie te ska

dr Jo an na Przy byl ska -Just

dr Ga brie la Ra dwan

Gi ne ko lo gia on ko lo gicz na

dr hab. n. med. Ra fał Stoj ko

He ma to lo gia

dr Wło dzi mierz Men drek

Hi per ten sjo lo gia

dr hab. n. med. Mi chał Za kli czyń ski

Kar dio chi rur gia

dr n. med. Mi chał Gu zy

Kar dio lo gia

dr To masz Dy ba ła

dr Zbi gniew Mę żyk

dr Ka ta rzy na Sznaj der

Me dy cy na nu kle ar na

dr hab. n. med. Bar ba ra Bo bek-Bil le wicz

Me dy cy na pa lia tyw na

dr Ewa Sta si kow ska -Dut ka

Me dy cy na ra tun ko wa

dr Nad ia Ku bik

dr Bog dan Ku bik

dr Ja kub Li piń ski

dr Wie sław Pień ko

Me dy cy na ro dzin na

dr Ka ro li na Am bro ziak -Szy mi czek

dr Zu zan na Czar nec ka

dr Ane ta Do ro żyń ska

dr Ka ta rzy na Dy do

dr Ewa Gier la siń ska

dr Aga ta Gu ma

dr Be ata Lań ska -Za po row ska

Ne fro lo gia

dr Ma ciej Bu ła now ski

dr n. med. Ra fał Fi cek

dr Ka ta rzy na Kam pik

dr Grze gorz Pif czyk

dr Ja ni na Ta rasz kie wicz

Neo na to lo gia

dr Ewa Ada miec -Po nie wier ka

dr Mar ta Twar doch -Drozd

Neurochirurgia

dr Alek san dra Bia łas -Gał dyn

dr n. med. Da wid La rysz

Neu ro lo gia

dr Ja kub Ma zur

dr Ra do sław Nor man

dr n. med. Alek san dra Po ro siń ska

dr Mar ty na Ro sół

dr Adam Urba no wicz

Neurologia dziecięca

dr n. med. Ju sty na Pa proc ka

Oku li sty ka

dr Ra do sław Dy szak

dr Bar ba ra Ka wa lec -Her but

dr Re na ta Rok

dr Mi ro sław Trest ka

dr Agniesz ka Urgacz -Le cho wicz

prof. dr hab. n. med. Przemysława

Jarosz-Chobot

dr n. med. Henryk Rudzki

prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła

prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-

Tendera

prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-

Tendera

dr hab. n. med. Marek Waluga

prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz

dr n. med. Hubert Bołdys

dr Marcin Sosnowski

dr n. med. Jolanta Szkliniarz

dr n. med. Jan Szewieczek

dr n. med. Jarosław Derejczyk

dr hab. n. med. Bogdan Michalski

dr hab. n. med. Małgorzata Krawczyk-Kuliś

dr hab. n. med. Teresa Nieszporek

dr n. med. Włodzimierz Morawski

dr n. med. Tomasz Pawłowski

dr hab. n. med. Krystian Wita

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Kargul

prof. dr hab. n. med. Barbara Jarząb

dr n. med. Tatiana Pietrzyńska

dr n. med. Henryk Szczerba

dr Rafał Woźnikowski

dr Rafał Woźnikowski

dr Krzysztof Hajski

dr Bogdan Hawel

dr n. med. Zofia Syska-Mastalerz

dr n. med. Zofia Syska-Mastalerz

dr n. med. Ireneusz Szymczyk

dr Robert Straszak

dr Urszula Lubryka

dr Alicja Gruszka-Słota

prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek

prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek

dr hab. n. med. Antoni Wystrychowski

prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek

dr hab. n. med. Antoni Wystrychowski

dr n. med. Teresa Owsianka-Podleśny

dr n. med. Ewa Musialik-Świetlińska

dr n. med. Maciej Wojtacha

dr hab. n. med. Adam Rudnik

dr n. med. Piotr Konieczny

dr Aldona Warsz-Wianecka

dr n.med. Jolanta Biernawska

dr Ireneusz Fischer

dr n. med. Ewa Ogrodowska-

Hamankiewicz

dr n. med. Ewa Jamroz

prof. dr hab. n. med. Stanisława

Gierek-Ciaciura

dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek

dr Joanna Doraczyńska-Grzesik

dr n. med. Katarzyna Krysik

dr Aleksandra Mikulska-Cholewa
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dr Ka ro li na Ża czek -Za krzew ska

On ko lo gia kli nicz na

dr Mag da le na Przy by ła

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

dr n. med. Grze gorz Krop czyń ski

Oto ry no la ryn go lo gia

dr Woj ciech Krzy woń

Oto ry no la ryn go lo gia dzie cię ca

dr Ma rek Czer wiń ski

Pa to mor fo lo gia

dr Mo ni ka Ciu piń ska -Ka jor

Pe dia tria

dr Mar ta Świ der

Periodontologia

dr Ja cek Żu rek

Po łoż nic two i gi ne ko lo gia

dr Iman Hi ja zi

dr Alek san der Il ski

dr Dag ma ra Ma kow ska -Ma in ka

dr n. med. Bo gu sła wa Pie la

dr Mag da le na Pi wo war czyk

dr Wio let ta Roz mus -War cho liń ska

dr Iza be la Sie radz ka

dr n. med. Łu kasz Szwacz ka

Psy chia tria

dr n. med. To masz Mę dra la

dr Ja cek Przy by ło

dr Ra do sław Ste pań czak

Ra dio lo gia i dia gno sty ka ob ra zo wa

dr Mi chał Bed na rek

dr Be ata Cer

dr Alek san dra Ko czy -Ba ron

dr Mał go rza ta Ko rze kwa

dr Jo an na Mach nik -Bron cel

dr An drzej So bań ski

Ra dio te ra pia on ko lo gicz na

dr n. med. Iwo na Wzię tek

Re ha bi li ta cja me dycz na

dr Woj ciech Chmiel nic ki

dr Bo że na Łąc ka

dr Woj ciech Wia trok

Reu ma to lo gia

dr Ani da Gro sic ka

dr n. med. An na Haw rot -Ka wec ka

dr Ewa Sko tal czyk

Seksuologia

dr Ewa Pu cha ła

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

dr Mar ty na Mi cha lak -Grzą śle wicz

Transplantologia kli nicz na 

dr n. med. To masz Czerw

dr To masz Kru żel

dr n. med. Ja cek Wo jar ski

dr Sła wo mir Że gleń

Urologia

dr Ma ciej Co fa lik

dr Krzysz tof Jop

dr Ma ciej Szczę ba ra

Zdro wie pu blicz ne

dr hab. n. med. Ry szard Bracz kow ski

dr n. med. Maria Sadowska-Wieczorek

dr Maria Bernas

dr n. med. Roman Pawlas

dr n. med. Jan Stolaronek

dr Marek Kopacz

dr n. med. Jacek Pająk

dr hab. n. med. Katarzyna Ziora

dr n. med. Hanna Hupsch-Marzec

dr n. med. Anna Bednarska-Czerwińska

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Sodowski

dr n. med. Stanisław Włoch

dr Dariusz Dworak

dr n. med. Stanisław Włoch

dr n. med. Bartosz Czuba

dr hab. n. med. Bogdan Michalski

dr n. med. Michał Nawrocki

prof. dr hab. n. med. Irena Krupka-

Matuszczyk

dr n. med. Beata Trędzbor

dr hab. n. med. Krzysztof Kucia 

dr n. med. Kazimierz Załuczkowski

dr Barbara Strządała

dr n. med. Anna Siemianowicz

dr hab. n. med. Joanna Pilch-Kowalczyk

dr n. med. Elżbieta Kuleta-Bosak

dr Jarosław Hanaś

dr n. med. Krystyna Trela

dr n. med. Wiesław Rycerski

dr Małgorzata Jarosławiecka-Kostka

dr Jolanta Janowska-Fabianowicz

dr n. med. Anna Kotulska

dr n. med. Anna Kotulska

dr n. med. Wanda Lepiarz-Rusek

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-

Starowicz 

dr n. med. Małgorzata Gołębiowska-

Hupsch

dr hab. n. med. Małgorzata Krawczyk-

Kuliś

dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz

prof. dr hab. n. med. Marian Zembala

prof. dr hab. n. med. Marian Zembala

prof. dr hab. n. med. Mieczysław 

Fryczkowski

prof. dr hab. n. med. Mieczysław 

Fryczkowski

prof. dr hab. n. med. Andrzej Paradysz

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-

Wierzgoń



12 PRO MEDICO STYCZEŃ 2012

SZANOWNE KOLEŻANKI I KOLEDZY!
Mimo wielu trudności, w wyniku naszych usilnych starań i negocjacji 

w styczniu 2012 roku rozpoczyna swoją działalność 
Dom Lekarza Seniora w Sosnowcu.

Szanownych Seniorów zainteresowanych zamieszkaniem 
w naszym domu prosimy o pilny kontakt pisemny lub telefoniczny 

z biurem Śląskiej Izby Lekarskiej 
pod nr (32) 203 65 46

NASI SENIORZY 

PIELGRZYMKA

Piel grzym kę or ga ni zu je my z oka -
zji XX Mię dzy na ro do we go Dnia Cho re go,
któ ry usta no wił bł. Jan Pa weł II

Za pra sza my na 9 dni do Ita lii, któ ra
w cu dow ny spo sób łą czy SA CRUM i PRO -
FA NUM. Ita lia to zie mia pięk nych sank tu -
ariów i wspa nia łych kra jo bra zów, re li gij nych
unie sień i co dzien nej ra do ści ży cia. Chce -
my te go wspól nie do świad czyć!

Jed ną z war to ści Piel grzym ki jest fakt, że
wspól nie przy go to wu ją ją or ga ni za cje za wo -
dów me dycz nych: Ślą ska Izba Le kar ska, Ślą -
ska Izba Ap te kar ska, Okrę go wa Izba Pie lę -
gnia rek i Po łoż nych, Izba Dia gno stów La bo -
ra to ryj nych, Ka to lic kie Sto wa rzy sze nie Le -
ka rzy Pol skich, Sto wa rzy sze nie Far ma ceu tów
Ka to lic kich Pol ski, Ka to lic kie Sto wa rzy sze nie
Pie lę gnia rek i Po łoż nych Pol ski wraz z Apo -
stol stwem Cho rych i Dusz pa ster stwem Służ -
by Zdro wia. Pla no wa ne przed się wzię cie bę -
dzie oka zją do in te gra cji róż nych śro do wisk
me dycz nych oraz or ga ni za cji ko ściel nych zaj -
mu ją cych się ludź mi cho ry mi i służ bą zdro -
wia.

W po przed nich ko mu ni ka tach po da wa -
li śmy in for ma cję, że pla nu je my wy jazd dłuż -
szy, bo 12 dnio wy (i od po wied nio droż szy).
Po wie lu kon sul ta cjach po sta no wi li śmy skró -
cić go do 9 dni (w tym jest 5 dni ro bo czych),
a ce na nie prze kro czy 2500 zł (prze jazd, ho -
te le, wy ży wie nie, kosz ty pi lo ta żu i prze wod -
nic twa oraz ubez pie cze nie tu ry stycz ne).
Mo że oka zać się znacz nie mniej sza, je śli po -
wio dą się na sze sta ra nia po zy ska nia spon -
so rów.

We Wło szech więk szość po ten cjal nych
uczest ni ków na szej wy pra wy by ła nie raz już
kil ka ra zy. Przy de cy zji o jej skró ce niu mu -

sie li śmy zre zy gno wać z wi zy ty w Rzy mie. Pra gnie my po pro wa dzić piel grzym kę tra są au tor -

ską, któ rej nie ofe ru ją biu ra po dró ży. Ma być to wy jazd ze wszech miar nie zwy kły.

Punk tem kul mi na cyj nym jest po byt w San Gio van ni Ro ton do – sank tu arium św. Oj ca

Pio. Tam też chce my spo tkać się z przed sta wi cie la mi od po wied ni ków na szych or ga ni za cji

za wo do wych, zwie dzić Szpi tal Ulgi w Cier pie niu – dzie ło Św. Oj ca Pio. Bar dzo waż ne dla

nas jest umó wio ne już spo tka nie z na szym ro da kiem Abp. Zyg mun tem Zi mow skim, prze -

wod ni czą cym Pa pie skiej Ra dy ds. Dusz pa ster stwa Służ by Zdro wia, któ re mu pod le ga ją wszyst -

kie ka to lic kie in sty tu cje i pod mio ty dzia ła ją ce w ob sza rze ochro ny zdro wia.

Sta ra my się, aby wa run ki po dró ży au to ka rem i po by tu w ho te lach i od wie dza nych miej -

scach by ły jak naj mniej uciąż li we, po nie waż wie lu uczest ni ków Piel grzym ki bę dą sta no wi li

lu dzie star si, nie peł no spraw ni i cho rzy. To wa rzy szyć nam bę dą dusz pa ste rze służ by zdro -

wia, le ka rze i kom pe tent ni pi lo ci i prze wod ni cy.

Na na szej tra sie o dłu go ści ok. 4,5 tys. km cze kają Pa dwa, Ra wen na, Lo re to, Ma no -

pel lo ze Świę tym Ob li czem Chry stu sa i San Gio van ni Ro tun do – ma tecz nik Oj ca Pio; cze -

ka ją prze pięk ne mia sta Apu lii, Kam pa nii, Um brii i To ska nii: Tra ni, Al be ro bel lo, Amal fi, Orvie -

to, To di i Spo le to, wspa nia łe wi do ki na mo rze Tyr reń skie i Ad ria tyk.

Na sza wy pra wa łą czy w so bie ce le du cho we i po znaw cze. Dba jąc o kom fort zwie dza -

nia, bę dzie my po ru sza li się au to ka rem tyl ko za dnia. Bę dzie my w miej scach, któ rych Wa -

si przy ja cie le i są sie dzi ra czej nie zna ją. Do trze my do miejsc od da lo nych od utar tych szla -

ków. Znaj dzie my czas na ci chą me dy ta cję, wspól ny śpiew, ale i na spa ce ry w ma jo we pach -

ną ce wie czo ry. Na szą uni kal ną wy pra wę, łą czą cą wąt ki du cho we i tu ry stycz ne, za koń czy -

my w Bo lo nii, jed nej z naj pięk niej szych wło skich me tro po lii, na ogół omi ja nej przez wy ciecz -

ki. Udział w Piel grzym ce za po wie działy już zna ne po sta ci ze świa ta me dycz ne go.

In for ma cje szcze gó ło we (w tym pro gram i wa run ki uczest nic twa) znaj du ją się na stro -

nie: www.osoz.pl/piel grzym ka oraz stro nach in ter ne to wych www. or ga ni za to rów Piel grzym -

ki. De kla ra cje uczest nic twa zbie ra my do 20 stycz nia 2012 r. lub wcze śniej sze go wy czer -

pa nia miejsc. Za licz kę w wy so ko ści 300 zł pro si my wpła cać do 20 stycz nia.

Za pi sy przyj mu ją ww. or ga ni za cje (ze stro ny Ślą skiej Izby Le kar skiej pa ni Jo lan ta Wo -

je wo da, tel. (32) 203 65 47 lub 48 wew. 314; e -ma il: j.wo je wo da@izba -le kar ska.org.pl”

oraz Biu ro Po dró ży ORI NO KO – ART & TRA VEL z Ra ci bo rza. Wła ści ciel: Da wid Wa cław -

czyk, tel. 502 557 238 lub ma il: da wid@ori no ko.pl

Za pra sza my do udzia łu w Piel grzym ce Śro do wisk Me dycz nych oraz Cho rych do Włoch 
„Pro Vi ta – w służ bie ży ciu” (w dn. 12-20 ma ja 2012r, tj. od sob.- ndz.).



– le karz roz li cza ją cy się in dy wi du al nie
skła da ją cy ze zna nie o wy so ko ści osią gnię te go do cho du
w ro ku po dat ko wym na dru ku PIT 37, chcą cy prze ka zać 1%
po dat ku wy peł nia: w po zy cji H. „Wnio sek o prze ka za nie 1%
po dat ku na leż ne go na rzecz or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne -
go (OPP)”
– nu mer KRS – 0000316367
– wy li czo ny 1% kwo ty po dat ku na leż ne go,
– le karz mo że rów nież wpi sać cel szcze gó ło wy prze zna cze -

nia 1% po dat ku,
– za zna cza jąc kwa drat „wy ra żam zgo dę” ma moż li wość prze -

ka za nia swo je go imie nia, na zwi ska oraz ad re su wraz z in -

for ma cją o prze ka za nej kwo cie do Fun da cji „Le ka rzom Se -
nio rom”,

– le karz mo że rów nież po dać do dat ko we in for ma cje (te le -
fon, e -ma il) uła twia ją ce kon takt z nim, ja ko po dat ni kiem.

Skła da ją cy ze zna nie o wy so ko ści osią gnię te go do cho du w ro -
ku po dat ko wym na dru ku PIT 36, chcą cy prze ka zać 1 % po -
dat ku wy peł nia: w po zy cji O „Wnio sek o prze ka za nie 1% po -
dat ku na leż ne go na rzecz or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go
(OPP)”
– nu mer KRS – 0000316367
– wy li czo ny 1% kwo ty po dat ku na leż ne go,
– le karz mo że rów nież wpi sać cel szcze gó ło wy prze zna cze -

nia 1% po dat ku, 

1% na na szą FUN DA CJĘ „LE KA RZOM SE NIO ROM”

Koleżanki i Koledzy!

Przyłączam się do apelu Okręgowej Rady Lekarskiej – abyśmy zadeklarowali 1% naszego podatku na rzecz

Fundacji „Lekarzom Seniorom” utworzonej przez ŚIL. Taka deklaracja to nie tylko akt solidarności zawodowej,

ale także realna inwestycja, gwarantująca, że nasza starość nie będzie pozbawiona opieki i nie będzie samotna.

Prof. dr hab. n. med. Władysław Nasiłowski  
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● O FUNDACJI „LEKARZOM SENIOROM” POWIEDZIELI:

Popieram i gratuluję pomysłu!
Go rą co po pie ram dzia ła nia Fun da cji „Le ka rzom Se nio rom”. Gra tu lu ję wpi sa nia Fun da cji na li stę or ga ni za -

cji po żyt ku pu blicz ne go, po zwo li to nam wszyst kim, le ka rzom i le ka rzom den ty stom, wy ka zać się so li dar no ścią
z na szy mi ko le ga mi i ko le żan ka mi Se nio ra mi. W pro sty spo sób, pod czas wy peł nia nia ze zna nia po dat ko we go na -
le ży tyl ko wpi sać da ne Fun da cji, mo że my Ich wspo móc fi nan so wo. Pa mię taj my, że pra co wa li na swo je eme ry tu -
ry w zu peł nie in nych cza sach, stąd tak uwła cza ją ca ich wy so kość, nie wy star cza ją ca na po kry cie pod sta wo wych
po trzeb, w tym miesz ka nio wych. Pa mię taj my, że my tak że mo że my zna leźć się w po trze bie.

redaktor naczelny strony internetowej ŚIL, Ra fał Kieł kow ski

1% DLA LE KA RZA SE NIO RA!

Gdy nad cią ga nie bez pie czeń stwo, biesz czadz kie hu cu ły two rzą krąg. Sil niej si wę dru ją na ze wnątrz, słab si
do środ ka. Prze pra szam za po rów na nie, ale ma rzę i wie rzę, że po dob na so li dar ność mo że ce cho wać nas – le -
ka rzy. Nie zna my bo wiem „dnia ani go dzi ny”, za trud nie ni po nad mia rę na umo wach kon trak to wych, po zba wie -
ni osłon so cjal nych w ra zie nie szczę ścia (np. cho ro by) zo sta je my sa mi bez za rob ku, bez świad czeń, cza sem w nę -
dzy (są już przy kła dy ofiar te go sys te mu). O na szych eme ry tu rach na wet nie wspo mnę, bo … oka za ło się że
ich nie bę dzie (re al nie li cząc). Z dru giej stro ny po ja wia ją się usta wy umoż li wia ją ce ka ra nie nas na naj róż niej sze
spo so by za naj róż niej sze, nie do koń ca spre cy zo wa ne wi ny. Wnio sek jest je den  – mu si my po ma gać sa mi so bie,

nie li cząc na cu da, któ re się NIE zda rzą… Dzi siaj ape lu je my –„ze wrzyj my krąg” i po móż my na szym Se nio rom i Mi strzom, któ rzy pra -
cu jąc z od da niem ca łe ży cie, ma ją dziś trud no ści fi nan so we… Nie po zwól my, by ich je sień ży cia by ła po nu ra (bo tak wy ce nił ZUS) lecz
do daj my do niej pro myk słoń ca, prze ka zu jąc 1% na Fun da cję „Le ka rzom Se nio rom”. 

Ra fał Soł ty sek 

wi ce prze wod ni czą cy Ko mi sji ds. Mło dych Le ka rzy
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UCZELNIE MEDYCZNE

● DYPLOMATORIUM WYDZIAŁU LEKARSKIEGO W KATOWICACH

ro zu mia łość w cza sie
tych sze ściu lat, gdy ich
la to ro śle po świę ca ły
swój czas zgłę bia niu
na uk me dycz nych. 

Rek tor SUM prof.
Ewa Ma łec ka-Ten de ra
za zna czy ła, że jest bar -
dzo zwią za na z tym
rocz ni kiem stu den tów,
bo kie dy oni roz po czy -
na li na ukę, ona obej -
mo wa ła funk cję rek to -
ra uczel ni. – Jest to dla
Was dzień wy jąt ko wy, ale dla mnie też jest to dzień o szcze gól nym zna cze niu. Sześć lat
te mu ba li ście się, jak te stu dia bę dą prze bie gać, stre so wa ły Was no we obo wiąz ki i wy ma -
ga nia. Ja też mia łam wiel ką tre mę, też nie wie dzia łam ja kie wy zwa nia cze ka ją na mnie w Uczel -
ni, któ ra by ła w tra gicz nej sy tu acji fi nan so wej. Ale uda ło się. Chcia ła bym wie rzyć, że te la -

Ko lej ny rocz nik ab sol wen tów Ślą skie go
Uni wer sy te tu Me dycz ne go opu ścił mu ry
uczel ni. W trak cie uro czy sto ści wrę cza nia dy -
plo mów pro fe sor Jan Zej da w swo im oko licz -
no ścio wym wy kła dzie za zna czył, że sta no -
wią oni aż 10 proc. wszyst kich te go rocz nych
ab sol wen tów stu diów me dycz nych w Pol sce.
Po nad trzy stu spo śród nich już sta ło się
człon ka mi Ślą skiej Izby Le kar skiej, roz po czy -
na jąc w paź dzier ni ku 2011 ro ku sta że po -
dy plo mo we.

Dzie kan Wy dzia łu Le kar skie go w Ka to -
wi cach prof. Jo an na Le win-Ko wa lik gra tu lo -
wa ła mło dym adep tom sztu ki le kar skiej
suk ce su, ja kim jest ukoń cze nie trud nych i wy -
ma ga ją cych po świę ce nia stu diów. Po dzię ko -
wa ła też ro dzi nom i bli skim ab sol wen tów
za ich za an ga żo wa nie, trud, po moc oraz wy -

Wyjątkowy dzień 

NASI SENIORZY

– za zna cza jąc kwa drat „wy ra żam zgodę” ma moż li wość prze -
ka za nia swo je go imie nia, na zwi ska oraz ad re su wraz z in -
for ma cją o prze ka za nej kwo cie do Fun da cji „Le ka rzom Se -
nio rom”,

– le karz mo że rów nież po dać do dat ko we in for ma cje (te le -
fon, e -ma il) uła twia ją ce kon takt z nim ja ko po dat ni kiem.

–  le karz roz li cza ją cy się za po śred nic twem za kła du pra -
cy – pra co daw cy

de kla ra cja PIT 40 – NIE MO ŻE KO RZY STAĆ Z ULG I OD -
LI CZEŃ oraz PRZE KA ZAĆ 1% PO DAT KU NA RZECZ OR -
GA NI ZA CJI PO ŻYT KU PU BLICZ NE GO.
Chcąc prze ka zać 1% na rzecz OPP i ko rzy stać z ulg le karz
sam mu si wy peł nić ze zna nie rocz ne na dru ku PIT 37 w po -
zy cji H bądź dru ku PIT 36 po zy cji O:
– nu mer KRS – 0000316367
– wy li czo ny 1% kwo ty po dat ku na leż ne go,
– le karz mo że rów nież wpi sać cel szcze gó ło wy prze zna cze -

nia 1% po dat ku,
– za zna cza jąc kwa drat „wy ra żam zgo dę” ma moż li wość prze -

ka za nia swo je go imie nia, na zwi ska oraz ad re su wraz z in -

for ma cją o prze ka za nej kwo cie do Fun da cji „Le ka rzom Se -
nio rom”,

– le karz mo że rów nież po dać do dat ko we in for ma cje (te le -
fon, e -ma il) uła twia ją ce kon takt z nim ja ko po dat ni kiem.

– le karz roz li cza ny przez ZUS
le karz, któ ry roz li cza się za po śred nic twem ZUS -u po otrzy -
ma niu in for ma cji o roz li cze niu rocz nym ma pra wo do ko nać
in dy wi du al ne go roz li cze nia. Je że li le karz po sta no wi prze ka -
zać 1 % z po dat ku na rzecz or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne -
go, wi nien wy peł nić 
druk PIT 37 w po zy cji H bądź PIT 36 w po zy cji O: 
– nu mer KRS – 0000316367
– wy li czo ny 1% kwo ty po dat ku na leż ne go,
– le karz mo że rów nież wpi sać cel szcze gó ło wy prze zna cze -

nia 1% po dat ku,
– za zna cza jąc kwa drat „wy ra żam zgo dę” ma moż li wość prze -

ka za nia swo je go imie nia, na zwi ska oraz ad re su wraz z in -
for ma cją o prze ka za nej kwo cie do Fun da cji „Le ka rzom Se -
nio rom”,

– le karz mo że rów nież po dać do dat ko we in for ma cje (te le -
fon, e -ma il) uła twia ją ce kon takt z nim ja ko po dat ni kiem.

Ró ża Wró bel, główna księgowa biura ŚIL
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Skró ce nie cza su stu diów bę dzie mu sia ło się
wią zać z roz sąd nie prze pro wa dzo ną re for mą
obec ne go pro gra mu na ucza nia oraz mą drze
za pla no wa nym sys te mem prak tyk pod czas
ostat nie go, „prak tycz ne go” ro ku stu diów.
W prze ciw nym ra zie mo że to skut ko wać po -
waż nym ob ni że niem ja ko ści kształ ce nia le ka -
rzy. Za le tą sta żu jest to, iż da je moż li wość pra -
cy na wie lu od dzia łach i ugrun to wa nia we
wszyst kich pod sta wo wych dzie dzi nach me -
dy cy ny, nie tyl ko wie dzy, ale i prak tycz nych
umie jęt no ści, któ re po stu diach nie za wsze
są wy star cza ją ce do pod ję cia sa mo dziel nej
pra cy. Wie lu oso bom po zwa la osta tecz nie
zwe ry fi ko wać ich pla ny za wo do we, co rów -
nież jest bar dzo istot ne. Czy rok „prak ty ki za -
wo do wej”, wpro wa dza ny w miej sce do tych -
cza so we go szó ste go ro ku stu diów speł ni po -
dob ną ro lę? Czas po ka że. 
     
Otrzy mu jąc ogra ni czo ne pra wo wy ko ny wa -
nia za wo du sta ła się Pa ni człon kiem sa mo -
rzą du za wo do we go le ka rzy. Jak po strze ga Pa -
ni ro lę izby i ja kie ma ocze ki wa nia wzglę dem
sa mo rzą du? 

To ra czej trud ne py ta nie dla le ka rza z za le -
d wie 2-mie sięcz nym sta żem pra cy. Sta ram
się do pie ro po wo li od naj dy wać w na szym le -
kar skim śro do wi sku i po zna wać je go funk -
cjo no wa nie. Te raz, na po cząt ku swo jej dro -
gi za wo do wej li czę przede wszyst kim
na kom pe tent ną po ra dę i po moc, tym bar -
dziej, że pan pre zes za pew nił nas pod czas
uro czy sto ści wrę cze nia dy plo mów, że sa mo -
rząd jest przede wszyst kim po to by po ma -
gać nam, mło dym le ka rzom. To cen ne, bo
po cząt ki, jak to po cząt ki, za zwy czaj by wa -
ją trud ne. 

ta spę dzo ne na uczel ni na za wsze po zo sta ną w Wa szej pa mię ci ja -
ko czas wy jąt ko wy.

Go ściem uro czy sto ści był pre zes ORL, Ja cek Ko za kie wicz, któ -
ry po gra tu lo wał ab sol wen tom. – W imie niu ślą skiej ro dzi ny le kar skiej
ży czę wy trwa nia w ob ra nej dro dze, wier no ści so bie, za ufa nia ze stro -
ny prze ło żo nych, współ pra cow ni ków i pa cjen tów, a przede wszyst -
kim sa tys fak cji z do brze wy ko ny wa nej pra cy i po myśl no ści w ży ciu oso -
bi stym.

Na za koń cze nie uro czy sto ści, po zło że niu ślu bo wa nia le kar skie -
go i ode bra niu dy plo mów dzie kan Jo an na Le win – Ko wa lik, przy ka -
za ła ab sol wen tom prze rzu cić ozdob ne dzyn dzoł ki z pra wej na le wą
stro nę stu denc kiej czap ki – ja ko sym bol osta tecz ne go za koń cze nia
na uki. Nie dłu go po tem wszyst kie czap ki po szy bo wa ły w gó rę
na znak, że roz po czął się czas mniej ofi cjal ne go świę to wa nia w gro -
nie ro dzi ny i przy ja ciół. 
  An na Za do ra - Świ de rek

An na Za do ra -Świ de rek: W trak cie wrę cze nia dy plo mów przed sta wi ciel sa mo rzą du stu denc -
kie go dow cip nie skon sta to wał, że ta uro czy stość jest dla stu den tów niż szych rocz ni ków je -
dy nym do wo dem, że stu dia me dycz ne fak tycz nie da się ukoń czyć. Pa ni uda ło się te go do -
ko nać ze śred nią 4,72, to jest naj wyż szą wśród te go rocz nych ab sol wen tów Wy dzia łu Le -
kar skie go SUM….

lek. Ju sty na Py tel: Na sze stop nie nie wie le mó wią o tym ja ki mi bę dzie my le ka rza mi, więc są -
dzę, że nie moż na ich prze ce niać. My ślę że na ten mój ma -
ły suk ces zło ży ło się wie le spraw. Tro chę, a wła ści wie cał kiem
spo ro, wła sne go wy sił ku, ale tak że wspar cie mo jej wspa nia -
łej ro dzi ny oraz przy ja ciół, pra ca na uczy cie li, i wresz cie, choć
to mo że naj waż niej sze, przy chyl ne spoj rze nie Te go Ko goś,
Kto roz dzie la nam na sze ta len ty. 

Nie daw no roz po czę ła Pa ni staż w Okrę go wym Szpi ta lu Ko -
le jo wym w Ka to wi cach. Co Pa nią naj bar dziej za sko czy ło w szpi -
tal nej rze czy wi sto ści i co dzien nej pra cy le ka rza?

Po zy tyw nie za sko czy ła mnie otwar tość star szych ode mnie le -
ka rzy. Roz po czy na jąc staż spo dzie wa łam się, że bę dą z więk szym dy stan sem pod cho dzić
do ta kie go „żół to dzio ba”, ja kim na ra zie je stem. Nie słusz nie, bo jak do tąd spo tka łam się
ze spo rą otwar to ścią. Ne ga tyw nym aspek tem pra cy oka za ły się dzie siąt ki do ku men tów, któ -
re trze ba wy peł niać, skom pli ko wa ne, cią gle zmie nia ją ce się prze pi sy. Ale jak na ra zie opty -
mizm mło de go czło wie ka skła nia mnie ra czej do sku pia nia się na tym, co po zy tyw ne w pra -
cy le ka rza. 

Ja kie ma Pa ni pla ny za wo do we, czy wią żą się z ja kąś kon kret ną spe cja li za cją?

Naj waż niej sze dla mnie jest to, że chcę być do brym spe cja li stą w dzie dzi nie, któ rą wy bio -
rę. Osta tecz nej de cy zji jesz cze nie pod ję łam. Od kąd za czę łam stu dia in te re so wa ła mnie neu -
ro lo gia, roz wa żam rów nież pe dia trię i po niej neu ro lo gię wie ku roz wo jo we go. 

Stu dia me dycz ne na le żą w Pol sce do naj dłuż szych i trwają 6 lat. Pa trząc z per spek ty wy ab -
sol wen ta, co są dzi Pa ni o pla nach Mi ni ster stwa Zdro wia do ty czą cych ich skró ce nia i li kwi -
da cji sta żu po dy plo mo we go?

UCZELNIE MEDYCZNE
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● KILKA PYTAŃ DO NAJLEPSZEJ ABSOLWENTKI

Justyna Pytel
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RELACJE

● TABLICA PAMIĄTKOWA W CENTRALNYM SZPITALU KLINICZNYM

„Egzekucja prawnie uznana”
Za jąc, w na stęp nych
dniach w szpi ta lu umie -
ra ją Jo achim Gni da
i Jan Sta wi siń ski; ran -
nych zo sta je 21 gór ni -
ków, m. in. prze wod ni -
czą cy KS.” (źró dło:
www.en cy klo pe dia -so -
li dar no sci.pl)

PO STA WA LE KA RZY

I PER SO NE LU

ME DYCZ NE GO

Pra wo sta nu wo jen ne go by ło bez względ ne, każ dy gest opo ru skut ko wał po waż ny mi kon -
se kwen cja mi, od na tych mia sto we go zwol nie nia z pra cy, po aresz to wa nie i wy ro ki, z ka rą śmier -
ci włącz nie. Pro fe sor An drzej Łęp kow ski – w trak cie jed nej z ope ra cji wy jął po cisk z cia ła
ran ne go gór ni ka. Po cisk ukry wał przed Służ bą Bez pie czeń stwa aż do 1994 r., kie dy ujaw -
nił go przed Są dem Wo je wódz kim w Ka to wi cach. Ten po cisk to je den z dwóch za cho wa -
nych przez le ka rzy do wo dów zbrod ni, któ re nie zo sta ły znisz czo ne. W la tach 1989-91 Profesor
współ pra co wał z Sej mo wą Ko mi sją Nad zwy czaj ną po sła Ja na Ma rii Ro ki ty, ba da ją cą m.in.
dzia łal ność MO i SB w sta nie wo jen nym. Po ma gał ran nym w sta ra niach o ren ty in wa lidz -
kie i spe cjal ne. Pro fe sor Wła dy sław Na si łow ski pa mię ta, jak w pro sek to rium gi nę ły do wo -
dy, a le ka rze mu sie li roz bie rać zwło ki pod okiem woj sko wych. Ci za re kwi ro wa li ku lę wy ję -
tą z cia ła gór ni ka -sta no wi ła do wód i po zwo li ła by usta lić, któ ry z zo mow ców za bił. „Wie -
czo rem 17 grud nia przy szli do mnie do do mu. Wy cią gnę li pi sto let i po ło ży li na sto le. Nie
gro zi li, tyl ko po wie dzie li, że wła dze chcą sa me dys po no wać zwło ka mi. Od mó wi łem. Par -
ty zan ta, któ ry prze żył woj nę, nie da się tak ła two za stra szyć.” – wspo mi na. Do kar ty zgo -
nu każ de go gór ni ka le karz mu siał wpi sać przy czy nę zgod nie z mię dzy na ro do wą kla sy fi ka -
cją. Pro ku ra to rzy na ka zy wa li wpi sy wać nu mer, któ ry ozna czał „eg ze ku cję praw nie uzna ną”
jed nak le ka rze wi dzie li, że strza ły nie by ły przy pad ko we, ku le tra fia ły w gło wy, klat ki pier -
sio we. Ta ką też opi nię wy dał prof. Na si łow ski sej mo wej ko mi sji w 1990 r.: „We wszyst kich
przy pad kach ude rza względ na cel ność po strza łów za da nych w za sa dzie w waż ne dla ży -
cia ana to micz nie miej sca, tj. gło wę, klat kę pier sio wą, tu łów”. (Funk cjo na riu sze plu to nu ZO -
MO za pew nia li, że strze la li tyl ko „na po strach”) Dr Kry stian Ry gol, spe cja li sta me dy cy ny
są do wej: „Zbun to wa li śmy się. Wpi sy wa li śmy „za bój stwo przez po strzał”. Pro ku ra tor dzwo -

nił do prze ło żo nych, mel do wał, że z po wo du po sta wy le ka rzy
„roz kaz jest nie wy ko nal ny”. Dr Zbi gniew Ma zan 16 grud -
nia 1981 r. peł nił dy żur w po go to wiu ra tun ko wym. Sa mo dziel -
nie, bez zle ce nia, z ze spo łem po je chał pod ko pal nię Wu jek, aby
nieść po moc ran nym. Przedarł się przez mi li cyj no -woj sko wy kor -
don na te ren ko pal ni do przy szy bo we go punk tu me dycz ne go,
trans por to wał pierw sze go ran ne go do szpi ta la. Wró cił mi mo za -
ka zu i w ma te ra cu w no szach prze my cił do ko pal ni środ ki me -
dycz ne po trzeb ne do ra to wa nia ży cia. Jest je dy nym le ka rzem
po go to wia ra tun ko we go, któ re mu uda ło się wejść, i to dwu krot -
nie, na te ren ko pal ni. Ran nych gór ni ków ra to wa li tak że: dr Je -
rzy Sta siak, neu ro chi rurg, któ ry brał udział w trzech ope ra cjach,
dr Jó zef Pe the, wów czas kie row nik przy chod ni za kła do wej ko -
pal ni Wu jek. Pod czas straj ku or ga ni zo wał po moc me dycz ną na te -
re nie ko pal ni i brał udział w za bie gach me dycz nych ra tu ją cych

  Z KA LEN DA RIUM

Pa cy fi ka cja na ko pal ni „Wu jek” by ła jed -
nym z eta pów za pla no wa nej ak cji, któ ra mia -
ła zdła wić straj ki żą da ją ce od wo ła nia sta nu
wo jen ne go. Za czę ły się już 13 grud nia, ob -
ję ły po nad 250 za kła dów. 16 grud nia zo sta -
ło ich już tyl ko czter dzie ści. Te go dnia na -
stą pi ła osta tecz na pa cy fi ka cja ko leb ki „So li -
dar no ści” – Stocz ni Gdań skiej im. Le ni na
i naj tra gicz niej sza w skut kach – ta na ko pal -
ni „Wu jek”, gdzie za bi to dzie wię ciu gór ni -
ków. Po tym tra gicz nym wy da rze niu straj ku -
ją już tyl ko nie licz ne za kła dy. 23 XII na stę -
pu je pa cy fi ka cja Hu ty Ka to wi ce, 28 XII na po -
wierzch nię wy jeż dża ją ostat ni straj ku ją cy
pod zie mią – gór ni cy KWK Piast. 

Ko mi tet straj ko wy na „Wuj ku” żą dał
uwol nie nia prze wod ni czą ce go Ko mi sji Za -
kła do wej „S” Ja na Lu dwi cza ka, od wo ła nia
sta nu wo jen ne go, przy wró ce nia dzia łal no -
ści Związ ku i re ali za cji Po ro zu mień Ja -
strzęb skich. „Ra no 16 XII ZO MO roz po -
czy na atak, ostrze li wu jąc ko pal nię środ ka mi
che micz ny mi. Na te ren za kła du, po sta ra -
no wa niu mu ru, wjeż dża czołg. Do cho dzi
do starć wręcz. Oko ło godz. 1200 do ak cji
włą cza się he li kop ter, na stę pu je ostrzał śle -
py mi na bo ja mi z dział czoł go wych. Gdy wy -
da je się, że mi mo to atak zo stał od par ty,
na te ren ko pal ni wkra cza plu ton spe cjal ny
ZO MO i z bez po śred niej od le gło ści otwie -
ra ogień z bro ni ma szy no wej. Na miej scu gi -
nie sied miu gór ni ków: Jó zef Cze kal ski,
Krzysz tof Gi za, Ry szard Gzik, Bo gu sław Kop -
czak, An drzej Peł ka, Zbi gniew Wilk, Ze non
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Prezes ORL Jacek Kozakiewicz pod pomnikiem poległych górników KWK „Wujek”
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Pań stwem po kło nić i mo cą me go urzę du po -
dzię ko wać za to co zro bi li ście wte dy dla
ochro ny praw czło wie ka. – po wie dzia ła
prof. Li po wicz.

Na za koń cze nie pro fe sor Grze gorz Opa -
la od czy tał na de sła ne li sty oko licz no ścio we
w tym od przed sta wi cie li le kar skie go sa mo -
rzą du, pre ze sa NRL Ma cie ja Ha man kie wi cza
i pre ze sa ORL w Ka to wi cach Jac ka Ko za kie -
wi cza. „Po mi mo iż je stem w War sza wie,
na po sie dze niu NRL, po zo sta ję z Wa mi du -
chem, od da jąc hołd uczest ni kom i bo ha te -
rom tam tych wy da rzeń. To dzię ki po świę ce -
niu Ich i wie lu im po dob nych, nie rzad ko ano -
ni mo wych bo ha te rów, na stą pił prze łom 1989
ro ku, a my mo że my dziś żyć w wol nej i nie -
pod le głej Oj czyź nie” – na pi sał pre zes ŚIL. 

Grażyna Ogrodowska, 

Anna Zadora-Świderek

ży cie. Two rzył po dwój ną do ku men ta cję cho ro bo wą – chro niąc
przed re pre sja mi ran nych gór ni ków. Świad ko wie tam tych zda rzeń ze -
zna wa li pod czas pro ce sów o wie lu in cy den tach, skie ro wa nych prze -
ciw per so ne lo wi me dycz ne mu. Jak np. ka ret kę za trzy mał po rucz nik
MO, któ ry miał w rę ku pał kę i pi sto let, ka zał wy siąść ran ne mu gór -
ni ko wi, ale on nie miał sił. Wte dy mi li cjant wy cią gnął go z ka ret ki za wło -
sy. Bił pał ką i ko pał. Sa ni ta riusz pró bo wał in ter we nio wać, ale wte dy
z ka ret ki wy cią gnię to i je go. Od dzia ły ZO MO, ta ra so wa ły dro gi, któ -
rą mo gły by wjeż dżać sa ni tar ki. Do wód ca oświad czył, że ZO MO się
nie usu nie. Ka ret ki by ły za trzy my wa ne, mi li cjan ci wy cią ga li z nich ran -
nych, zry wa li ban da że. W oba wie przed ZO MO środ ki opa trun ko we
by ły prze my ca ne przez ob słu gę sa ni ta rek pod no sza mi. 

PIĄ TEK, 16 GRUD NIA 2011 R.
W trzy dzie ści lat po tam tych wy da rze niach, w Cen tral nym Szpi -

ta lu Kli nicz nym w Ka to wi cach –Li go cie, od sło nię to pa miąt ko wą ta bli cę na któ rej wy ry to sło -
wa: „W Cen tral nym Szpi ta lu Kli nicz nym, gdzie we wrze śniu 1980 ro ku zro dzi ła się so li dar -
ność Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej zor ga ni zo wa no po moc gór ni kom ran nym 16 grud nia 1981
r. pod czas prze pro wa dza nia w czwar tym dniu sta nu wo jen ne go zbrod ni cze go ata ku ZO MO
na Ko pal nię „Wu jek”.
– „Ten wiel ki zryw sprze ci wu owo co wał przy go to wa nia mi do prze mian i od bu do wy nie pod -
le głe go, sa mo rząd ne go pań stwa. A dla na sze go śro do wi ska sta no wił pod wa li ny do od bu -
do wy sa mo rząd no ści za wo do wej i uczel nia nej”. – oce nił prof. Grze gorz Opa la, go spo darz
uro czy sto ści. 

Ta bli cę wspól nie od sło ni li prof. Zyg munt Gór ka, od wo ła ny w sta nie wo jen nym z funk -
cji pro rek to ra ds. kli nicz nych Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej, współ or ga ni za tor NSZZ „So -
li dar ność” ŚAM oraz Je rzy W. Kur kow ski, syn dr Je rze go Le cha Kur kow skie go dzia ła cza so -
li dar no ścio we go, in ter no wa ne go w sta nie wo jen nym. Spe cjal nym go ściem by ła dr Ur szu la
Wen da, któ ra 13 grud nia 1981 r. pra co wa ła w przy chod ni zdro wia w Ka to wi cach -Li go cie
i ja ko jed na z pierw szych udzie la ła po mo cy ran nym gór ni kom, jej po stać sta ła się pier wo -
wzo rem le kar ki z fil mu w re ży se rii Ka zi mie rza Kut za „Śmierć jak krom ka chle ba”.

W gru dnio wej uro czy sto ści oprócz bo ha te rów i uczest ni ków tam tych wy da rzeń wzię ła
udział rów nież prof. Ire na Li po wicz, rzecz nik praw oby wa tel skich. – Służ ba zdro wia swo -
ją so li dar ną po sta wą za pi sa ła się wów czas zło ty mi zgło ska mi. Cie szę się, że mo gę się przed
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Mistrzostwa Polski Lekarzy w Narciarstwie Alpejskim

odbędą się w dniach 10-12 lutego  2012 r.
w Ustroniu na stoku Czantoria.

Szczegółowe informacje na stronie   internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej

Adam Dyrda

KOMUNIKATY

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

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

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

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

prof. Grzegorz Opala i prof. Irena Lipowicz



SZKOLENIA ŚIL

Kon fe ren cja Na uko wo -szko le nio wa: „Zmiany w prak ty ce pra wa me dycz ne go 2012.”
Ter min: 23.01.2012 (po nie dzia łek) godz. 1200

Kurs do sko na lą cy – warsz ta ty: Ra dze nie so bie ze stre sem i prze ciw dzia ła nie wy pa le niu za wo do we mu
Ter min: 23.01.2012 (po nie dzia łek) godz. 1530

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

Kurs do sko na lą cy: Ozo no te ra pia. Fi nan se
Ter min: 27.01.2012 (pią tek) godz. 1600

Współ pra ca: All -Dent

Kurs do sko na lą cy: Po stę py w on ko lo gii wie ku roz wo jo we go. Część II
Ter min: 16.02.2012 (czwar tek) godz. 1000

Wy kład po pro wa dzi: dr n. med. Gra ży na So bol

Kurs do sko na lą cy – warsz ta ty: Za rzą dza nie cza sem w prak ty ce le ka rza i le ka rza sto ma to lo ga
Ter min: 20.02.2012 (poniedziałek) godz. 1530

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

Kurs do sko na lą cy: Wza jem ne re la cje po mię dzy le ka rzem ro dzin nym a le ka rzem me dy cy ny pra cy
Ter min: 29.02.2012 godz. 1100

Wy kład po pro wa dzi: dr n. med. Ry szard Szoz da

  Kurs do sko na lą cy: Re su scy ta cja krą że nio wo -od de cho wa dzie ci we dług no wych wy tycz nych 
Ter min: 20.03.2012 (wto rek) godz. 1530

Do dat ko we in for ma cje: Po wy kła dzie uczest ni cy zo sta ną po dzie le ni na ma łe gru py warsz ta to we do ćwi czeń re su scy ta cji dzie ci z za sto -
so wa niem ma ne ki nów i sprzę tu ra tun ko we go. Ter mi ny spo tkań warsz ta to wych po da ne zo sta ną do wy bo ru w dniu
wy kła du. Czas trwa nia: wy kład – 6 go dzin dy dak tycz nych, ćwi cze nia – 7 go dzin dy dak tycz nych. Koszt 50zł, wpła -
ty na le ży do ko nać na kon to: 43 1020 2313 0000 3102 0020 0246 (z do pi skiem: re su scy ta cja dzie ci). Licz -
ba miejsc zo sta ła ogra ni czo na. De cy du je ko lej ność zgło szeń. 

Kurs do sko na lą cy: „Abra zja po wietrz na – czy wier tło pój dzie do la mu sa? za sto so wa nie me to dy w co dzien nej prak ty ce sto ma to lo gicz nej”.
Fi nan se

Ter min: 23.03.2012 (pią tek) godz. 1600

Współ pra ca: All -Dent

Kon fe ren cja: Ślą ska wio sna in ter ni stycz na
Ter min: 24.03.2012 (so bo ta) godz. 900

Ter min: 24.03.2012 (so bo ta) godz. 1000

Kurs do sko na lą cy: Dia gno sty ka elek tro kar dio gra ficz na w prak ty ce le kar skiej 
Do dat ko we in for ma cje: Licz ba miejsc zo sta ła ogra ni czo na. De cy du je ko lej ność zgło szeń. Zgło sze nia wy łącz nie na for mu la rzu zgło sze nio wym.

Kurs do sko na lą cy: Cy fro wa prak ty ka XXI wie ku. Fi nan se
Ter min: 30.03.2012 (pią tek) godz. 1600

Współ pra ca:  All -Dent

Kurs do sko na lą cy: Po wtór ne le cze nie. De pot fo re za.
Ter min: 20.04.2012 r. (pią tek) godz. 1600

Współ pra ca: 32 Dent

Kurs do sko na lą cy: Od bu do wa zę bów z du żą utra tą tka nek – ana li za przy pad ków kli nicz nych
Ter min: 27.04.2012 (pią tek) godz. 1600

Współ pra ca: Marrodent

Kurs do sko na lą cy: Dia gno sty ka Hol te row ska  – za sto so wa nie w prak ty ce le kar skiej 
Ter min: 27.04.2012 (piątek) godz. 1600 lub 02.06.2012 (so bo ta) godz. 1000

Kurs do sko na lą cy: BHP  – szko le nie obo wiąz ko we dla pra co daw ców
Ter min: 28.04.2012 (so bo ta) godz. 900

Do dat ko we in for ma cje: Szko le nie od płat ne 80 zł od oso by. Wpła ty na le ży do ko nać na kon to 19 1140 2004 0000 3902 5990 4775
z do pi skiem Kurs BHP ŚIL), (oraz da ny mi do fak tu ry w przy pad ku wo li jej otrzy ma nia). W ce lu otrzy ma nia za -
świad cze nia w for mu la rzu na le ży do dat ko wo po dać da tę i miej sce uro dze nia. Zgło sze nia w for mie „for mu la rza
on -li ne” przyj mu je my do 15.04.2012r. Ilość miejsc ogra ni czo na.
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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.

Uprzej mie in for mu je my, że 1 kwiet nia 2011 roz po czę ła się re kru ta cja na kur sy spe cja li za cyj ne
„Zdro wie Pu blicz ne” w ra mach pro jek tu „Pro Do cto re 2 – Pro jekt Wspie ra ją cy Roz wój Kadr Me dycz nych 

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

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

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

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

Ślą ska Izba Le kar ska, 40-126 Ka to wi ce, ul. Gra żyń skie go 49a
tel: (32) 203 65 47 wew. 321, 322 tel. kom. +48 694 659 061, fax: (32) 352 06 38

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

23.01.2012 (poniedziałek) godz. 1200

Konferencja naukowo – szkoleniowa
Zmiany w prawie medycznym 2012

Kierownik naukowy dr n. med. Tomasz Romańczyk
Szkolenie będzie obejmowało następujące zagadnienia: Kontraktowanie świadczeń, Zmiany 

w prawie farmaceutycznym, Prawne aspekty funkcjonowania praktyk lekarskich pod rządami ustawy o
działalności leczniczej z uwzględnieniem rejestracji nowych praktyk i dostosowania praktyk istniejących do
nowych przepisów oraz regulacje dotyczące obsadzania lekarskich stanowisk kierowniczych w podmiotach

leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów nie będących przedsiębiorcami , Zasady
rejestracji podmiotów leczniczych. Dostosowanie ZOZ do wymogów ustawy o działalności leczniczej, Nowe 

regulacje prawne w ubezpieczeniach.
Do wygłoszenia wykładów zaproszeni zostali: 

dr Ireneusz Ryszkiel – dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

dr Zygmunt Klosa – dyrektor Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia
mgr Aleksander Brzęska – Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia
mgr Grzegorz Zagórny – naczelnik Wydziału Gospodarki Lekiem Śląskiego

Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia
mec. Michał Kozik – radca prawny

Małgorzata Ziółkowska – dyrektor INTER Polska Oddział Katowice
Konferencja jest bezpłatna. 

Zgłoszenia można przesyłać elektronicznie na formularzu zgłoszeniowym 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 i 322

KOMUNIKAT
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KOMISJE PROBLEMOWE

● KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

on przy jąć. Za de cy do wa no, że pierw szy kurs bę -
dzie kur sem wpro wa dza ją cym do tej te ma ty ki, wy -
łącz nie teo re tycz nym, ma ją cym na ce lu za in te re -
so wa nie sze ro kiej rze szy le ka rzy  tak pro stą do wy -
ko na nia me to dą ba da nia i po trak tu je my go ja ko
wpro wa dze nie do wła ści wej dia gno sty ki USG.
Do współ pra cy przy je go or ga ni za cji po sta no wi -
li śmy za pro sić dr n. med. Woj cie cha Waw rzyn -
ka – prze wod ni czą ce go od dzia łu ślą skie go Pol -
skie go Le kar skie go To wa rzy stwa Ra dio lo gicz ne -
go z Sek cją USG. Za an ga żo wa nie Pa na Dok to -
ra i me ry to rycz ne wspar cie Pa na Do cen ta Zyg fry -

da Waw rzyn ka – pre kur so ra ba dań
USG na Ślą sku, a jed no cze śnie na -
uczy cie la wie lu po ko leń spe cja li -
stów w tym za kre sie, do pro wa dzi ły
do szczę śli we go fi na łu, któ ry miał
miej sce 7 grud nia 2011 ro ku. 

Gru dnio wy kurs pre zen to wał pod sta wy tech ni ki ul tra dź wię ków oraz ich za -
sto so wa nia w ba da niu tar czy cy, ją der, na rzą dów ja my brzusz nej, so no mam -
mo gra fii, ba da nia USG w pe dia trii oraz dop pler tęt nic i żył. Wzię ło w nim udział
dwu stu le ka rzy, człon ków na szej izby. Opi nie wy ra ża ne przez uczest ni ków wska -
zu ją, że nasz wy si łek o d niósł za mie rzo ny efekt. Wie dza wy kła dow ców, któ -
rzy w spo sób rze czo wy i kon kret ny dzie li li się z uczest ni ka mi in for ma cja mi na te -
mat sztu ki prze pro wa dza nia ba dań oraz in ter pre to wa nia ich wy ni ków, oka za -

ła się naj więk szym atu tem spo tka nia. Wie le osób w swych opi niach de kla ro -
wa ło chęć dal sze go kształ ce nia się w ul tra so no gra fii, naj le piej na ko lej nych kur sach or ga -
ni zo wa nych przez Izbę Le kar ską. Wy ra ża no też chęć uczest ni cze nia w szko le niach prak -
tycz nych. Pierw szy kurs miał cha rak ter prze glą do wy i za po cząt ko wał dzia ła nia na szej Ko -
mi sji w ob sza rze kształ ce nia z te go te ma tu. Już pra cu je my nad przy go to wa niem dla Pań -
stwa ko lej nych, tym ra zem prak tycz nych szko leń z za kre su dia gno sty ki USG.

Marek Potempa

Od dłuż sze go cza su do Ko mi sji Kształ -
ce nia Po dy plo mo we go Ślą skiej Izby Le kar -
skiej do cie ra ły sy gna ły o po trze bie zor ga ni -
zo wa nia kur su z za kre su dia gno sty ki USG.
W co dzien nej prak ty ce le kar skiej wie lu
z nas wy ko nu je te go ty pu ba da nia, ale cza -
sa mi ma my pew ne wąt pli wo ści co do pra wi -
dło wej in ter pre ta cji wy ni ku. Wie lu z nas ma
spo re do świad cze nie w tym za kre sie, ale ca -
ły czas pró bu je my do sko na lić swój „warsz -
tat”. Jest rów nież wie lu le ka rzy, głów nie mło -
dych, któ rzy do tych czas nie wy ko ny wa li, 

z róż nych wzglę dów ba dań ul tra so no gra ficz -
nych. Ten kurs zor ga ni zo wa li śmy tak że
z my ślą o nich.

Tak jak de cy zja o ko niecz no ści prze pro -
wa dze nia kur su za pa dła bły ska wicz nie, to
dłu go dys ku to wa li śmy, ja ką for mu łę po wi nien

Diagnostyka USG - kurs w ŚIL

Podziękowania od kursantów

od lewej: dr Zygfryd Wawrzynek, dr Wojciech Wawrzynek

Usta wa o za wo dzie le ka rza i le ka rza den -
ty sty na kła da na nas, Sza now ne Ko le żan ki
i Ko le dzy, obo wią zek do sko na le nia za wo do -
we go. Re ali zu je my go oczy wi ście w róż nych
for mach i w spo sób, któ ry nam naj bar dziej
od po wia da. Przy po mnij my, że w tym ro ku mi -
ja ko lej ny ter min roz li cze nia punk tów edu -
ka cyj nych uzy ska nych w róż nych for mach
kształ ce nia.

Ko mi sja Kształ ce nia dzia ła ją ca przy Ślą -
skiej Izbie Le kar skiej od kil ku lat sta ra się uła -
twić Pań stwu re ali za cję te go za da nia. 

Ma my jed nak na dzie ję, że wie lu z Was nie po strze ga do kształ ca nia w ka te go riach obo wiąz -
ku. Sta ra my się na bie żą co mo ni to ro wać po trze by człon ków na szej izby i w mia rę moż li -
wo ści od po wia dać na za po trze bo wa nie śro do wi ska le kar skie go na szko le nia. Ofer ta szko -
le nio wa jest sze ro ka i skie ro wa na za rów no do mło dych adep tów sztu ki le kar skiej, le ka rzy
spe cja li zu ją cych się, jak rów nież prak ty ków, z wie lo let nim sta żem pra cy za wo do wej. 

Od 2009 ro ku or ga ni zu je my cy klicz nie kur sy z za kre su re su scy ta cji krą że nio wo -od de -
cho wej do ro słych. W tym cza sie wie lu ko le gów uzu peł ni ło wie dzę na te mat pierw szej po -
mo cy w sta nach za gro że nia ży cia i pod okiem in struk to rów prze ćwi czy ło na by te umie jęt -
no ści. W bie żą cym ro ku cykl szko leń zo stał uzu peł nio ny o re su scy ta cję dzie ci, a ostat nio
tak że nie mow ląt oraz no wo rod ków. Ten ostat ni kurs uda ło nam się od pod staw zor ga ni zo -
wać w za le d wie kil ka ty go dni w od po wie dzi na no we wy tycz ne NFZ do kon trak to wa nia świad -
czeń me dycz nych.

● PODSUMOWANIE PRAC KOMISJI DS. KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

Doskonalenie zawodowe w ŚIL
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le ka rzy i le ka rzy den ty stów. Moż na za tem
przy jąć, że co dru gi czło nek ŚIL wziął
udział w pro po no wa nych przez nas szko le -
niach. W tym okre sie każ dy z uczest ni ków
mógł zdo być łącz nie 474,5 punk tów edu -
ka cyj nych. Z wia ry god ne go źró dła wiem, że
sta wia nas to na czo ło wym miej scu
pod wzglę dem ilo ści zre ali zo wa nych szko -
leń przez wszyst kie izby le kar skie w Pol sce.
Or ga ni zo wa ne przez nas kur sy w prze wa ża -
ją cej więk szo ści są dla uczest ni ków bez płat -
ne. Sta ra my się, aby ich te ma ty ka by ła atrak -
cyj na i na naj wyż szym po zio mie. Świad czyć
o tym mo że za in te re so wa nie ze stro ny wy -
kła dow ców i pre le gen tów, któ rzy co raz
chęt niej od po wia da ją na za pro sze nia
do udzia łu w kur sach i kon fe ren cjach. 

W tro sce o wy go dę uczest ni ków szko -
leń, z ini cja ty wy Ko mi sji, pod ję to de cy zję
o mo der ni za cji sa li kon fe ren cyj nej na ni skim
par te rze. Sa li 010 zy ska ła no wą aran ża cję
wnę trza, kli ma ty za cję oraz no wo cze sne
wy po sa że nie mul ti me dial ne. Prze zna cze niem
jej są szko le nia mniej szych grup słu cha czy
oraz warsz ta ty te ma tycz ne.  

Ha li na Bor giel -Ma rek

wi ce pre zes ORL, prze wod ni czą ca 
Ko mi sji ds. Kształ ce nia Po dy plo mo we go

Na sza Ko mi sja, za in spi ro wa na sy gna ła mi od le ka rzy i le ka rzy den ty -
stów, wpro wa dzi ła rów nież sze reg szko leń zwią za nych z umie jęt no ścia -
mi spo łecz ny mi i psy cho lo gicz ny mi, za rów no z za kre su ko mu ni ka cji in -
ter per so nal nej, aser tyw no ści, ale tak że ze spo so bów ra dze nia so bie ze
stre sem czy mob bin giem. Szko le nia te cie szą się du żym za in te re so wa -
niem Pań stwa, w związ ku z czym ofer ta bę dzie kon ty nu owa na i po sze -
rza na o no we atrak cyj ne te ma ty. 

Uda ło nam się zor ga ni zo wać 80 kur sów i kon -

fe ren cji, w któ rych udział wzię ło po nad 

sie dem tys. le ka rzy i le ka rzy den ty stów. Każ dy

z uczest ni ków mógł zdo być łącz nie 474,5 punk -

tów edu ka cyj nych, co sta wia nas na czo ło wym

miej scu pod wzglę dem ilo ści zre ali zo wa nych

szko leń przez wszyst kie izby le kar skie w Pol sce.

W grud niu 2011 zre ali zo wa li śmy pierw szy, dłu go ocze ki wa ny kurs z za kre su USG. Te raz
usil nie pra cu je my nad przy go to wa niem kur sów prak tycz nych obej mu ją cych tę te ma ty kę. O szcze -
gó łach ma my na dzie ję po in for mo wać Pań stwa już w dru gim pół ro czu ro ku 2012. W tym nu -
me rze „Pro Me di co” przed sta wia my Pań stwu kur sy i kon fe ren cje, któ re przy go to wa li śmy do mar -
ca 2012 ro ku. Ofer ta ta bę dzie z pew no ścią jesz cze po sze rza na, o czym na bie żą co bę dzie -
my in for mo wać za rów no w biu le ty nie, jak i na stro nie in ter ne to wej Ślą skiej Izby Le kar skiej w za -

kład ce Kur sy dla
le ka rzy. Tam rów -
nież znaj dą Pań -
stwo for mu larz
zgło sze nio wy on -
-li ne, któ ry po -
zwa la w do god -
nym dla każ de go
cza sie za pi sać się
na ofe ro wa ne
przez nas szko le -
nia. W tej sa mej
za kład ce znaj du -

je się tak że for mu larz „zgłoś pro po zy cję tematu kur su”. Dro gie Ko le żan ki i Ko le dzy, for mu -
larz ten zo stał uru cho mio ny dla Was. Wa sze pro po zy cje są dla nas cen ne. Wszyst kie wpły wa -
ją ce po my sły szcze gó ło wo roz pa tru je my i w mia rę moż li wo ści sta ra my się je re ali zo wać. Ser -
decz nie za pra szam do ak tyw ne go włą cze nia się w two rze nie te ma tów kur sów, dzię ki cze mu
szko le nia bę dą jesz cze le piej od po wia da ły na Wa sze po trze by. Bę dzie nam rów nież nie zmier -
nie mi ło, je że li ze chce cie z na mi współ pra co wać, dzie ląc się wła sną wie dzą i do świad cze niem. 

Od kie dy mam za szczyt kie ro wać Ko mi sją Kształ ce nia, czy li od stycz nia 2010 ro ku, uda -
ło nam się zor ga ni zo wać 80 kur sów i kon fe ren cji, w któ rych łącz nie udział wzię ło po nad 7000

ZARZĄD ODDZIAŁU ŚLĄSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY PRACY
zaprasza na kolejne zebranie poświęcone tematowi

CUKRZYCA W MEDYCYNIE PRACY 
w odniesieniu do obowiązujących przepisów

Zebranie odbędzie się w dniu 21 lutego 2012 o godz. 1300 w Instytucie Medycyny Pracy w Sosnowcu
Wstęp dla członków Towarzystwa i zainteresowanych tematem wolny.

Udział w zebraniu jest obowiązkowy dla wszystkich specjalizujących się w dziedzinie medycyny pracy.
Uczestnicy otrzymują 3 pkt edukacyjne

dr n. med. Ryszard Szozda
przewodniczący Oddziału Śląskiego PTMP
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Przewodnicząca  Komisji Halina Borgiel-Marek: „Staramy się, by kursy
były na najwyższym poziomie”
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OCHRONA ZDROWIA

● PROBLEMY SŁUŻBY ZDROWIA TO PROBLEMY PAŃSTWOWE

Słowaccy lekarze powiedzieli: dość!
stwo we go ubez pie cze nia. Kon se kwen cją te go jest dra ma tycz ne nie do fi nan so wa nie pu blicz -
nej służ by zdro wia, do któ rej spły wa ją naj trud niej sze przy pad ki. Kon cep cja ta ka po wsta ła
w gło wie mi ni stra zdro wia sło wac kie go rzą du, któ ry uznał, że dzię ki te mu Mi ni ster stwo po -
zbę dzie się więk szo ści pro ble mów i zo sta nie „za do wo lo ny z sie bie, jeż dżą cy li mu zy ną Mi -
ni ster”. 

Mi le wi dzia ni są pa cjen ci, któ rzy pła cą ży wą go tów ką.
Mi le tak że w ta kich pla ców kach wi dzia ni są pa cjen ci,
któ rzy cho ru ją krót ko i na do brze płat ne pro ce du ry.

Sło wac cy le ka rze po wie dzie li dość i roz po czę li ma so we zwal nia nie się z pra cy. Rząd sło -
wac ki za re ago wał wpro wa dze niem sta nu wy jąt ko we go i uświa do mił le ka rzom, że je śli nie
przyj dą do pra cy, bę dą ska za ni na 20 lat wię zie nia! Le ka rze jed nak się nie ugię li, mię dzy
in ny mi dla te go, że sta nę ła za ni mi ich or ga ni za cja sa mo rzą do wa. Sa mo rząd le kar ski na Sło -
wa cji ja ko swój cel po sta wił so bie tro skę o rze czy wi sty stan zdro wia po przez tro skę o tych,
któ rzy są isto tą me dy cy ny, czy li le ka rzy. Ta kon cep cja jest pil nie ob ser wo wa na przez in ne
kra je i nie jest no wa. Nie tak daw no, w po dob ny spo sób po stą pi li nie miec cy le ka rze, któ -
rzy dzię ki te mu uzy ska li bar dziej god ne wa run ki pra cy. Na ca łym świe cie pro ble my służ by
zdro wia są pro ble ma mi pań stwo wy mi. 

Więk szość rzą dzą cych sta ra się za dbać o służ bę zdro wia, zwłasz cza po przez tro skę
w szcze gól ny spo sób o oso by ma ją ce bez po śred ni kon takt z pa cjen tem. Do ta kich osób
na le żą przede wszyst kim le ka rze, ale tak że pie lę gniar ki, re ha bi li tan ci i fi zjo te ra peu ci. Brak
zro zu mie nia te go pro ble mu skut ku je po gor sze niem ja ko ści świad czo nych usług me dycz -
nych bez wzglę du na to, czy to są Sta ny Zjed no czo ne czy Al ba nia. Ist nie je trend, nie tyl -
ko na Sło wa cji, zrzu ca nia od po wie dzial no ści za funk cjo no wa nie po mo cy me dycz nej na le -
ka rzy bez ich istot ne go wspar cia, zwłasz cza fi nan so we go. Przy glą da jąc się te mu, co się sta -
ło na Sło wa cji moż na za dać so bie py ta nie, czy „sło wac ki syn drom” nie sta nie się prze kra -
cza ją cą gra ni cy państw cho ro bą za kaź ną, po dob nie jak sta ło się to z „syn dro mem al gier -
skim”? Sło wac cy le ka rze ape lo wa li o moż li wość god ne go za ra bia nia w jed nym miej scu pra -
cy. Uzy ska li gwa ran cję rzą du pod nie sie nia ich pen sji o śred nio 300 Eu ro. Co do speł nia -
nia dal szych po stu la tów, wie le jesz cze przed ni mi. 

 prof. zw. dr hab. n. med. dr h. c. Alek san der Sie roń

W ostat nim cza sie wśród me dial nych
do nie sień z za gra ni cy dość skrom nie prze wi -
ja ła się in for ma cja o pro te ście sło wac kich le -
ka rzy. My ślę, że war to uświa do mić so bie, co
zda rzy ło się u na szych po łu dnio wych są sia dów.

Otóż sło wac cy le ka rze po wie dzie li:
dość. Sło wac cy le ka rze po wie dzie li dość trak -

to wa nia służ by
zdro wia jak
chłop ca do bi -
cia, wy na gro -
dzeń mniej -
szych, niż śred -
nia pła ca kra jo -
wa, zmu sza ją -
cych le ka rzy
do pra cy w kil ku

miej scach że by god nie żyć, pi sa niu w pra -
sie „po każ le ka rzu, co masz w ga ra żu” ale
tak że wy du ma nej przez mi ni stra zdro wia tzw.
trans for ma cji służ by zdro wia. Otóż sło wac -
kie Mi ni ster stwo Zdro wia wy my śli ło pry wa -
ty za cję szpi ta li. Po wsta ły pry wat ne szpi ta le,
w któ rych mi le wi dzia ni są pa cjen ci, któ rzy
pła cą ży wą go tów ką. Nie ste ty ta kich pa cjen -
tów jest na Sło wa cji nie wie lu. Mi le tak że w ta -
kich pla ców kach wi dzia ni są pa cjen ci, któ -
rzy cho ru ją krót ko i na do brze płat ne pro -
ce du ry. Po nie waż bra ku je pry wat nych pa cjen -
tów pła cą cych ży wą go tów ką, pry wat ne
szpi ta le roz po czę ły wal kę o pie nią dze z pań -

KOMUNIKAT

Zjazd Absolwentów rocznika 1971-1977
Wydziału Śląskiego Śląskiej Akademii Medycznej

Z okazji 35-lecia ukończenia studiów, w dniach 25-27 maja 2012 r.
odbędzie się zjazd koleżeński w hotelu „Kotarz”

– Brenna, ul. Wyzwolenia 40
Komitet Organizacyjny: Grażyna Cebula-Kubat,

ul. Mehoffera 49, 42-200 Częstochowa, 
tel. 605 214 260, (34) 365 75 63;

Grzegorz Góral, ul. Okrzei 34, Mikołów, tel. 668 285 173.
Zgłoszenia i wpłaty do 15 maja 2012 r. na konto PKO BP O/Częstochowa 

67 1020 1664 0000 3502 0169 2334 z dopiskiem „zjazd absolwentów”.
Pobyt 3-dniowy z zakwaterowaniem w pokoju 2-osobowym i pełnym
wyżywieniem oraz imprezami towarzyszącymi 500 zł. W cenie pokoju

możliwość korzystania z basenu, sauny, groty solnej, łaźni parowej, jacuzzi
itp. Korzystanie z usług SPA i parku linowego za opłatą indywidualną.

Dla osób niekorzystających z bazy hotelowej 
opłata za grill 70 zł, za bankiet 130 zł.

Rocznik 1972, 40-lecie,  
Hotel „MUFLON”
ul.Sanatoryjna 32, 

43-450 Ustroń
Termin:  

2.06.2012– 3.06.2012 r.
kontakt: Lech Poloński

tel.604 561 181,32 272 20 60
e-mail:

scchs@slam.katowice.pl
Andrzej Szczudło 

tel. 606 339 453 , 33 858 10 17
e-mail:

as.dziadek-1972@wp.pl
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Kult „prostego” człowieka
Śpie szę wy ja śnić. Pro sty czło wiek, to nie ten z wier sza Jac ka Kacz mar skie go -„Ja pro -

sty czło wiek – wie rzę w sło wo. Po wie dzą – wstań i idź – to idę.”. Ani ten naj słyn niej szy,
z Mi ło sza „Któ ry skrzyw dzi łeś czło wie ka pro ste go, śmie chem nad krzyw dą je go wy bu cha -
jąc…”. Cho dzi o pro sta ka. Ta kie go, co to nie uczo ny, nie do my ty i jesz cze z te go dum ny.
Tak jak ku ra nie ce ni or ła, tak on nie po wa ża ni ko go, prócz sie bie. Dzwo ni do te le wi zji: „Grzi -
ba mom na ścia nie, ska me ruj cie mi go!” Sam wo li prze pić, niż chwy cić za pę dzel. Po tem
skar ży, że nie przy je cha li. I na pra cow ni ków po mo cy spo łecz nej, że za ma ło da ją. Gry zmo li
do no sy i żą da nia, prze cież ma „rów ny żo łą dek” z pro fe so rem. Ni gdy w ży ciu nie zro bił ni -
cze go, co by ło by wy sił kiem więk szym, niż utrzy ma nie bu tel ki. Ale się do ma ga. De mo kra -
cja przy zna ła mu pra wa, to ma. Jest ko men ta to rem w me diach, bo pod su wa ją mu mi kro -
fon. To się na zy wa „son da”. Po le ga na tym, że ska co wa ny oby wa tel po ja wia swo je uwa gi
na te mat po li ty ki mię dzy na ro do wej i we wnętrz nej. Py ta ją go, co uwa ża, to mó wi. Za sób
słów to sto wy ra zów, w po ry wach bły sko tli wo ści do dwu stu, ale da je ra dę. Kie dyś miał w TVP
„Wiel ką grę” i „Ka ba ret star szych pa nów”. Dziś ka ba ret oglą da w Sej mie, a z okien ka TV
cią gle sły szy, ja kim jest „mi łym pań stwem”: „to wy, mi li pań stwo zde cy du je cie, kto od pad -
nie, a kto wy gra” oraz: „nie zwra caj cie mi li pań stwo uwa gi na eks per tów, to wy wska że cie
naj lep szych”. Ale naj lep szych nie ma. Każ dy jest głu pi: ak tor, dzien ni karz, le karz, ksiądz,
spor to wiec, fi lo zof. 

Trze ba gło śno się do po mi nać o po chwa łę, 

jak mó wi ła Święt ko wa z „Cho lon ka” Ja no scha:

te go, no, co ta kie mięk kie w go wie jest – ro zu mu! 

Pro stak roz kwi ta za wsze, gdy źle się w kra ju dzie je. Kry zys po li cji, są dów, pra wa, ochro -
ny zdro wia, po ma ga mu nad wy raz: mo że po że rać oka zy mniej przy sto so wa ne. Coś tam pod -
krad nie, coś po chach mę ci i ogó łem jest za do wo lo ny. W sta nie wo jen nym też mu się dość po -
do ba ło, cen zu ra nie by ła je go pro ble mem. A i dziś spra wie dli wość dzie jo wa go nie do pa dła.
Da lej po tra fi we pchać się w ko lej kę np. w po rad ni i jesz cze zdą ży zro bić awan tu rę. Po tem za -
peł nia ją się an kie ty o agre sji pa cjen tów. Bo pro stak wie, jak eg ze kwo wać, co mu się na le ży. 

Ży je my w kra ju, w któ rym brak oby cia,
kul tu ry, nie uc two, ni ko go nie dys kry mi nu ją,
choć po win ny. Emi gro wać, po go dzić się, po -
lu bić? Wy star czy gło śno się do po mi nać
o po chwa łę, te go, jak mó wi ła Święt ko wa
z „Cho lon ka” Ja no scha: te go no, co ta kie
mięk kie w go wie jest – ro zu mu! Prze ciw sta -
wić się po li tycz nej po praw no ści i mó wić gło -
śno: prze pra szam uprzej mie, ale pierw szeń -
stwo ma ją zdol ni, wy kształ ce ni, mą drzy. 

Ni by pro ste, ale ja koś trud na we…
 Nikt o zdro wych zmy słach nie bę dzie dziś

na wo ły wał do usta no wie nia ca ra tu (cho ciaż
bym się nie za rze ka ła) Sub tel ną wska zów ką,
ja kie za jąć tu sta no wi sko, mo że być lek tu ra
wspo mnień na szej ary sto kra cji. Nie by ła to
gru pa spo łecz na do ce nia ją ca pro sta ków,
za co przy szło jej zresz tą sło no za pła cić. A hi -
sto ria jest ta ka: kie dyś, po wie lu la tach,
do ma łej, nie gdyś car skiej wio ski, przy je cha li
jej daw ni wła ści cie le. Zo sta li pier wej wy gna -
ni przez uci ska ny pro sty lud i w du żej ilo ści,
za prze pro sze niem, przez ten że wy rżnię ci.
Lud ność wy le gła ich oglą dać. Ale ko sy nie po -
szły w ruch. Do nóg się rzu ci li ze łza mi. „Pa -
ny wier nu lis!” (Pa no wie po wró ci li!) – pła ka li
z ra do ści, choć nie wie dzie li, że po chop ny -
mi pła czą łza mi. By ła to już bo wiem wy łącz -
nie wy ciecz ka tu ry stycz na. 

Gra ży na Ogro dow ska 

FELIETON

● LEX MEDICA

Przezorny - ubezpieczony?

PRAWO I MEDYCYNA

nich la tach wy jąt ko wo dy na micz nie roz wi ja -
ją się kan ce la rie do rad ców spe cja li zu ją cych
się w do cho dze niu rosz czeń od szko do waw -
czych.

Ad wo ka ci od daw na wie dzą, że
przy trud nym do stę pie do świad czeń me -
dycz nych, więc dla wła sne go do bra – trze -
ba znać ja kie goś me dy ka. Naj wyż sza po ra,
aby le ka rze uświa do mi li so bie, że do brze
znać ja kie goś ad wo ka ta.

Ad vo ca tus zna czy przy zwa ny (na po -
moc). Tak więc w na szym in te re sie Ślą ska
Izba Le kar ska przy wo ła ła mec. Ro ma na
Ku sza, dzie ka na Okrę go wej Ra dy Ad wo kac -

No we prze pi sy pra wa są dla le ka rzy co raz bar dziej re stryk cyj ne i re pre syj ne. Przy kła -
dem pierw szym z brze gu mo że być usta wa tzw. re fun da cyj na, któ ra wcho dzi w ży cie w 2012
ro ku. Po za zna ny mi sank cja mi ze stro ny NFZ, usta wo daw ca wpro wa dza tu od po wie dzial -
ność kar ną za wy sta wie nie „grzecz no ścio wej” re cep ty, za któ rą pa cjent „się od wdzię czy”,
tj. od 6 mie się cy do 8 lat po zba wie nia wol no ści. Je że li do te go do da my po śpiesz nie uchwa -
lo ne usta wy zdro wot ne minister Ko pacz, któ re bę dą ku si ły kwe ru lan tów ła twym pie nią dzem
za nie po żą da ne zda rze nia me dycz ne oraz in ne re al ne za gro że nia, jak po stę pu ją ca nie wy -
dol ność po wszech nej służ by zdro wia, na ra sta ją ca rosz cze nio wość spo łe czeń stwa i świa do -
mość praw na oby wa te li – to oka że się, że w ry zy ko za wo do we jest tak że wpi sa ne ry zy ko
ma jąt ko we i kar ne. Dla te go błąd w po stę po wa niu le kar skim po wi nien być za wsze wli czo -
ny do ry zy ka za wo do we go, gdyż wszyst kie dzia ła nia le kar skie, zwłasz cza za bie gow ców, ma -
ją pre cy zyj nie okre ślo ny sta ty stycz ny pro cent po wi kłań, któ rych sta ty stycz nie nie spo sób unik -
nąć. Nikt z nas nie mo że wy klu czyć ko niecz no ści sko rzy sta nia z po mo cy praw nej, gdyż za -
wsze ist nie je mniej sze lub więk sze nie bez pie czeń stwo kon flik tu praw ne go z pa cjen tem. W ostat -
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DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY ZAPRASZA

● SPOTKANIE SZEŚĆDZIESIĄTE

Przy po mi na my – 11 stycz nia cze ka ją
Was, mi ło śni cy ki na, wy bo ry kró lo wej pięk -
no ści… Przy naj mniej na ekra nie na sze go
DKF -u. Ale wdzięk, któ ry uj rzy my, bę -
dzie – mó wiąc wprost – so lid nie ukry ty! Spo -
tka my go nie w ka ry ka tu ral nie ucha rak te ry -
zo wa nych, lal ko wa tych dziew czyn kach, któ -
re sta jąc do kon kur su re ali zu ją cho -
re am bi cje ro dzi ców. 

Blask szla chet ne go cza ru ze zdu -
mie niem od naj dzie my w zwa rio wa nej,
na po zór skraj nie dys funk cjo nal nej ro -
dzin ce Ho ove rów. Ro dzin ce, któ ra
choć ma nie wąt pli wie kło po ty z ko mu -
ni ka cją po przez dia log (dla przy kła -
du, Dway ne nie mó wi wca le – nie dla -
te go, że nie po tra fi, ale przez po sta -
no wie nie), to tak na praw dę ro zu mie
się do sko na le. 

Jak to moż li we? Co ich do sie bie
zbli ża? Zo bacz cie, co chcą nam
uzmy sło wić Jo na than Day ton i Va le -
rie Fa ris, w swym fil mie „Ma ła Miss”.

(…) Trud ny te mat toż sa mo ści
płcio wej wie lo krot nie po dej mo wa ny był
w li te ra tu rze, na de skach te atral nych, czy w fil -
mie. Ot, choć by w ostat nim dzie le Pe dro Al -
mo dó va ra, „Skó ra w któ rej ży ję” (nie daw no
po ka zy wa nym na du żym ekra nie). 

Po sta no wi łem za pre zen to wać Wam, dro gie ko le żan ki i ko le dzy, in ny film z bo ga tej ko -
lek cji ki na za an ga żo wa ne go w tą pro ble ma ty kę: „Trans ame ri ca”, w re ży se rii Dun ca na Truc -
ke ra. To po ru sza ją ca opo wieść o po trze bie ak cep ta cji, któ ra przy bie ra wie lo kie run ko wy, zło -
żo ny wy miar. Dra ma tur gicz ne na pię cie zwią za ne zo sta je w sce na riu szu z we wnętrz nym kon -
flik tem głów nej bo ha ter ki. 

Trans sek su al na Bree (daw niej Stan ley) wal czy o wła sną god ność, ale i o życz li we zro zu -
mie nie ze stro ny ro dzi ców i (przede wszyst kim) sy na. Apro ba ta sa mej sie bie sta je się prze -

szko dą w za ak cep to wa niu przez naj bliż szych. Tę
ba ta lię mo że to czyć agre syw nie, z pod nie sio ną
przy łbi cą praw dy o so bie – zy sku jąc w ten spo -
sób, być mo że, sza cu nek – ale ry zy ku jąc utra -
tę bli sko ści. Wy bie ra za tem trud niej szą dro gę: bu -
do wa nia ser decz nej re la cji w opar ciu o czu łą tro -
skę, ale i ta jem ni cę. 

Prze mie rza jąc Ame ry kę, uczy się te go, cze -
go ocze ku je sa ma: uzna nia wy bo rów, za ufa nia dla
de cy zji po dej mo wa nych przez in ne, tak że po tur -
bo wa ne przez ży cie oso by. Oswa ja się z ro lą mat -
ki, co dla niej sa mej sta no wi za sko cze nie – nie
prze wi dzia ła tej kon se kwen cji ob ra nej dro gi, bo
o ist nie niu po tom ka do wie dzia ła się zu peł nie nie -
ocze ki wa nie… Z ja kim skut kiem? Prze ko naj cie
się, moi dro dzy, 8 lu te go.

*cy tat z fil mu „Lej dis”

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

„Empatia (…) to chyba jest zupa z Azji”*

cho dem, po sia da nia psa, etc. Obec nie więk szość to wa rzystw ubez pie cze nio wych ofe ru je
no wą usłu gę, któ ra na zy wa się Ubez pie cze niem Po mo cy Praw nej, a więc ubez pie czy ciel nie
pro wa dzi bez po śred nio spraw ubez pie czo ne go z ty tu łu wy ko ny wa nia za wo du, lecz re kom -
pen su je kosz ty ob słu gi praw nej, któ re obej mu ją wy na gro dze nie praw ni ka, wy bór ad wo ka -
ta, kosz ty są do we, kosz ty stro ny prze ciw nej, za są dzo ne, kosz ty eg ze ku cji, po rę cze nia, kau -
cję i in ne. Ten ro dzaj ubez pie cze nia wpraw dzie nie re kom pen su je kwo ty od szko do wa nia dla
pa cjen ta lub je go ro dzi ny, ale gwa ran tu je fa cho wą po moc praw ną. Z na sze go punk tu wi -
dze nia przy po mi na to ste ro wa nie le cze niem przez le ka rza ro dzin ne go, któ ry nie po no si od -
po wie dzial no ści za wy nik, ale za pla nu je dia gno sty kę i te ra pię: wy pi sze skie ro wa nia do rtg,
na ba da nia, na kon sul ta cje do spe cja li stów, bę dzie prze pi sy wał re cep ty na dal sze le cze nie.

Od po wie dzial ność ma te rial na za skut ki po stę po wa nia le kar skie go mo że być znacz nym
cię ża rem fi nan so wym, ale o tym w ko lej nym od cin ku Lex Me di ca.

  Mie czy sław Dzie dzic 

prze wod ni czą cy Ko mi sji Le gi sla cyj nej ORL

kiej, któ ry ra dzi, aby o po ra dy zgła szać się
w ra mach pro fi lak ty ki, do prze dsą do wych
kon sul ta cji praw nych zwią za nych z dzia łal -
no ścią za wo do wą le ka rzy z za kre su pra wa
me dycz ne go, cy wil ne go, kar ne go, go spo dar -
cze go, ad mi ni stra cyj ne go oraz pra wa pra -
cy. Po ro zu mie nie ślą skich sa mo rzą dów: ad -
wo kac kie go i le kar skie go, mo że sta no wić
waż ną po moc dla me dy ków uwi kła nych
w pa ra gra fy kil ku ko dek sów.

Jest też al ter na tyw ny spo sób uzy ska nia
po mo cy praw nej – tam, gdzie nie ma 100%
bez pie czeń stwa – mu szą być ubez pie cze -
nia. Ubez pie cza my się od od po wie dzial no -
ści cy wil nej (OC) z ty tu łu kie ro wa nia sa mo -

PRAWO I MEDYCYNA
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W tym noworocznym numerze zamiast mo´wic´ o przykrych sprawach zwia˛zanych
z odpowiedzialnos´cia˛ zawodowa˛ czl/onko´w naszego samorza˛du, chcial/bym zl/ozyc´
wszystkim kolezankom i kolegom najserdeczniejsze zyczenia noworoczne.
Pragna˛l/bym, aby dla wszystkich lekarzy ten nowy � 2012 rok byl/ rokiem szcze˛s´cia
i przede wszystkim spokoju. Aby nasza rzeczywistos´c´ wolna byl/a od wszelakich sil/, kto´re
za wszelka˛ cene˛ staraja˛ sie˛ utrudnic´ i tak cie˛zka˛ i pel/na˛ pos´wie˛cenia nasza˛ prace˛ dla
dobra pacjento´w. 
Co najwazniejsze, zycze˛ wszystkim, aby nasze kontakty w 2012 roku ograniczyl/y sie˛
wyl/a˛cznie do spotkan´ na l/amach �Pro Medico�.

dr Tadeusz Urban

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 

wraz z Zespołem Zastępców 

Z TEKI OROZ

SPOTKANIA

Wigilijne spotkania śląskich diabetologów
dziecięcych i ich Przyjaciół

Na tra dy cyj ne wi gi lij ne spo tka nie 16 grud nia 2011 r. przy by ło oko ło 70 osób. Du że
gro no pe dia trów – uczniów pro fe sor Ewy Ot to -Bucz kow skiej oraz za przy jaź nio nych z ni -
mi in ter ni stów – uczniów dok to ra Mie czy sła wa Bucz kow skie go. Licz nie przy by ła tak że naj -
młod sza ge ne ra cja ślą skich dia be to lo gów dzie cię cych – uczniów pro fe sor Prze my sła wy Ja -
rosz -Cho bot. Oka zją do spo tka nia, obok zbli ża ją cych się Świąt Bo że go Na ro dze nia i No -
we go Ro ku, by ły imie ni ny Oboj -
ga Dok to ro stwa Bucz kow skich.
Jesz cze jed ną oka zją do wspól -
ne go świę to wa nia by ła 64 –ta
rocz ni ca uzy ska nia dy plo mu le -
kar skie go przez dok to ra Mie czy -
sła wa Bucz kow skie go.

Z wiel ką ra do ścią po wi ta ny
zo stał pro fe sor Fran ci szek Ko kot,
któ ry od lat oka zy wał ogrom ną
po moc w roz wo ju ślą skiej dia be -
to lo gii dzie cię cej. Pro fe sor w la -
tach 70-tych ub. stu le cia umoż -
li wił pro wa dze nie, pio nier skich
na ów cze sne cza sy, ba dań
nad se kre cją in su li ny en do gen nej
oraz hor mo nu wzro stu u mło do -
cia nych cho rych, któ re uwień czo ne
zo sta ły roz pra wą ha bi li ta cyj ną pro -
fe sor Ewy Ot to -Bucz kow skiej. 

Pod Je go pa tro na tem w la tach 80 – 90-
tych wy ko na ne zo sta ły pra ce ba daw cze
nad se kre cją kal cy to ni ny oraz hor mo nów
trzust ko wo -je li to wych u mło do cia nych cho -
rych, za koń czo ne prze wo da mi dok tor ski mi
w za kre sie dia be to lo gii pierw szych ślą skich
pe dia trów, któ rzy we szli do czo łów ki dia be -
to lo gów dzie cię cych w Pol sce. 

Wszyst kie po ko le nia pe dia trów i in ter -
ni stów oraz wspól nych przy ja ciół wspo mi -
na ły wspa nia łe wspól nie spę dzo ne chwi le.

W spotkaniu udział wzięli również
przedstawiciele   Towarzystwa  Pomocy
Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą
w Gliwicach i Stowarzyszenia na Rzecz
Dzieci Chorych na Cukrzycę w Katowicach. 

W czę ści na uko wej spo tka nia pro fe sor
Ewa Ot to -Bucz kow ska przed sta wi ła wy -
kład „Oty łość u dzie ci, mło dzie ży i do ro słych
oraz jej zdro wot ne skut ki”. 

Or ga ni za to rzy za pro po no wa li, aby za -
miast kwia tów dla So le ni zan tów, zro bić
zbiór kę dat ków dla pod opiecz nych jed ne go
z do mów opie ki.

e.o.b.

Od prawej: prof. Franciszek Kokot, prof. Ewa Otto-Buczkowska,

prezes Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą 
mgr  Mariusz Masiarek
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Spotkanie Lekarzy Emerytów w Delegaturze Bytomskiej 
(WSS nr 4 w Bytomiu)

Spotkanie Lekarzy Emerytów w Domu Lekarza 
(w Katowicach)

zdjęcia: Anna Zadora-Świderek

● PRZY WIGILIJNYM STOLE

 SPOTKANIA



KONCERT

Suk ce so´w w zy ciu, cie pl/a w mi l/o s´ci,
do bre go zdro wia i wie lu ra do s´ci!
Spel/ nie nia wszyst kich naj skryt szych ma rzen´,
Sa mych przy ja znych w ca l/ym zy ciu zda rzen´.

Jak co ro ku, w okre sie po prze dza ją cym Świę ta Bo że go Na ro dze nia Ze spół Le ka rzy Mu -
zy ku ją cych Ko mi sji ds. Kul tu ry dał kon cert, de dy ko wa ny szcze gól nie Le ka rzom Se nio rom.

Ter min kon cer tu był zwią za ny ze spo tka niem opłat ko wym Ko mi sji Le ka rzy Se nio rów i dla -
te go od był się 13 grud nia 2011 r. Da ta ta wią że się jed nak przede wszyst kim ze sta nem wo -
jen nym z 1981 r. Dla te go pro wa dzą cy kon cert (Jan Kło po tow ski), przed je go roz po czę ciem – dla
uczcze nia pa mię ci ofiar sta nu wo jen ne go oraz wszyst kich, któ rzy w róż ny spo sób cier pie li
w związ ku z nim – za pa lił Świecz kę Pa mię ci, któ ra pło nę ła przez ca ły czas kon cer tu.

Na stęp nie w imie niu wy ko naw ców, ca łej Ko mi sji ds. Kul tu ry, a szcze gól nie jej prze wod -
ni czą ce go dr Grze go rza Gó ra la, któ ry z bar dzo waż nych po wo dów nie mógł zro bić te go
oso bi ście, prowadzący zło żył wszyst kim obec nym, jak i ca łej kor po ra cji le kar skiej ży cze nia
z oka zji Świąt Bo że go Na ro dze nia oraz No we go 2012 Ro ku.

Zgod nie z tra dy cją kon cert roz po czął się od ma łej daw ki po ezji, w któ rej kol. Woj ciech
Bed nar ski, spe cja li sta me dy cy ny ro dzin nej, pi sarz i po eta, pro wa dzą cy Dys ku syj ny Klub Fil -

mo wy, czło nek Unii Pi sa rzy Pol skich Le ka rzy
prze czy tał oko licz no ścio wy wiersz Kon stan te go
Il de fon sa Gał czyń skie go p.t. „Po wrót”. 

Część ar ty stycz ną roz po czę ła Gwiaz da
Wie czo ru zna ko mi ta śpie wacz ka Ope ry Ślą skiej
w By to miu, peł na nie od par te go wdzię ku i uro -
dy Pa ni Ma rio la Pła zak-Ści bich wy ko nu jąc dwie
ma ło zna ne ko lę dy: F. No wa kow skie go pt.
„Uci chłeś Je zu leń ku” i jed ną z naj star szych pol -
skich ko lęd pt. „Ślicz na Pa nien ka ja ko ju trzen -
ka”. Ar ty st ce to wa rzy szy ła przy for te pia nie kol.
Ur szu la Pła zak.

Na wią za niem do zbli ża ją ce go się kar na -
wa łu był wy stęp mul tiin stru men ta li sty i kom po -
zy to ra, a przy tym spe cja li sty sto ma to lo gii za -
cho waw czej i chi rur gicz nej – na sze go Se nio ra
kol. Ada ma Wal te ra – któ ry wy ko nał na for te -
pia nie pro wo ku -

ją ce do tań ca:
„Sta ry Walc – Ca ris si ma” A. Le wan dow skie go oraz bra zy lij -
ską rum bę „La Cum ba je ro”.

Na stęp ną so list ką by ła kol. Bo gu mi ła Żo łę dziow ska-
Ga las, spe cja li sta neu ro log, któ ra za mi ło wa nie do mu zy ki wy -
nio sła z bar dzo umu zy kal nio ne go do mu ro dzin ne go i prze -
ka za ła je na stęp ne mu po ko le niu. Nie mo gąc, z po wo du kon -
tu zji rę ki wy stą pić przy for te pia nie – za śpie wa ła peł ne mi ło -
ści tan go pt. „Ja lo usie” oraz z re per tu aru Edith Piaf przej mu -
ją cą „Mi łość na ró żo wo”.

Na stęp ny z na szych po etów, se kre tarz Za rzą du Unii Pi -
sa rzy Pol skich Le ka rzy, au tor pię ciu to mi ków po ezji, lau re at
kon kur sów po etyc kich i spe cja li sta me dy cy ny pra cy kol. Eu -
ge niusz Dep ta roz ba wił pu blicz ność, czy ta jąc swo je frasz ki,
li me ry ki, le pie je i ry mo wan ki.

W ko lej nym punk cie pro gra mu wy stą pi -
ła kol. Elż bie ta Ja now ska-Drong, dermatolog,
ob da rzo na sil nym so pra nem dra ma tycz -
nym, wy stę pu ją ca z pro fe sjo nal ny mi śpie wa -
ka mi ope ro wy mi, po sia da ją ca w swo im re -
per tu arze wie le pięk nych arii ope ro wych
i ope ret ko wych, z któ rych część na gra ła już
na dwóch pły tach. Za śpie wa ła dwie pie śni ne -
apo li tań skie skom po no wa ne przez Edu ar do
di Ca pua: „I te Vur ria va sa” i „Di ci ten cel lo
vu je”. Do wy ko na nia trze ciej pt. „O` So le
mio” za pro si ła obec ne go na sa li, Pa na 
Ju liu sza Ur syn-Niem ce wi cza – pierw sze go
te no ra Ope ry Ślą skiej, wy stę pu ją ce go na sce -
nach Eu ro py, Sta nów Zjed no czo nych i Ka -
na dy. Wy ko na nie to mo gło być po rów ny wa -
ne z naj lep szy mi i na gro dzo ne zo sta ło rzę -
si sty mi oraz dłu gi mi okla ska mi.

dr Urszula Płazak

dr Wojciech Bednarski
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Mariola Płazak-Ścibich
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W swo im dru gim wyj ściu Gwiaz da Wie czo ru Pa ni Ma rio la Pła zak-Ści bich – pri ma don -
na Ope ry By tom skiej, wy stę pu ją ca na sce nach ca łej Eu ro py i w Ka na dzie za chwy ci ła pu blicz -
ność wy ko na niem dwóch prze pięk nych me lo dii: „Je stem ślicz na” z mu si ca lu „West Si de Sto -
ry” J. Ro bin sa i S. Son dhe ima oraz „Prze tań czyć ca łą noc” z mu si ca lu „My Fa ir La dy” F.
Lo eve’go i A. J. Le me ra, nie opi su jąc już kre acji i do dat ków.

W ocze ki wa niu na bia łe Świę ta Bo że go Na ro dze nia kol. Bi bia na Sob czyk-Ro sak – sto -
ma to log, lau re at ka jed ne go z kon kur sów TV „Szan sa na suk ces”, ma ją ca za so bą wy stę py
z Fil har mo nią Zie lo no gór ską i tour nee po Sta nach Zjed no czo nych, wy ko na ła uro kli wie, w spo -
sób nie zwy kle fi ne zyj ny wo kal nie – pio sen kę Edy ty Gór niak pt. „Pa da śnieg”.

Ko lej ny punkt pro gra mu był nie spo dzian ką, w któ rej Pa ni An na Ze mba la – ma gi ster far -
ma cji, od dzie ciń stwa śpie wa ją ca w chó rach, ostat nio w chó rze Cen trum Kul tu ry w Tar now -
skich Gó rach i w Chó rze Ślą skiej Izby Le kar skiej wy stą pi ła w du ecie z kol. Li dią Net czuk-
Piech wy ko nu jąc z wiel kim uczu ciem ko lę dę pt.
„Za śnij Dzie ci no”. Akom pa nio wał na for te pia -
nie nie za wod ny Ire ne usz Wy pich.

Fi na ło wym punk tem Kon cer tu był wy stęp
Chó ru Ślą skiej Izby Le kar skiej „CA MES”
pod dy rek cją Pa ni mgr Do ro ty Dzie łak-Szcze -
pan. Chór dzia ła ją cy do pie ro od dwóch lat, po -
sia da już w swo im re per tu arze wie le utwo rów
o róż nej te ma ty ce, kom po zy to rów pol skich i za -
gra nicz nych. W tym cza sie zdo łał już wy pra -
co wać swój cha rak ter i to na cję.

Na wstę pie Chór za śpie wał wraz z pu blicz -
no ścią trzy pol skie ko lę dy: „Wśród noc nej ci -
szy”, „Lu laj że Je zu niu” i „Przy bie że li do Be -
tle jem”. Nie spo dzian ką by ły dwie ko lę dy pra -
wo sław ne „No wa ra dost sta ła” i „Ra duj tie sie
wsie lu di je”. Na za koń cze nie Kon cer tu Chór wy -
ko nał naj po pu lar niej szą ko lę dę świa ta pt. „Ci -
cha noc” i jed ną z naj pięk niej szych pol skich ko -
lęd pt. „Gdy się Chry stus ro dzi”.

Po dzię ko wa nie i sło wa uzna nia dla wy ko naw ców Kon cer tu wy ra zi ła cie pło i sym pa tycz -
nie prze wod ni czą ca Ko mi sji Le ka rzy Se nio rów kol. Ire na Utra ta.

Jan S. Kło po tow ski

O pod kład mu zycz ny, jak zwy kle wzo -
ro wo do bra ny i wła ści wie po da ny, za dbał Pan
Ju liusz Drong, słu żą cy rów nież in nym wy ko -
naw com Kon cer tu.

Na stęp nie po pis da li in stru men ta li ści: kol.
Krzysz tof Jar czok – b. or dy na tor od dzia łu
we wnętrz ne go, he ma to log, ab sol went w kla -
sie skrzy piec Szko ły Mu zycz nej w Ka to wi -
cach, któ ry wy ko nał dwa utwo ry F. Kre isle -
ra: „Cier pie nia mi ło ści” i „Pięk ny Roz ma ryn”
z to wa rzy szą cym przy for te pia nie Pa nem Ire -
ne uszem Wy pi chem, do sko na łym pia ni stą,
wio lon cze li stą oraz kom po zy to rem, bę dą cym
so li stą i kon cert mi strzem Or kie stry Ra dio -
wej i Fil har mo nii w Sa ra je wie, twór cą „Tryp -
ty ku Rzym skie go” skom po no wa ne go dla
papieża Ja na Paw ła II oraz Hym nu Ślą skiej
Izby Le kar skiej. 

W li rycz nym i cie płym na stro ju
stwo rzo nym przez kol. sto ma to log 
Li dię Net czuk-Piech z to wa rzy szą cym
przy for te pia nie Ire ne uszem Wy pi -
chem – usły sze li śmy „Odro bi nę szczę -
ścia w mi ło ści” J. Pe ters bur skie go i E.
Szlech te ra oraz „Bu blicz ki” H. Wła sta
i G. Bo go ma zo wa. Pio sen kar ka jest za -
fa scy no wa na me lo dia mi okre su mię dzy -
wo jen ne go. Wie le z nich pre zen to wa -
ła m.in. na wy stę pach dla Po lo nii lon -
dyń skiej oraz na gra ła na pły cie.

Tra dy cję pre zen to wa nia w na szych
kon cer tach twór czo ści Fry de ry ka Cho -
pi na pod trzy ma ła kol. Ur szu la Pła -
zak – in ter ni sta, hy per ten sjo log, pia ni -
sta i or ga ni sta, wy ko nu jąc z me lo dycz -
nym wdzię kiem Ma zu rek B -dur op. 7
nr 1.

KONCERT
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● ŚP DOKTOR GRAŻYNA CHOJECKA-BUDAK (1952-2011)

„Nie umiera ten, 
kto trwa w pamięci żywych”

Z głębokim żalem i smutkiem

żegnamy Naszą Koleżankę 

dr Ewę Kajzer - Góral

Komisja ds. Kultury ORL w Katowicach

NEKROLOGI

Naszemu Koledze
dr n. med. Grzegorzowi Góralowi

członkowi Prezydium ORL
z powodu śmierci

Żony 
śp. dr Ewy Kajzer - Góral 

niezwykle oddanego lekarza,
wybitnego specjalisty, niosącej pomoc

wszystkim potrzebującym,
której śmierć napełniła nas głębokim

żalem
składamy

wyrazy szczerego współczucia, 
otuchy i wsparcia

Jacek Kozakiewicz 
wraz z Okręgową Radą Lekarską 

oraz pracownikami Biura ŚIL

W dniu 12.12.2011 ode szła od nas lek. med. Gra ży na Cho jec ka-Bu dak. Mia ła 59 lat.
Prze gra ła wal kę z cho ro bą. Stu dio wa ła w Ło dzi, ale ca łą resz tę ży cia zwią za ła z Gli -

wi ca mi. 
Tu miesz kał Ju rek, za któ re go wy szła za mąż, tu pod ję ła pra cę w od dzia le la ryn go lo gii,

gdzie ostat nio zo sta ła za stęp cą or dy na to ra, tu uro dził się Ja kub, tu zro bi ła I i II sto pień spe -
cja li za cji. Przy sto le ope ra cyj nym by ła zde cy do wa na i sta ran na. W po rad ni do kład na i do cie -
kli wa. Pa cjen ci to do ce nia li. W dni, kie dy mia ła dy żur po rad nia ny, w po cze kal ni by ło peł no. 

Rok te mu od szedł na gle Ju rek. Mo że wraz z Ja go śmier cią za bra kło wspar cia w wal ce
z cho ro bą?... Cóż z te go, że zo sta ły nam zdję cia – Gra ży na w ka pe lu szu, Gra ży na z ró -
żą, Gra ży na w tań cu. Nie usły szy my już cha rak te ry stycz ne go stu ka nia cho da ków, nie zo -

ba czy my ko lej nej czer wie ni na Jej kró ciut kich
wło sach, nie bę dzie ko go po pro sić o po moc
przy ope ra cji.

Zo sta wi ła nas w bo le snym zdu mie niu „To
już?” 

Pew nie Tam bę dzie Ci Gra ży no, le piej,
ale za nim my się z tym po go dzi my, upły nie
jesz cze du żo cza su.

Ko le żan ki i Ko le dzy z od dzia łu

Wy ra zy współ czu cia dla 

Grze go rza

z po wo du śmier ci 

Żo ny Ewy  
skła da ją przy ja cie le 

z Kli ni ki Pe dia trii w Za łę żu
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Zostawiła nas w bolesnym zdumieniu

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci 

lek. stom.   Anny Zerson 

dla całej 

Rodziny
składają koleżanki i koledzy 

stomatolodzy ziemi zawierciańskiej
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