Reklama

K

iedy 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.

W
z mojego
punktu
widzenia…

chodzimy 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.”

U

ważam 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.

D

la 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!

D

ziękuję 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).

P

rzypominam 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.

T

ablica 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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II Komunikat prezesów Śląskiej Izby Lekarskiej
i Śląskiej Izby Aptekarskiej
na temat oceny bieżącej sytuacji związanej z wprowadzaniem
od 1 stycznia 2012 roku ustawy refundacyjnej.

Na okładce: 1% podatku na Fundację Lekarzom Seniorom
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Pro Medico

19 grudnia 2011 roku w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej odbyło się drugie spotkanie Jacka Kozakiewicza prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Piotra Brukiewicza prezesa Rady Śląskiej izby Aptekarskiej.
Spotkanie zostało w całości poświęcone ocenie wydarzeń ostatniego tygodnia tj. spotkań ministra zdrowia z samorządem lekarskim i samorządem aptekarskim w sprawie wprowadzenia od początku przyszłego roku ustawy refundacyjnej. W wyniku rozmów z ministrem zdrowia, mając przede wszystkim na względzie dobro chorych, obydwa samorządy na szczeblu krajowym zawiesiły podjęte wcześniej uchwały rekomendujące m.in.
odstępowanie od oznaczania na receptach lekarskich uprawnień do refundacji oraz niepodpisywanie umów pomiędzy aptekami a NFZ.
Obydwa środowiska oczekują na pilne opublikowanie przez ministra zdrowia rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, a także wspólnych z prezesem NFZ zapowiedzianych komunikatów dotyczących interpretacji niektórych zapisów ustawy. Dalsze decyzje
naszych samorządów będą ściśle uzależnione od wprowadzenia deklarowanych przez ministra zdrowia zmian.
Prezesi obydwu śląskich samorządów apelują do prezesów Naczelnej Izby Lekarskiej
i Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz pozostałych okręgowych izb lekarskich i aptekarskich
o dalsze prowadzenie wspólnych rozmów i uzgadnianie stanowisk.
Dziękujemy członkom naszych samorządów oraz innym osobom z wielu środowisk
za udzielane wsparcie dla naszych działań, prowadzących do wyeliminowania zagrożeń
dla polskiego pacjenta oraz lekarzy i aptekarzy, wynikających z wprowadzenia w życie od początku przyszłego roku ustawy refundacyjnej w dotychczas obowiązującej treści.
Zdecydowanie będziemy się przeciwstawiać dalszym próbom obciążania środowisk
medycznych skutkami wieloletnich zaniedbań i zaniechań władz w ochronie zdrowia.

Jacek Kozakiewicz
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach

Piotr Brukiewicz
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
w Katowicach

KOMUNIKAT

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

Wydawca: Śląska Izba Lekarska w Katowicach. Dla wszystkich lekarzy zrzeszonych w ŚIL w Katowicach bezpłatnie.
Redaktor naczelny: Żywisław Mendel, zastępca redaktora naczelnego: Grażyna Ogrodowska, redaktor Anna Zadora-Świderek. Adres redakcji:
„Pro Medico”: ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice,
tel. (32) 203 65 47/48 wew. 310, 325; fax: (32) 352 06 38; e-mail: biuletyn@izba-lekarska.org.pl;
strona internetowa: www.izba-lekarska.org.pl; druk: Elanders Polska Sp. z o.o. Płońsk, ul. Mazowiecka 2
Skład, reklamy, ogłoszenia i projekt okładki: Przemysław Skiba.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo redagowania i skracania tekstów.
Materiały do numeru lutowego 2012 przyjmujemy do 5-go (reklamy do 5-go) stycznia 2012 roku. Data zamknięcia numeru – 16.XII.2011 r.
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Z działalności samorządu…
NAJLEPSI Z LEP I L-DEP

fot.: Anna Zadora-Świderek

14 grudnia odbyło się ostatnie w 2011 roku posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej
z udziałem specjalnych gości. Lekarze i lekarze dentyści, którzy najlepiej zdali LEP i L-DEP
w jesiennej sesji egzaminacyjnej otrzymali nagrody i listy gratulacyjne z rąk prezesa Jacka
Kozakiewicza. Wśród wyróżnionych znaleźli się lekarze: Karolina Hofman-Pyka, Maciej
Wybraniec i Marcin Kubeczko, a wśród lekarzy dentystów Sandra Bednarek-Święch, Aleksandra Duniewska-Kliś i Joanna Wegiera.
Prezes Kozakiewicz gratulował młodym lekarzom, życząc im wielu sukcesów na rozpoczynanej właśnie drodze
zawodowej. – Musicie
mieć marzenia, wolę
i determinację, że się
spełnią. My jesteśmy
tu po to, aby Wam
pomagać. Ale poświęcając się pracy nie
możecie zapominać
o najbliższych, bo
tym, co najważniejsze
w życiu jest rodzina – mówił prezes.
Do życzeń dołączył
Od lewej: dr dr Sandra Bednarek-Święch, Marcin Kubeczko,
się doc. Zyg fryd
Karolina Hofman-Pyka, Jacek Kozakiewicz, Joanna Wegiera, Maciej Wybraniec Wawrzynek, prezes
pierwszej kadencji. – Jesteście naszą dumą, życzę Wam powodzenia oraz żebyście czerpali wiele satysfakcji z wykonywania naszego pięknego zawodu – powiedział doc.
Wawrzynek.

kowie naszej izby. Umowa zakłada, że lekarze i lekarze dentyści, którzy zamieszkają
w Domu Lekarza Seniora w 2012 roku, będą wnosili opłatę w wysokości skalkulowanej
przez ŚIL na poziomie 2600 za pokój jednoosobowy i 2200 zł za dwuosobowy. Po 1
stycznia 2013 opłata będzie podlegać waloryzacji. Jednocześnie dla lekarzy, którzy zamieszkają w Domu w 2013 roku lub później,
udało się wynegocjować 15% zniżkę w opłatach za pobyt w obiekcie, w stosunku do cen
obowiązujących w danym okresie.
Decyzja ORL w sprawie podpisania
umowy uzyskała aprobatę Okręgowej Komisji Rewizyjnej, która w swojej uchwale „popiera działania ORL i jej Prezydium zmierzające do zagospodarowania obiektu przeznaczonego na Dom Lekarza Seniora (…), poprzez oddanie go w najem ﬁrmie, która zabezpieczy lekarzom członkom ŚIL pobyt
w godnych warunkach, na zasadach określonych przez ŚIL. Jednocześnie komisja docenia starania Prezesa oraz Prezydium ORL
zmierzające do zminimalizowania strat związanych z utrzymaniem pustostanu.”
Zgłoszenia lekarzy i lekarzy dentystów
zainteresowanych zamieszkaniem w Domu
Lekarza Seniora przyjmowane są w biurze

PETYCJA W SPRAWIE RECEPT NA LEKI REFUNDOWANE

SPOTKANIE ŚLĄSKICH LEKARZY I APTEKARZY

fot.: Anna Zadora-Świderek

Prezes Jacek Kozakiewicz poinformował członków Rady, że na dzień 2 grudnia Śląska Izba Lekarska znajdowała się na drugim miejscu, wśród okręgowych
izb, pod względem ilości przesłanych do Naczelnej Izby Lekarskiej petycji, w sprawie przepisów regulujących zasady wystawiania recept na leki refundowane.

8 grudnia 2011 roku w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie prezesów Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Jacka Kozakiewicza i Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej Piotra Brukiewicza z udziałem przedstawicieli obu samorządów. Spotkanie w całości zostało poświęcone bieżącej, trudnej sytuacji związanej z planowanym wprowadzaniem od 1 stycznia 2012 roku restrykcyjnych dla pacjentów, lekarzy i aptekarzy przepisów
Podpisanie umowy na wynajem Domu Lekarza Seniora
ustawy refundacyjnej. Obydwa śląskie samorządy popierają wzajemne dziaw Sosnowcu
łania, mające na celu zmianę sytuacji prawnej w taki sposób, by nie pogarszała się i tak już trudna sytuacja pacjentów, a jednocześnie zdecydowanie domagają się
Śląskiej Izby Lekarskiej osobiście lub telefolikwidacji nieuzasadnionych sankcji w stosunku do lekarzy i aptekarzy.
nicznie pod numerem (32) 203 65 46.

DOM LEKARZA SENIORA PRZYJMIE PIERWSZYCH PENSJONARIUSZY
W trakcie listopadowego posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej została podpisana umowa między Śląską Izbą Lekarską, reprezentowaną przez prezesa Jacka Kozakiewicza i Jerzego Rdesa – skarbnika ORL, a właścicielami ﬁrmy „Jesienna Róża” na wynajem „Domu Lekarza Seniora” w Sosnowcu. Tym samym udało się sﬁnalizować blisko dwuletnie działania,
których celem było uruchomienie domu, w którym mogliby zamieszkać lekarze seniorzy, człon-

WYKONANIE BUDŻETU ŚIL ZA 2011 ROK
Doktor Krzysztof Olejnik, przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedstawił Radzie sprawozdanie z posiedzenia komisji, poświęconego ocenie wykonania
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budżetu za dziesięć miesięcy 2011 r.
„Okręgowa Komisja Rewizyjna przyjmuje
do akceptującej wiadomości informacje
o wykonaniu budżetu ŚIL uchwalonego
przez XXX OZL wykazującą dodatni wynik
ﬁnansowy (…) wielokrotnie przekraczający
wartość zaplanowaną. Komisja z uznaniem
odnosi się do poczynań ORL i jej Prezydium
ukierunkowanych na zwiększenie środków,
które wracają do członków ŚIL.”

TABLICE PAMIĄTKOWE
Członkowie Prezydium na wniosek prof.
Grzegorza Opali oraz Stowarzyszenia „Solidarność i Pamięć” postanowili doﬁnansować wykonanie tablicy upamiętniającej powstanie NSZZ „Solidarność” w Centralnym
Szpitalu Klinicznym oraz mającej przypominać o bohaterskiej postawie pracowników
ochrony zdrowia, którzy 16 grudnia 1981
roku udzielali pomocy górnikom rannym
w czasie pacyﬁkacji strajku w Kopalni
„Wujek”.
Na wniosek wiceprezes Haliny Borgiel-Marek Prezydium podjęło również decyzję
o doﬁnansowaniu tablicy upamiętniającej dokonania prof. Marii Barańskiej-Gachowskiej, pracownika SUM z ponad 50-letnim
stażem. Pani profesor była organizatorem,
założycielem i wieloletnim kierownikiem
Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Tablica zawiśnie na budynku Akademickiego Centrum Stomatologii w Bytomiu,
a środki na jej doﬁnansowanie pochodzić będą z budżetu Komisji Stomatologicznej.
oprac. Anna Zadora – Świderek

Apel ORL w Katowicach z dnia 23 listopada 2011 r.
do parlamentarzystów i Ministra Zdrowia
w sprawie zasad wystawiania recept na leki refundowane
Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach zwraca się do Ministra Zdrowia o wstrzymanie prac nad projektem rozporządzenia dotyczącego uprawnień i obowiązków lekarza do wystawienia recept na leki refundowane do czasu opracowania projektu dotyczącego prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędnej przy wypisywaniu recept „pro familia” i „pro
auctore”, a także wypełnienia treści deklaracji NFZ i NRL dotyczącej wzoru umowy upoważniającej lekarza i lekarza dentystę do wystawiania recepty na leki refundowane.
Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach jest przekonana, że dokonanie oczekiwanych
zmian ustawy z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych doprowadzi do rozwiązania problemu, będącego źródłem narastającego oburzenia środowiska lekarskiego.
Apel Prezydium ORL w Katowicach z dnia 7 grudnia 2011 roku
do Naczelnej Rady Lekarskiej
w sprawie wstrzymania przez Prezesa NFZ i Ministra Zdrowia RP konkursów
na świadczenia hospitalizacji w trybie „jednego dnia” na rok 2012
Prezydium ORL w Katowicach, uwzględniając opinie śląskiego środowiska lekarskiego, wyraża zaniepokojenie stanowiskiem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, ogłoszonym na stronie internetowej NFZ, w sprawie wstrzymania procedury konkursowej
na świadczenia szpitalne w ramach hospitalizacji „jednego dnia” na rok 2012.
Prezydium ORL w Katowicach uznaje za konieczne i pilne stworzenie przez NFZ warunków do realizacji świadczeń z zakresu hospitalizacji „jednego dnia”, jak i stworzenie
warunków do udzielania takich świadczeń w roku 2012 i latach następnych.
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/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=4643 z dnia 20 października 2011 informujące o braku podjęcia działań dotyczących zakontraktowania świadczeń w ramach hospitalizacji „jednego dnia” od 1 stycznia 2012 nie może być uzasadnieniem ograniczenia i przerwania dla ubezpieczonych wykonywania świadczeń gwarantowanych.
Prezydium ORL w Katowicach apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań, obejmujących uzyskanie zapewnienia od Prezesa NFZ i Ministra Zdrowia w przedmiocie terminu w którym ogłoszone zostaną konkursy na świadczenia w zakresie hospitalizacji „jednego dnia”.

21 grudnia Prezydium ORL w reakcji na liczne głosy środowiska lekarskiego wystosowało Apel do
Naczelnej Rady Lekarskiej
Apel Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Śląskiej Izby Lekarskiej
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2011 r. zapoznało się z informacją Prezesa ORL o przebiegu obrad Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu 16 grudnia br. i podjętych decyzjach, przede wszystkim o zawieszeniu uchwały nr 25/11/P-VI w sprawie postępowania lekarzy po wejściu w życie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12 maja 2011 r.
Prezydium ORL wobec braku ze strony władz zdecydowanych działań zmierzających do zmiany dyskryminujących lekarzy zapisów
ustawy refundacyjnej, apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o przywrócenie rekomendacji dla lekarzy i lekarzy dentystów zawartych w uchwale NRL z dnia 2 grudnia br. lub wskazanie innych form protestu.
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SZKOLENIE PODYPLOMOWE
● POSTANOWILIŚMY DZIAŁAĆ

Niemożliwe stało się możliwe
Niemożliwe stało się możliwe vel „NIE MA TAKIEJ RURY NA ŚWIECIE, KTÓREJ NIE
MOŻNA ODETKAĆ” Mamy (jako pierwsi i jedyni w Polsce, poza Warszawą) bezpłatny trzytygodniowy kurs w naszym województwie „Postępy w chorobach wewnętrznych” …
Katowice, 10 – 28 września, 2012 r.
A zatem:
– nie wynajmujecie przez 3 tygodnie hoteli
– nie opuszczacie rodziny na miesiąc
– nie żywicie się w jadłodajniach
– nie podróżujecie przez pół Polski tam i z powrotem
– nie wydajecie kilku tysięcy złotych na pobyt w stolicy

autor rysunku: Rafał Sołtysek

Przez wiele lat („-naśćie”, może „-dziesiąt?”), co roku około stu młodych lekarzy specjalizujących się w internie, musiało jeździć na niemal miesięczny kurs do Warszawy. Była
to ciekawa, lecz bardzo kosztowna turystyka naukowa (szacowaliśmy koszty w poprzednich
artykułach na setki tysięcy złotych). Historia
sukcesu zaczęła się rok temu o 1800, pewnego jesiennego wieczoru. Na spotkaniu Komisji ds. Młodych Lekarzy, nie mogąc zgodzić się na wieloletni zwyczaj praktykowania
tej „pielgrzymki”, postanowiliśmy działać. Początkowo przeważały „niedasie” – opinie
o absolutnej niemożności zorganizowania powyższego kursu na Śląsku. Zaczęliśmy więc
pisać. Pisaliśmy pisma do Ministerstwa Zdrowia i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, pisaliśmy artykuły do „Pro Medico”, prośby do konsultantów – wojewódzkiego i krajowego. Dzięki włączeniu się
w akcję prezesa Śląskiej Izby Lekarskiej Jacka Kozakiewicza oraz przedstawicieli Komisji ds. Kształcenia ŚIL, nawiązana została
współpraca ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym i powołano Zespół ds. Kształcenia
Podyplomowego Lekarzy (pierwsze nasze
spotkanie w tym gronie odbyło się 1 grudnia 2010 r. równo rok przed napisaniem tego tekstu). Przez ten rok pracowaliśmy w małych i dużych zespołach, radząc o możliwościach i sposobach rozwiązania tego nierozwiązywalnego od lat problemu. Ostatecznie… KURS „POSTĘPY W CHOROBACH WEWNĘTRZYCH” MAMY W KATOWICACH!!!
Koledzy! Jeżeli musicie podróżować po Polsce, by zaliczyć obowiązkowe kursy
specjalizacyjne, NAPISZCIE DO NAS.
Może uda się także w Waszych specjalnościach zorganizować wskazane przez Was
kursy tu, na Śląsku.
Warto było poświęcić tyle pracy i prywatnego czasu, by osiągnąć cel. Pierwsze zgłoszenia telefoniczne zawierały pytania „czy aby na pewno to ten sam kurs i nie musimy jechać
do Warszawy?”. Odpowiadamy: jest to ten sam kurs i nie musicie jechać do Warszawy. Pojawiły się też pojedyncze wątpliwości natury hydraulicznej (mityczne „przecieki”), które krótko i treściwie rozwiewamy – kursy służą podsumowaniu aktualnej wiedzy i tylko temu – w War-

szawie (podobnie jak w Katowicach) jest więc
podobnie suchutko. Pytania do egzaminu selekcjonuje, z propozycji nadesłanych z całego kraju pan profesor Jacek Imiela, konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych. Na naszym kursie będziemy zaszczyceni Jego obecnością i wykładem.
Zapraszamy wiec na Kurs Postępy w Chorobach Wewnętrznych 2012 do katowickiej siedziby Śląskiej Izby Lekarskiej. Życzymy owocnej nauki i połamania ołówków na egzaminie!
PODZIĘKOWANIA:
Dziękujemy szczególnie:
– naszemu prezesowi Jackowi Kozakiewiczowi za słowa „chciałbym, żeby pieniądze,
które wpłacacie jako składki wracały
do Was” i sﬁnansowanie tego projektu ze
środków ŚIL. Bez tej decyzji realizacja projektu byłaby niemożliwa. Dziękujemy
za dodanie nam wiary w siłę naszej głowy, gdy przebijaliśmy mur (mamy też poważne podejrzenia, że torując nam drogę, kanałami dyplomatycznymi usunął
Pan z owego muru znaczną ilość cegieł –
po raz trzeci DZIĘKUJEMY!)
– Jej Magniﬁcencji Rektorowi Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego, pani prof.
Ewie Małeckiej-Tendera za zapalenie nam
dużego zielonego światła i zgodę na realizacje tego przedsięwzięcia
– prorektorowi d/s kształcenia podyplomowego SUM, pani prof. Krystynie Olczyk,
która czuwała, by swoim autorytetem
wesprzeć nasze działania, gdy pojawiały
się na horyzoncie „góry lodowe”
– konsultantowi krajowemu w dziedzinie chorób wewnętrznych, panu profesorowi
Jackowi Imieli za odpowiedź na nasze pytania o organizację kursu: – „jestem za!próbujcie, przyjadę”
– konsultantowi wojewódzkiemu w dziedzinie chorób wewnętrznych panu profesorowi Janowi Duławie, kierownikowi naukowemu kursu – za odwagę podjęcia wyzwania organizacji merytorycznej części spotkania. Panowie Profesorowie przed Wami – chapeau bas!
– najlepszym z najlepszych, czyli naszym Mistrzom z panem profesorem Franciszkiem
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SZKOLENIE PODYPLOMOWE
Kokotem na czele, którzy podjęli się tytanicznej pracy podsumowania dla nas
obecnego stanu wiedzy z dziedziny chorób wewnętrznych
– dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia panu
profesorowi Romanowi Danielewiczowi

– kierownikowi Studium Kliniczno Dydaktycznego CMKP panu profesorowi Andrzejowi
Habiorowi za wspaniałą współpracę i pokierowanie naszymi krokami tak, że nie zagubiliśmy się w labiryncie legislacyjnym
– Komisji ds. Kształcenia ŚIL oraz członkom Zespołu ds. Kształcenia Podyplomowego Lekarzy
za pracę przy realizacji naszej inicjatywy.
Z wyrazami szacunku,
Rafał Sołtysek
z-ca przewodniczącego Komisji ds. Młodych Lekarzy

WYWIAD
● 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”

fot.: Anna Zadora-Świderek

Anna Zadora-Świderek: Lekarze, którzy
w tym roku, w związku z odbywaniem specjalizacji z chorób wewnętrznych, będą
uczestniczyli w kursie atestacyjnym, nie będą musieli w tym celu je chać do stolicy. Powszechnie uważano, że niemożliwe jest uruchomienie tych kursów poza warszawskim Centrum Medycznym Kształcenia
Podyplomowego, a jednak udało się je przenieść na nasz śląski grunt. Jak do tego
doszło?
prof. Krystyna Olczyk: Powiem szczerze,
iż na początku sama nie wierzyłam, że to
się może udać. Już kiedyś podjęliśmy próbę przeniesienia kursu z dziedziny onkologii na nasz teren, ale wtedy niestety to
się nie powiodło. Mimo licznych rozmów
z konsultantami i CMKP sprawa upadła
i niemalże pogodziliśmy się z myślą, że
tego rodzaju kursy rzeczywiście będą odbywać się tylko w Warszawie. Tym razem
jednak zadziałali, i jak widać – niezwykle
skutecznie, lekarze z Komisji ds. Młodych
Lekarzy ORL, którzy korzystając ze
wsparcia prezesa ORL Jacka Kozakiewicza, konsekwentnie i nieustępliwie dążyli
do realizacji tego, wydawałoby się niemożliwego do zrealizowania, przedsięwzięcia. I ci młodzi ludzie, na czele z panem doktorem Rafałem Sołtyskiem, będącym
osobą niezwykle kreatywną, z licznymi pomysłami, które – co najważniejsze – potraﬁ
wprowadzać w czyn, dotarli do pana profesora Jana Duławy – prorektora ds. nauki
SUM, pełniącego jednocześnie funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób wewnętrznych, przedstawiając swoje
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oczekiwania i zamierzenia, z prośbą o pomoc i radę. Pan rektor rozpoczął niezwłocznie
swoje działania, odbyły się uzgodnienia z konsultantem krajowym – panem profesorem Jackiem Imielą. Dział ds. studiów i studentów SUM, którym mam wielką przyjemność kierować, podjął się koniecznych uzgodnień formalnych z CMKP. I okazało się, iż nie ma przeszkód, aby przeprowadzić taki kurs na Śląsku.
A.Z-Ś.: CMKP otrzymuje pieniądze na swoją działalność z Ministerstwa Zdrowia. Czy zgoda Centrum związana jest również z przekazaniem środków niezbędnych do sfinansowania kursu w Katowicach?
prof. K.O.: Tematu środków ﬁnansowych nawet nie poruszałam podczas rozmów z CMKP,
wiedząc, że i tak ich nie pozyskamy,
a może to zniweczyć nasze wysiłki.
Uzyskaliśmy zgodę na przeprowadzenie kursu, ale pieniądze na to przedsięwzięcie musieliśmy znaleźć sami.
Z pomocą przyszedł prezes Jacek
Kozakiewicz, deklarując znalezienie
funduszy, niezbędnych dla przeprowadzenia kursu. Śląska Izba Lekarska zapewniła również pomieszczenia, a także realizację całej strony technicznoorganizacyjnej. Pan rektor Duława
opracował część merytoryczną wniosku, i co nie mniej ważne – pozyskał
grono najwyższej klasy wykładowców,
którzy wyrazili zgodę na uczestnictwo
w tym przedsięwzięciu.
A.Z-Ś.: Będą to wybitni specjaliści
o uznanym w kraju autorytecie…
prof. K.O.: Tak, jest to kilkudziesięciu pracowników naukowych – przede wszystkim z naszej uczelni, reprezentujących różne dziedziny nauk medycznych, których udział w realizacji kursu atestacyjnego gwarantuje zarówno najwyższy poziom naukowy tego przedsięwzięcia, a zarazem – i najwyższy poziom efektów edukacyjnych.
A.Z-Ś.: Czy komuś w Polsce już udało się doprowadzić do przełamania monopolu CMKP
w sprawie kursów?

WYWIAD
prof. K.O.: Jak wynika z naszej wiedzy – raczej jesteśmy pierwsi. Mam nadzieję, że w ślad
za nami pójdą inni, by przynajmniej zmniejszyć uciążliwość tzw. turystyki specjalizacyjnej.
Pragnę przy tym podkreślić, iż sam Śląski Uniwersytet Medyczny nie byłby w stanie – przede
wszystkim ze względów organizacyjnych, zrealizować tego zamierzenia. Jedynie budująca,
i jak widać – niezwykle skuteczna kooperacja uczelni ze Śląską Izbą Lekarską doprowadziła do wspólnego sukcesu, a to przecież dla dobra naszych młodych lekarzy.
Z przyjemnością także pragnę stwierdzić, iż od początku bieżącej kadencji władz naszej
uczelni, w trakcie której mam zaszczyt pełnić funkcję prorektora ds. kształcenia podyplomowego, udało nam się wspólnie wiele spraw przeprowadzić, właśnie ze względu na niezwykłe wsparcie i wspaniałą współpracę ze Śląską Izbą Lekarską.
A.Z-Ś.: Dlaczego wybór kursu atestacyjnego padł właśnie na choroby wewnętrzne?
prof. K.O.: Choroby wewnętrzne to najliczniejsza specjalizacja – nasz kurs jest planowany
dla stu lekarzy. Zachęcona jednak tym sukcesem postanowiłam sprawdzić, czy istnieje potrzeba zorganizowania kursów atestacyjnych także i z zakresu innych specjalizacji. Jak dotąd jednak, młodzi lekarze nie zgłosili takich oczekiwań. Dotarły do mnie jednak sygnały
o konieczności podjęcia działań w zakresie kursów cząstkowych, by także niektóre z nich
mogły odbywać się na naszym terenie. Tak więc przed utworzonym po raz pierwszy w 2010
r. Zespołem ds. Kształcenia Podyplomowego, składającym się zarówno z przedstawicieli uczelni oraz samorządu lekarskiego, nowe zadania, które – znając determinację członków zespołu – z pewnością uda się nam zrealizować.
A.Z-Ś.: Czy kurs jest jednorazowym wydarzeniem, czy zostanie już na stałe wpisany do kalendarza szkoleń, jako coroczne wydarzenie?
prof. K.O.: Skoro jesienna organizacja kursu jest już zapewniona, to sądzę, że będziemy
go dalej kontynuować. Jeśli zatem zaistnieje potrzeba kolejnej edycji kursu, z pewnością go
zrealizujemy. Zdajemy sobie bowiem sprawę z ogromnych kosztów, jakie ponoszą lekarze
zdobywając specjalizację. Wiążą się one z uciążliwymi dojazdami, koniecznością wynajmowania kwater, wielodniowym przebywaniem poza domem i nieobecnością w miejscu pracy. Sądzę, że po tak dobrym początku, zaczniemy powoli przenosić z Warszawy na nasz
grunt inne długotrwałe kursy, nie tylko atestacyjne. Nasi wysokiej klasy specjaliści z pewnością pomogą w realizacji tych przedsięwzięć, mając na uwadze dobro młodych lekarzy,
a w pamięci – trudy zdobywania swoich specjalizacji w przeszłości.
A.Z-Ś.: Pani Profesor mówi szeroko o współpracy między izbą, a uniwersytetem. Dotychczas najbardziej spektakularnym jej przykładem było utworzenie studiów podyplomowych
prawo w ochronie zdrowia.
prof. K.O.: Zainteresowanie tematyką tych studiów podyplomowych przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Na wspomniane studia przyjęliśmy 70 osób, podczas gdy przyjęcie na inne studia podyplomowe, prowadzone w naszej uczelni, 40 słuchaczy, uważaliśmy za duży sukces. Lekarze, wobec zmieniającej się rzeczywistości i coraz większej świadomości prawnej pacjentów muszą nabyć umiejętności sprostania sytuacjom, do których na studiach nie
są przygotowywani. Wraca więc idea wprowadzenia elementów prawa medycznego już w kształceniu przeddyplomowym. Wówczas absolwenci otrzymujący dyplom ukończenia studiów
na kierunku lekarskim czy lekarsko-dentystycznym posiadaliby podstawowe wiadomości, możliwe do poszerzenia na studiach podyplomowych. Próby uruchomienia w naszej uczelni studiów podyplomowych z zakresu prawa medycznego trwały już od wielu lat. Dopiero jednak teraz, po skonsolidowaniu wysiłków uczelni i Śląskiej Izby Lekarskiej, przy ogromnej przychylności władz Uniwersytetu Śląskiego, udało się je utworzyć. Izba wniosła do programu
studiów wiedzę z zakresu odpowiedzialności zawodowej, kodeksu etyki lekarskiej, stanu prawnego zasad wykonywania zawodu, praw i obowiązków członków samorządu zawodowego,
przygotowując także analizę przypadków, z jakimi zetknęli się rzecznicy odpowiedzialności zawodowej i członkowie sądu lekarskiego. Wykładowcy z ramienia Uczelni przygotowali treści programowe z zakresu opieki terminalnej i eutanazji, ochrony zdrowia psychicznego, zagadnień błędu medycznego, dokumentacji medycznej, eksperymentów biomedycz-

nych, przymusu leczenia czy zagadnień
medycznych dotyczących zgonu. Omówienia zagadnień natury prawnej, istotnych dla
środowiska lekarskiego z punku widzenia
prawników, podjęli się wykładowcy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Pragnę podkreślić ogromny wkład pani profesor Teresy Dukiet-Nagórskiej, prodziekana Wydziału Prawa i Administracji, kierownika Katedry Prawa Karnego i Kryminologii, wybitnego specjalisty z zakresu prawa
medycznego, która podjęła się trudu opracowania programu studiów, jak i przygotowania strony organizacyjnej całego przedsięwzięcia. Uruchomienie tych studiów jest
kolejnym przykładem niezwykle owocnej
w ostatnim czasie współpracy Śląskiej Izby
Lekarskiej i Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, która znalazła swój wyraz także
w nawiązaniu kontaktów z Uniwersytetem
Śląskim, a w ślad za tym – zorganizowaniu
kształcenia podyplomowego z tak potrzebnego i ważnego zakresu.
A.Z-Ś.: Czy planujecie Państwo uruchomienie jeszcze jakiś studiów interdyscyplinarnych,
które poszerzyłyby wiedzę lekarzy poza stricte medyczną?
prof. K.O.: Planujemy kontynuację kształcenia z zakresu prawa w ochronie zdrowia, poprzez wprowadzenie kolejnych studiów
pod nazwą „mediacje w ochronie zdrowia”.
Uruchomienie jednak takiego przedsięwzięcia uzależnione będzie od zainteresowania przyszłych słuchaczy, lecz także
i zgody pani profesor Dukiet-Nagórskiej
na przygotowanie programu i trybu prowadzenia tych studiów. Zamierzamy zatem
w kooperacji z izbą przeprowadzić wśród lekarzy ankietę, która wskazałaby na ewentualne ich zainteresowanie podjęciem takich
studiów. Nawiązałam też kontakty z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach z myślą o organizacji wspólnych studiów dla lekarzy z zakresu szeroko rozumianego zarządzania, czy to ﬁnansami w placówkach
ochrony zdrowia, czy też zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia. Jestem głęboko
przekonana, iż w organizowaniu takich studiów także będę mogła liczyć na wsparcie,
niezawodną pomoc i współpracę ze strony
Śląskiej Izby Lekarskiej.
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SPECJALIZACJE
● CZWARTE SPOTKANIE ZE SPECJALISTAMI I KIEROWNIKAMI SPECJALIZACJI – 29.11.2011

„Specjalizacja to godność, którą
trzeba nieść przez całe życie”
fot.: Anna Zadora-Świderek

studiów z zakresu prawa medycznego, organizowanych we współpracy z Uniwersytetem
Śląskim i Śląską Izbą Lekarską. Z uwagi na duże zainteresowanie, jakim studia te się cieszą,
planowane jest uruchomienie studiów podyplomowych także z mediacji w ochronie zdrowia.
Spotkanie stało się też okazją do przekazania informacji o uzyskaniu przez SUM we
współpracy z ŚIL akredytacji z Centrum MeOd lewej: dr dr Jolanta Janowska-Fabianowicz,
dycznego Kształcenia Podyplomowego na prowaWojciech Wiatrok
dzenie kursu atestacyjnego z chorób wewnętrznych, który prowadzony będzie w przyszłym roku w „Domu Lekarza”. – Nie sposób przy tej okazji nie wspomnieć o wielkim merytorycznym i organizacyjnym
zaangażowaniu Pana Prezesa Jacka Kozakiewicza oraz wkładzie Komisji ds. Młodych Lekarzy w to przedsięwzięcie – podkreślała prof. Olczyk.
Przewodniczący oddz. Śląskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich – profesor Jerzy Arendt powinszował prezesowi ORL pomysłu cyklicznej organizacji podobnych spotkań, a do specjalistów zwrócił się z następującą uwagą: – To co Państwo zyskali, zdobywając specjalizację, to godność, którą trzeba nieść przez całe życie. Ale to nie powód do wywyższania się, a służebności wobec pacjentów
i kolegów lekarzy. – powiedział profesor.
Gratulacje nowym specjalistom przekazał również dr Henryk Potyrcha – wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału i członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Wśród obecnych na sali zaproszonych gości znaleźli się również konsultanci wojewódzcy doc. Damian Czyżewski (chirurgia klatki piersiowej), dr dr n. med.
Irena Dyner-Jama (rehabilitacja medyczna), Bogdan Koczy (ortopedia i traumatologia narządu ruchu), Tomasz Koszutski (urologia dziecięca), prof. Irena KrupOd lewej: dr dr Małgorzata Jarosławiecka-Kostka, Bożena
ka-Matuszczyk (psychiatria), dr n. med. Jadwiga Pyszkowska (medycyna paliaŁącka z dziećmi Alicją i Jakubem i mężem Krzysztofem,
tywna),
dr Irena Dyner-Jama
a za ra – Mam ogromny zaszczyt pogratulować Pań- zem przewodnicząca
stwu w imieniu Jej Magniﬁcencji Rektor Ślą- Towarzystwa Medyskiego Uniwersytetu Medycznego w Kato- cyny Paliatywnej oraz
wicach Pani Profesor Ewy Małeckiej-Tende- prof. Jacek Starzewry – osiągniętego sukcesu – mówiła prof. ski (chirurgia ogólna).
Krystyna Olczyk, prorektor ds. szkolenia po- Obecni byli również
dyplomowego Śląskiego Uniwersytetu Me- prof. Piotr Kna dycznego. – Pragnę przekazać słowa ogrom- pik – przewodnicząnego uznania i podziwu, do których całym cy oddz. Śląskiego
sercem się dołączam, dla umiejętności łącze- Polskiego TowarzyOd lewej: dr dr Iwona Wziętek, Krystyna Trela, Tatiana Pietrzyńska,
nia przez Państwa aktywności zawodowej, stwa Anestezjologii i InEwa Stasikowska-Dudka, Jadwiga Pyszkowska
trudów codziennego życia i licznych obo- tensywnej Terapii oraz
wiązków rodzinnych z koniecznością nie- mgr Jolanta Wrońska – kierownik oddz. ds. Kształcenia Podyplomowego Pracowników w Ochroustannej nauki i uczestnictwa w kursach oraz nie Zdrowia w Wydziale Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wostażach specjalizacyjnych. Profesor Olczyk jewódzkiego.
w kilku słowach zaprezentowała również oferAnna Zadora-Świderek
tę studiów podyplomowych uczelni, w tym
fot.: Anna Zadora-Świderek

fot.: Anna Zadora-Świderek

– To jest spotkanie, na którym chcieliśmy oddać należne honory i pochylić czoła przed tymi, którzy uzyskali tytuł specjalisty oraz tymi,
którzy im patronowali, czyli kierownikami specjalizacji – Tymi słowami prezes Jacek Kozakiewicz rozpoczął uroczystość zorganizowaną w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej.
Już po raz czwarty specjaliści i kierownicy ich specjalizacji zasiedli w sali audytoryjnej
„Domu Lekarza”, by wspólnie cieszyć się swoim sukcesem, porozmawiać i powspominać.
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PREZES ORL W KATOWICACH JACEK KOZAKIEWICZ ORAZ REDAKCJA „PRO MEDICO” GRATULUJĄ
WSZYSTKIM LEKARZOM, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY:
Alergologia

KIEROWNIK SPECJALIZACJI

dr n. med. Adam Golda

dr n. med. Hubert Krupa

dr n. med. Zoﬁa Buszman

prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala

dr Agnieszka Jabłeka

dr Joanna Gortat-Kobiór

dr n. med. Kamila Gumprecht

prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala

dr n. med. Katarzyna Jankiewicz-Ziobro

dr n. med. Przemysław Kotyla

dr Arkadiusz Kamionka

dr Elwira Zalejska

dr n. med. Piotr Kocełak

dr Tomasz Dybała

Anestezjologia i intensywna terapia
dr Dominik Gemza

dr Urszula Wąs

dr Iwona Kurowicz

dr Andrzej Steć

dr Aleksandra Kołodziej

dr n. med. Konstancja Grzybowska

dr Beata Larysz

dr Ewa Skinderowicz

dr Małgorzata Kuczera

dr Janusz Skowron

dr Teresa Malina

dr Bronisław Buczkowski

dr Edyta Sapota-Ulberska

dr Marek Wysocki

dr Adam Miśkiewicz

dr n. med. Tomasz Szczepanik

dr Katarzyna Piątek-Dąbrowska

dr Patrycja Gajewska-Kaszyca

Angiologia

dr n. med. Grzegorz Piecha

prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

dr hab. n. med. Tomasz Urbanek

dr Szymon Płaczek

dr n. med. Gabriela Mieszko-Filipczyk

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-

dr hab. n. med. Tomasz Urbanek

dr Katarzyna Pławecka-Kotas

dr n. med. Marcin Stieber

dr n. med. Dariusz Przygoda

dr Agnieszka Szczygieł

dr n. med. Hend Rawwash

prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak

Stec
Chirurgia ogólna

dr Anna Rudzka

dr Krystian Frey

dr n. med. Monika Brzezińska

dr n. med. Mariusz Malczyk

dr Anna Strojna-Pietrucha

dr n. med. Robert Pieczyrak

dr Jacek Pawlicki

dr n. med. Grzegorz Oczkowicz

dr Aleksandra Sztefka-Wolny

dr Magdalena Sierka-Kasprzak

dr Bartosz Wieczorek

dr Jacek Kocot

dr Agnieszka Witkowska

prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht

dr Anna Zarychta-Bargieła

dr Mariusz Gomulski

dr Maja Zarzecka

dr Jadwiga Półtorak-Król

Chirurgia dziecięca
dr Janusz Pierchała

dr hab. n. med. Grzegorz Bajor
Choroby zakaźne

Chirurgia klatki piersiowej

dr Teresa Lubszczyk

dr Roman Lewandowski

prof. dr hab. n. med. Marek Rokicki

dr Maciej Narski

dr hab. n. med. Jarosław Kużdżał

dr n. med. Iwona Olszok

Dermatologia i wenerologia
dr n. med. Ewa Hadas

dr n. med. Małgorzata Pindycka-

Chirurgia onkologiczna

Piaszczyńska

dr Grażyna Czenczek

dr hab. n. med. Adam Maciejewski

dr Ewa Szlachta-Świątkowska

dr hab. n. med. Adam Maciejewski

Choroby płuc

dr n. med. Elżbieta Meszyńska

dr n. med. Mariola Wyględowska-Kania

Diabetologia

dr Artur Kłusek

dr hab. n. med. Andrzej Krzywiecki

dr Aneta Pęciak-Lisińska

dr Urszula Świetlik-Malesa

dr Jolanta Seraﬁn-Bromblik

dr n. med. Rafał Harat

Choroby wewnętrzne

dr Małgorzata Barczyk

prof. dr hab. n. med. Ewa OttoBuczkowska

dr Mirosław Doliński

dr n. med. Małgorzata Muchacka-Bianga

dr Ewa Gabzdyl

dr n. med. Małgorzata Muchacka-Bianga

dr Beata Gałwa-Majewska

prof. dr hab. n. med. Przemysława

dr Anna Bekier-Żelawska

dr Marlena Grzegorzewska

Jarosz-Chobot

dr n. med. Adrianna Berger-Kucza

dr n. med. Iwona Woźniak-Skowerska

dr Ewa Habrowska

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek

dr Agnieszka Biełka

dr n. med. Witold Streb

dr Ewa Heince

dr n. med. Henryk Rudzki

dr Agnieszka Błaszczyk-Brożek

dr n. med. Edward Tyrna

dr n. med. Beata Łącka-Gaździk

prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht

dr Olimpia Bodziony

dr n. med. Adam Wędrychowicz

dr Joanna Maciejewska

dr n. med. Grażyna Deja

dr Magdalena Cichosz

dr n. med. Ewa Grała-Dworak

dr Justyna Nowak-Gawlikowska

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-

dr Wiesław Cybulski

dr n. med. Barbara Korzeniowska

dr Agnieszka Dudzińska-Rabijasz

dr Barbara Kaleta

Wierzgoń
dr Małgorzata Strzałka-Majka

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek
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SPECJALIZACJE
dr Dorota Szot
dr Bożena Wilk

prof. dr hab. n. med. Przemysława

dr Bogdan Kubik

dr Rafał Woźnikowski

Jarosz-Chobot

dr Jakub Lipiński

dr Rafał Woźnikowski

dr n. med. Henryk Rudzki

dr Wiesław Pieńko

dr Krzysztof Hajski

Endokrynologia

Medycyna rodzinna

dr Barbara Frysz-Domańska

prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła

dr Karolina Ambroziak-Szymiczek

dr Bogdan Hawel

dr n. med. Aneta Gawlik

prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-

dr Zuzanna Czarnecka

dr n. med. Zoﬁa Syska-Mastalerz

Tendera

dr Aneta Dorożyńska

dr n. med. Zoﬁa Syska-Mastalerz

prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-

dr Katarzyna Dydo

dr n. med. Ireneusz Szymczyk

Tendera

dr Ewa Gierlasińska

dr Robert Straszak

dr Agata Guma

dr Urszula Lubryka

dr Beata Lańska-Zaporowska

dr Alicja Gruszka-Słota

dr n. med. Barbara Kalina-Faska

Gastroenterologia
dr Rafał Kotulski

dr hab. n. med. Marek Waluga

dr n. med. Michał Kukla

prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz

Nefrologia

dr Katarzyna Roj

dr n. med. Hubert Bołdys

dr Maciej Bułanowski

prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek

dr n. med. Rafał Ficek

prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek

dr Katarzyna Kampik

dr hab. n. med. Antoni Wystrychowski

Geriatria
dr Małgorzata Biesiada

dr Marcin Sosnowski

dr Grzegorz Pifczyk

prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek

dr n. med. Anetta Kowalczuk-Wieteska

dr n. med. Jolanta Szkliniarz

dr Janina Taraszkiewicz

dr hab. n. med. Antoni Wystrychowski

dr Joanna Przybylska-Just

dr n. med. Jan Szewieczek

dr Gabriela Radwan

dr n. med. Jarosław Derejczyk

Ginekologia onkologiczna
dr hab. n. med. Rafał Stojko

Neonatologia
dr Ewa Adamiec-Poniewierka

dr n. med. Teresa Owsianka-Podleśny

dr Marta Twardoch-Drozd

dr n. med. Ewa Musialik-Świetlińska

dr hab. n. med. Bogdan Michalski
Neurochirurgia

Hematologia
dr Włodzimierz Mendrek

dr hab. n. med. Małgorzata Krawczyk-Kuliś

Hipertensjologia
dr hab. n. med. Michał Zakliczyński

dr n. med. Maciej Wojtacha

dr n. med. Dawid Larysz

dr hab. n. med. Adam Rudnik

Neurologia
dr hab. n. med. Teresa Nieszporek

Kardiochirurgia
dr n. med. Michał Guzy

dr Aleksandra Białas-Gałdyn

dr n. med. Włodzimierz Morawski

dr Jakub Mazur

dr n. med. Piotr Konieczny

dr Radosław Norman

dr Aldona Warsz-Wianecka

dr n. med. Aleksandra Porosińska

dr n.med. Jolanta Biernawska

dr Martyna Rosół

dr Ireneusz Fischer

dr Adam Urbanowicz

dr n. med. Ewa Ogrodowska-

Kardiologia

Hamankiewicz

dr Tomasz Dybała

dr n. med. Tomasz Pawłowski

dr Zbigniew Mężyk

dr hab. n. med. Krystian Wita

Neurologia dziecięca

dr Katarzyna Sznajder

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Kargul

dr n. med. Justyna Paprocka

prof. dr hab. n. med. Barbara Jarząb

Okulistyka

dr n. med. Ewa Jamroz

Medycyna nuklearna
dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz

dr Radosław Dyszak
Medycyna paliatywna
dr Ewa Stasikowska-Dutka

Gierek-Ciaciura
dr n. med. Tatiana Pietrzyńska

Medycyna ratunkowa
dr Nadia Kubik

prof. dr hab. n. med. Stanisława

dr n. med. Henryk Szczerba
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dr Barbara Kawalec-Herbut

dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek

dr Renata Rok

dr Joanna Doraczyńska-Grzesik

dr Mirosław Trestka

dr n. med. Katarzyna Krysik

dr Agnieszka Urgacz-Lechowicz

dr Aleksandra Mikulska-Cholewa

dr Karolina Żaczek-Zakrzewska

dr n. med. Maria Sadowska-Wieczorek

Radioterapia onkologiczna
dr n. med. Iwona Wziętek

dr n. med. Krystyna Trela

Onkologia kliniczna
dr Magdalena Przybyła

dr Maria Bernas

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
dr n. med. Grzegorz Kropczyński

Rehabilitacja medyczna
dr Wojciech Chmielnicki

dr n. med. Wiesław Rycerski

dr Bożena Łącka

dr Małgorzata Jarosławiecka-Kostka

dr n. med. Roman Pawlas

dr Wojciech Wiatrok

dr Jolanta Janowska-Fabianowicz

dr n. med. Jan Stolaronek

Reumatologia

Otorynolaryngologia
dr Wojciech Krzywoń
Otorynolaryngologia dziecięca
dr Marek Czerwiński

dr Marek Kopacz

Patomorfologia
dr Monika Ciupińska-Kajor

dr Anida Grosicka

dr n. med. Anna Kotulska

dr n. med. Anna Hawrot-Kawecka

dr n. med. Anna Kotulska

dr Ewa Skotalczyk

dr n. med. Wanda Lepiarz-Rusek

Seksuologia
dr n. med. Jacek Pająk

dr Ewa Puchała

prof. dr hab. n. med. Zbigniew LewStarowicz

Pediatria
dr Marta Świder

dr hab. n. med. Katarzyna Ziora

Stomatologia zachowawcza z endodoncją
dr Martyna Michalak-Grząślewicz

Periodontologia
dr Jacek Żurek

dr n. med. Małgorzata GołębiowskaHupsch

dr n. med. Hanna Hupsch-Marzec
Transplantologia kliniczna

Położnictwo i ginekologia

dr n. med. Tomasz Czerw

dr hab. n. med. Małgorzata Krawczyk-

dr Iman Hijazi

dr n. med. Anna Bednarska-Czerwińska

Kuliś

dr Aleksander Ilski

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Sodowski

dr Tomasz Krużel

dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz

dr Dagmara Makowska-Mainka

dr n. med. Stanisław Włoch

dr n. med. Jacek Wojarski

prof. dr hab. n. med. Marian Zembala

dr n. med. Bogusława Piela

dr Dariusz Dworak

dr Sławomir Żegleń

prof. dr hab. n. med. Marian Zembala

dr Magdalena Piwowarczyk

dr n. med. Stanisław Włoch

dr Wioletta Rozmus-Warcholińska

dr n. med. Bartosz Czuba

Urologia

dr Izabela Sieradzka

dr hab. n. med. Bogdan Michalski

dr Maciej Cofalik

dr n. med. Łukasz Szwaczka

dr n. med. Michał Nawrocki

prof. dr hab. n. med. Mieczysław
Fryczkowski

dr Krzysztof Jop

prof. dr hab. n. med. Mieczysław

Psychiatria
dr n. med. Tomasz Mędrala

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

dr Maciej Szczębara

prof. dr hab. n. med. Andrzej Paradysz

Matuszczyk
dr Jacek Przybyło

dr n. med. Beata Trędzbor

Zdrowie publiczne

dr Radosław Stepańczak

dr hab. n. med. Krzysztof Kucia

dr hab. n. med. Ryszard Braczkowski

prof. dr hab. n. med. Małgorzata MucWierzgoń

Radiologia i diagnostyka obrazowa
dr Michał Bednarek

dr n. med. Kazimierz Załuczkowski

dr Beata Cer

dr Barbara Strządała

dr Aleksandra Koczy-Baron

dr n. med. Anna Siemianowicz

dr Małgorzata Korzekwa

dr hab. n. med. Joanna Pilch-Kowalczyk

dr Joanna Machnik-Broncel

dr n. med. Elżbieta Kuleta-Bosak

dr Andrzej Sobański

dr Jarosław Hanaś
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PIELGRZYMKA
Zapraszamy do udziału w Pielgrzymce Środowisk Medycznych oraz Chorych do Włoch
„Pro Vita – w służbie życiu” (w dn. 12-20 maja 2012r, tj. od sob.- ndz.).
Piel grzym kę or ga ni zu je my z oka zji XX Międzynarodowego Dnia Chorego,
który ustanowił bł. Jan Paweł II
Zapraszamy na 9 dni do Italii, która
w cudowny sposób łączy SACRUM i PROFANUM. Italia to ziemia pięknych sanktuariów i wspaniałych krajobrazów, religijnych
uniesień i codziennej radości życia. Chcemy tego wspólnie doświadczyć!
Jedną z wartości Pielgrzymki jest fakt, że
wspólnie przygotowują ją organizacje zawodów medycznych: Śląska Izba Lekarska, Śląska Izba Aptekarska, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, Stowarzyszenie Farmaceutów
Katolickich Polski, Katolickie Stowarzyszenie
Pielęgniarek i Położnych Polski wraz z Apostolstwem Chorych i Duszpasterstwem Służby Zdrowia. Planowane przedsięwzięcie będzie okazją do integracji różnych środowisk
medycznych oraz organizacji kościelnych zajmujących się ludźmi chorymi i służbą zdrowia.
W poprzednich komunikatach podawaliśmy informację, że planujemy wyjazd dłuższy, bo 12 dniowy (i odpowiednio droższy).
Po wielu konsultacjach postanowiliśmy skrócić go do 9 dni (w tym jest 5 dni roboczych),
a cena nie przekroczy 2500 zł (przejazd, hotele, wyżywienie, koszty pilotażu i przewodnictwa oraz ubezpieczenie turystyczne).
Może okazać się znacznie mniejsza, jeśli powiodą się nasze starania pozyskania sponsorów.
We Włoszech większość potencjalnych
uczestników naszej wyprawy była nieraz już
kilka razy. Przy decyzji o jej skróceniu mu-

sieliśmy zrezygnować z wizyty w Rzymie. Pragniemy poprowadzić pielgrzymkę trasą autorską, której nie oferują biura podróży. Ma być to wyjazd ze wszech miar niezwykły.
Punktem kulminacyjnym jest pobyt w San Giovanni Rotondo – sanktuarium św. Ojca
Pio. Tam też chcemy spotkać się z przedstawicielami odpowiedników naszych organizacji
zawodowych, zwiedzić Szpital Ulgi w Cierpieniu – dzieło Św. Ojca Pio. Bardzo ważne dla
nas jest umówione już spotkanie z naszym rodakiem Abp. Zygmuntem Zimowskim, przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, któremu podlegają wszystkie katolickie instytucje i podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia.
Staramy się, aby warunki podróży autokarem i pobytu w hotelach i odwiedzanych miejscach były jak najmniej uciążliwe, ponieważ wielu uczestników Pielgrzymki będą stanowili
ludzie starsi, niepełnosprawni i chorzy. Towarzyszyć nam będą duszpasterze służby zdrowia, lekarze i kompetentni piloci i przewodnicy.
Na naszej trasie o długości ok. 4,5 tys. km czekają Padwa, Rawenna, Loreto, Manopello ze Świętym Obliczem Chrystusa i San Giovanni Rotundo – matecznik Ojca Pio; czekają przepiękne miasta Apulii, Kampanii, Umbrii i Toskanii: Trani, Alberobello, Amalﬁ, Orvieto, Todi i Spoleto, wspaniałe widoki na morze Tyrreńskie i Adriatyk.
Nasza wyprawa łączy w sobie cele duchowe i poznawcze. Dbając o komfort zwiedzania, będziemy poruszali się autokarem tylko za dnia. Będziemy w miejscach, których Wasi przyjaciele i sąsiedzi raczej nie znają. Dotrzemy do miejsc oddalonych od utartych szlaków. Znajdziemy czas na cichą medytację, wspólny śpiew, ale i na spacery w majowe pachnące wieczory. Naszą unikalną wyprawę, łączącą wątki duchowe i turystyczne, zakończymy w Bolonii, jednej z najpiękniejszych włoskich metropolii, na ogół omijanej przez wycieczki. Udział w Pielgrzymce zapowiedziały już znane postaci ze świata medycznego.
Informacje szczegółowe (w tym program i warunki uczestnictwa) znajdują się na stronie: www.osoz.pl/pielgrzymka oraz stronach internetowych www. organizatorów Pielgrzymki. Deklaracje uczestnictwa zbieramy do 20 stycznia 2012 r. lub wcześniejszego wyczerpania miejsc. Zaliczkę w wysokości 300 zł prosimy wpłacać do 20 stycznia.
Zapisy przyjmują ww. organizacje (ze strony Śląskiej Izby Lekarskiej pani Jolanta Wojewoda, tel. (32) 203 65 47 lub 48 wew. 314; e-mail: j.wojewoda@izba-lekarska.org.pl”
oraz Biuro Podróży ORINOKO – ART & TRAVEL z Raciborza. Właściciel: Dawid Wacławczyk, tel. 502 557 238 lub mail: dawid@orinoko.pl

NASI SENIORZY
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
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● O FUNDACJI „LEKARZOM SENIOROM” POWIEDZIELI:
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

Popieram i gratuluję pomysłu!
Gorąco popieram działania Fundacji „Lekarzom Seniorom”. Gratuluję wpisania Fundacji na listę organizacji pożytku publicznego, pozwoli to nam wszystkim, lekarzom i lekarzom dentystom, wykazać się solidarnością
z naszymi kolegami i koleżankami Seniorami. W prosty sposób, podczas wypełniania zeznania podatkowego należy tylko wpisać dane Fundacji, możemy Ich wspomóc ﬁnansowo. Pamiętajmy, że pracowali na swoje emerytury w zupełnie innych czasach, stąd tak uwłaczająca ich wysokość, niewystarczająca na pokrycie podstawowych
potrzeb, w tym mieszkaniowych. Pamiętajmy, że my także możemy znaleźć się w potrzebie.
redaktor naczelny strony internetowej ŚIL, Rafał Kiełkowski

1% DLA LEKARZA SENIORA!
Gdy nadciąga niebezpieczeństwo, bieszczadzkie hucuły tworzą krąg. Silniejsi wędrują na zewnątrz, słabsi
do środka. Przepraszam za porównanie, ale marzę i wierzę, że podobna solidarność może cechować nas – lekarzy. Nie znamy bowiem „dnia ani godziny”, zatrudnieni ponad miarę na umowach kontraktowych, pozbawieni osłon socjalnych w razie nieszczęścia (np. choroby) zostajemy sami bez zarobku, bez świadczeń, czasem w nędzy (są już przykłady oﬁar tego systemu). O naszych emeryturach nawet nie wspomnę, bo … okazało się że
ich nie będzie (realnie licząc). Z drugiej strony pojawiają się ustawy umożliwiające karanie nas na najróżniejsze
sposoby za najróżniejsze, nie do końca sprecyzowane winy. Wniosek jest jeden – musimy pomagać sami sobie,
nie licząc na cuda, które się NIE zdarzą… Dzisiaj apelujemy –„zewrzyjmy krąg” i pomóżmy naszym Seniorom i Mistrzom, którzy pracując z oddaniem całe życie, mają dziś trudności ﬁnansowe… Nie pozwólmy, by ich jesień życia była ponura (bo tak wycenił ZUS) lecz
dodajmy do niej promyk słońca, przekazując 1% na Fundację „Lekarzom Seniorom”.
Rafał Sołtysek
wiceprzewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy

1% na naszą FUNDACJĘ „LEKARZOM SENIOROM”
– lekarz rozliczający się indywidualnie
składający zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu
w roku podatkowym na druku PIT 37, chcący przekazać 1%
podatku wypełnia: w pozycji H. „Wniosek o przekazanie 1%
podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”
– numer KRS – 0000316367
– wyliczony 1% kwoty podatku należnego,
– lekarz może również wpisać cel szczegółowy przeznaczenia 1% podatku,
– zaznaczając kwadrat „wyrażam zgodę” ma możliwość przekazania swojego imienia, nazwiska oraz adresu wraz z in-

formacją o przekazanej kwocie do Fundacji „Lekarzom Seniorom”,
– lekarz może również podać dodatkowe informacje (telefon, e-mail) ułatwiające kontakt z nim, jako podatnikiem.
Składający zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym na druku PIT 36, chcący przekazać 1 % podatku wypełnia: w pozycji O „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego
(OPP)”
– numer KRS – 0000316367
– wyliczony 1% kwoty podatku należnego,
– lekarz może również wpisać cel szczegółowy przeznaczenia 1% podatku,
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– zaznaczając kwadrat „wyrażam zgodę” ma możliwość przekazania swojego imienia, nazwiska oraz adresu wraz z informacją o przekazanej kwocie do Fundacji „Lekarzom Seniorom”,
– lekarz może również podać dodatkowe informacje (telefon, e-mail) ułatwiające kontakt z nim jako podatnikiem.
– lekarz rozliczający się za pośrednictwem zakładu pracy – pracodawcy
deklaracja PIT 40 – NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z ULG I ODLICZEŃ oraz PRZEKAZAĆ 1% PODATKU NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO.
Chcąc przekazać 1% na rzecz OPP i korzystać z ulg lekarz
sam musi wypełnić zeznanie roczne na druku PIT 37 w pozycji H bądź druku PIT 36 pozycji O:
– numer KRS – 0000316367
– wyliczony 1% kwoty podatku należnego,
– lekarz może również wpisać cel szczegółowy przeznaczenia 1% podatku,
– zaznaczając kwadrat „wyrażam zgodę” ma możliwość przekazania swojego imienia, nazwiska oraz adresu wraz z in-

formacją o przekazanej kwocie do Fundacji „Lekarzom Seniorom”,
– lekarz może również podać dodatkowe informacje (telefon, e-mail) ułatwiające kontakt z nim jako podatnikiem.
– lekarz rozliczany przez ZUS
lekarz, który rozlicza się za pośrednictwem ZUS-u po otrzymaniu informacji o rozliczeniu rocznym ma prawo dokonać
indywidualnego rozliczenia. Jeżeli lekarz postanowi przekazać 1 % z podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, winien wypełnić
druk PIT 37 w pozycji H bądź PIT 36 w pozycji O:
– numer KRS – 0000316367
– wyliczony 1% kwoty podatku należnego,
– lekarz może również wpisać cel szczegółowy przeznaczenia 1% podatku,
– zaznaczając kwadrat „wyrażam zgodę” ma możliwość przekazania swojego imienia, nazwiska oraz adresu wraz z informacją o przekazanej kwocie do Fundacji „Lekarzom Seniorom”,
– lekarz może również podać dodatkowe informacje (telefon, e-mail) ułatwiające kontakt z nim jako podatnikiem.
Róża Wróbel, główna księgowa biura ŚIL

UCZELNIE MEDYCZNE
● DYPLOMATORIUM WYDZIAŁU LEKARSKIEGO W KATOWICACH

Wyjątkowy dzień
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rozumiałość w czasie
tych sześciu lat, gdy ich
latorośle poświęcały
swój czas zgłębianiu
nauk medycznych.
Rektor SUM prof.
Ewa Małecka-Tendera
zaznaczyła, że jest bardzo związana z tym
rocznikiem studentów,
bo kiedy oni rozpoczynali naukę, ona obejmowała funkcję rektora uczelni. – Jest to dla
Was dzień wyjątkowy, ale dla mnie też jest to dzień o szczególnym znaczeniu. Sześć lat
temu baliście się, jak te studia będą przebiegać, stresowały Was nowe obowiązki i wymagania. Ja też miałam wielką tremę, też nie wiedziałam jakie wyzwania czekają na mnie w Uczelni, która była w tragicznej sytuacji ﬁnansowej. Ale udało się. Chciałabym wierzyć, że te lafot.: Anna Zadora-Świderek

Kolejny rocznik absolwentów Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego opuścił mury
uczelni. W trakcie uroczystości wręczania dyplomów profesor Jan Zejda w swoim okolicznościowym wykładzie zaznaczył, że stanowią oni aż 10 proc. wszystkich tegorocznych
absolwentów studiów medycznych w Polsce.
Ponad trzystu spośród nich już stało się
członkami Śląskiej Izby Lekarskiej, rozpoczynając w październiku 2011 roku staże podyplomowe.
Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach prof. Joanna Lewin-Kowalik gratulowała młodym adeptom sztuki lekarskiej
sukcesu, jakim jest ukończenie trudnych i wymagających poświęcenia studiów. Podziękowała też rodzinom i bliskim absolwentów
za ich zaangażowanie, trud, pomoc oraz wy-

ta spędzone na uczelni na zawsze pozostaną w Waszej pamięci jako czas wyjątkowy.
Gościem uroczystości był prezes ORL, Jacek Kozakiewicz, który pogratulował absolwentom. – W imieniu śląskiej rodziny lekarskiej
życzę wytrwania w obranej drodze, wierności sobie, zaufania ze strony przełożonych, współpracowników i pacjentów, a przede wszystkim satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy i pomyślności w życiu osobistym.
Na zakończenie uroczystości, po złożeniu ślubowania lekarskiego i odebraniu dyplomów dziekan Joanna Lewin – Kowalik, przykazała absolwentom przerzucić ozdobne dzyndzołki z prawej na lewą
stronę studenckiej czapki – jako symbol ostatecznego zakończenia
nauki. Niedługo potem wszystkie czapki poszybowały w górę
na znak, że rozpoczął się czas mniej oﬁcjalnego świętowania w gronie rodziny i przyjaciół.

fot.: Anna Zadora-Świderek

UCZELNIE MEDYCZNE

Anna Zadora- Świderek

● KILKA PYTAŃ DO NAJLEPSZEJ ABSOLWENTKI
Anna Zadora -Świderek: W trakcie wręczenia dyplomów przedstawiciel samorządu studenckiego dowcipnie skonstatował, że ta uroczystość jest dla studentów niższych roczników jedynym dowodem, że studia medyczne faktycznie da się ukończyć. Pani udało się tego dokonać ze średnią 4,72, to jest najwyższą wśród tegorocznych absolwentów Wydziału Lekarskiego SUM….

fot.: Anna Zadora-Świderek

lek. Justyna Pytel: Nasze stopnie niewiele mówią o tym jakimi będziemy lekarzami, więc sądzę, że nie można ich przeceniać. Myślę że na ten mój mały sukces złożyło się wiele spraw. Trochę, a właściwie całkiem
sporo, własnego wysiłku, ale także wsparcie mojej wspaniałej rodziny oraz przyjaciół, praca nauczycieli, i wreszcie, choć
to może najważniejsze, przychylne spojrzenie Tego Kogoś,
Kto rozdziela nam nasze talenty.

Niedawno rozpoczęła Pani staż w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach. Co Panią najbardziej zaskoczyło w szpitalnej rzeczywistości i codziennej pracy lekarza?
Justyna Pytel

Pozytywnie zaskoczyła mnie otwartość starszych ode mnie lekarzy. Rozpoczynając staż spodziewałam się, że będą z większym dystansem podchodzić
do takiego „żółtodzioba”, jakim na razie jestem. Niesłusznie, bo jak dotąd spotkałam się
ze sporą otwartością. Negatywnym aspektem pracy okazały się dziesiątki dokumentów, które trzeba wypełniać, skomplikowane, ciągle zmieniające się przepisy. Ale jak na razie optymizm młodego człowieka skłania mnie raczej do skupiania się na tym, co pozytywne w pracy lekarza.

Jakie ma Pani plany zawodowe, czy wiążą się z jakąś konkretną specjalizacją?
Najważniejsze dla mnie jest to, że chcę być dobrym specjalistą w dziedzinie, którą wybiorę. Ostatecznej decyzji jeszcze nie podjęłam. Odkąd zaczęłam studia interesowała mnie neurologia, rozważam również pediatrię i po niej neurologię wieku rozwojowego.

Studia medyczne należą w Polsce do najdłuższych i trwają 6 lat. Patrząc z perspektywy absolwenta, co sądzi Pani o planach Ministerstwa Zdrowia dotyczących ich skrócenia i likwidacji stażu podyplomowego?

Skrócenie czasu studiów będzie musiało się
wiązać z rozsądnie przeprowadzoną reformą
obecnego programu nauczania oraz mądrze
zaplanowanym systemem praktyk podczas
ostatniego, „praktycznego” roku studiów.
W przeciwnym razie może to skutkować poważnym obniżeniem jakości kształcenia lekarzy. Zaletą stażu jest to, iż daje możliwość pracy na wielu oddziałach i ugruntowania we
wszystkich podstawowych dziedzinach medycyny, nie tylko wiedzy, ale i praktycznych
umiejętności, które po studiach nie zawsze
są wystarczające do podjęcia samodzielnej
pracy. Wielu osobom pozwala ostatecznie
zweryﬁkować ich plany zawodowe, co również jest bardzo istotne. Czy rok „praktyki zawodowej”, wprowadzany w miejsce dotychczasowego szóstego roku studiów spełni podobną rolę? Czas pokaże.

Otrzymując ograniczone prawo wykonywania zawodu stała się Pani członkiem samorządu zawodowego lekarzy. Jak postrzega Pani rolę izby i jakie ma oczekiwania względem
samorządu?
To raczej trudne pytanie dla lekarza z zaledwie 2-miesięcznym stażem pracy. Staram
się dopiero powoli odnajdywać w naszym lekarskim środowisku i poznawać jego funkcjonowanie. Teraz, na początku swojej drogi zawodowej liczę przede wszystkim
na kompetentną poradę i pomoc, tym bardziej, że pan prezes zapewnił nas podczas
uroczystości wręczenia dyplomów, że samorząd jest przede wszystkim po to by pomagać nam, młodym lekarzom. To cenne, bo
początki, jak to początki, zazwyczaj bywają trudne.
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RELACJE
● TABLICA PAMIĄTKOWA W CENTRALNYM SZPITALU KLINICZNYM

Z KALENDARIUM

fot.: Przemysław Skiba

Pacyﬁkacja na kopalni „Wujek” była jednym z etapów zaplanowanej akcji, która miała zdławić strajki żądające odwołania stanu
wojennego. Zaczęły się już 13 grudnia, objęły ponad 250 zakładów. 16 grudnia zostało ich już tylko czterdzieści. Tego dnia nastąpiła ostateczna pacyﬁkacja kolebki „Solidarności” – Stoczni Gdańskiej im. Lenina
i najtragiczniejsza w skutkach – ta na kopalni „Wujek”, gdzie zabito dziewięciu górników. Po tym tragicznym wydarzeniu strajkują już tylko nieliczne zakłady. 23 XII następuje pacyﬁkacja Huty Katowice, 28 XII na powierzchnię wyjeżdżają ostatni strajkujący
pod ziemią – górnicy KWK Piast.
Komitet strajkowy na „Wujku” żądał
uwolnienia przewodniczącego Komisji Zakładowej „S” Jana Ludwiczaka, odwołania
stanu wojennego, przywrócenia działalności Związku i realizacji Porozumień Jastrzębskich. „Rano 16 XII ZOMO rozpoczyna atak, ostrzeliwując kopalnię środkami
chemicznymi. Na teren zakładu, po staranowaniu muru, wjeżdża czołg. Dochodzi
do starć wręcz. Około godz. 1200 do akcji
włącza się helikopter, następuje ostrzał ślepymi nabojami z dział czołgowych. Gdy wydaje się, że mimo to atak został odparty,
na teren kopalni wkracza pluton specjalny
ZOMO i z bezpośredniej odległości otwiera ogień z broni maszynowej. Na miejscu ginie siedmiu górników: Józef Czekalski,
Krzysztof Giza, Ryszard Gzik, Bogusław Kopczak, Andrzej Pełka, Zbigniew Wilk, Zenon

Zając, w następnych
dniach w szpitalu umiera ją Jo achim Gni da
i Jan Stawisiński; rannych zostaje 21 górników, m. in. przewodniczący KS.” (źródło:
www.encyklopedia-solidarnosci.pl)

POSTAWA LEKARZY
I PERSONELU

fot.: Przemysław Skiba

„Egzekucja prawnie uznana”

MEDYCZNEGO

Prawo stanu wojennego było bezwzględne, każdy gest oporu skutkował poważnymi konsekwencjami, od natychmiastowego zwolnienia z pracy, po aresztowanie i wyroki, z karą śmierci włącznie. Profesor Andrzej Łępkowski – w trakcie jednej z operacji wyjął pocisk z ciała
rannego górnika. Pocisk ukrywał przed Służbą Bezpieczeństwa aż do 1994 r., kiedy ujawnił go przed Sądem Wojewódzkim w Katowicach. Ten pocisk to jeden z dwóch zachowanych przez lekarzy dowodów zbrodni, które nie zostały zniszczone. W latach 1989-91 Profesor
współpracował z Sejmową Komisją Nadzwyczajną posła Jana Marii Rokity, badającą m.in.
działalność MO i SB w stanie wojennym. Pomagał rannym w staraniach o renty inwalidzkie i specjalne. Profesor Władysław Nasiłowski pamięta, jak w prosektorium ginęły dowody, a lekarze musieli rozbierać zwłoki pod okiem wojskowych. Ci zarekwirowali kulę wyjętą z ciała górnika-stanowiła dowód i pozwoliłaby ustalić, który z zomowców zabił. „Wieczorem 17 grudnia przyszli do mnie do domu. Wyciągnęli pistolet i położyli na stole. Nie
grozili, tylko powiedzieli, że władze chcą same dysponować zwłokami. Odmówiłem. Partyzanta, który przeżył wojnę, nie da się tak łatwo zastraszyć.” – wspomina. Do karty zgonu każdego górnika lekarz musiał wpisać przyczynę zgodnie z międzynarodową klasyﬁkacją. Prokuratorzy nakazywali wpisywać numer, który oznaczał „egzekucję prawnie uznaną”
jednak lekarze widzieli, że strzały nie były przypadkowe, kule traﬁały w głowy, klatki piersiowe. Taką też opinię wydał prof. Nasiłowski sejmowej komisji w 1990 r.: „We wszystkich
przypadkach uderza względna celność postrzałów zadanych w zasadzie w ważne dla życia anatomicznie miejsca, tj. głowę, klatkę piersiową, tułów”. (Funkcjonariusze plutonu ZOMO zapewniali, że strzelali tylko „na postrach”) Dr Krystian Rygol, specjalista medycyny
sądowej: „Zbuntowaliśmy się. Wpisywaliśmy „zabójstwo przez postrzał”. Prokurator dzwonił do przełożonych, meldował, że z powodu postawy lekarzy
„rozkaz jest niewykonalny”. Dr Zbigniew Mazan 16 grudnia 1981 r. pełnił dyżur w pogotowiu ratunkowym. Samodzielnie, bez zlecenia, z zespołem pojechał pod kopalnię Wujek, aby
nieść pomoc rannym. Przedarł się przez milicyjno-wojskowy kordon na teren kopalni do przyszybowego punktu medycznego,
transportował pierwszego rannego do szpitala. Wrócił mimo zakazu i w materacu w noszach przemycił do kopalni środki medyczne potrzebne do ratowania życia. Jest jedynym lekarzem
pogotowia ratunkowego, któremu udało się wejść, i to dwukrotnie, na teren kopalni. Rannych górników ratowali także: dr Jerzy Stasiak, neurochirurg, który brał udział w trzech operacjach,
dr Józef Pethe, wówczas kierownik przychodni zakładowej kopalni Wujek. Podczas strajku organizował pomoc medyczną na tePrezes ORL Jacek Kozakiewicz pod pomnikiem poległych górników KWK „Wujek”
renie kopalni i brał udział w zabiegach medycznych ratujących
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fot.: Anna Zadora-Świderek

życie. Tworzył podwójną dokumentację chorobową – chroniąc
przed represjami rannych górników. Świadkowie tamtych zdarzeń zeznawali podczas procesów o wielu incydentach, skierowanych przeciw personelowi medycznemu. Jak np. karetkę zatrzymał porucznik
MO, który miał w ręku pałkę i pistolet, kazał wysiąść rannemu górnikowi, ale on nie miał sił. Wtedy milicjant wyciągnął go z karetki za włosy. Bił pałką i kopał. Sanitariusz próbował interweniować, ale wtedy
z karetki wyciągnięto i jego. Oddziały ZOMO, tarasowały drogi, którą mogłyby wjeżdżać sanitarki. Dowódca oświadczył, że ZOMO się
nie usunie. Karetki były zatrzymywane, milicjanci wyciągali z nich rannych, zrywali bandaże. W obawie przed ZOMO środki opatrunkowe
były przemycane przez obsługę sanitarek pod noszami.

PIĄTEK, 16 GRUDNIA 2011 R.
W trzydzieści lat po tamtych wydarzeniach, w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach –Ligocie, odsłonięto pamiątkową tablicę na której wyryto słowa: „W Centralnym Szpitalu Klinicznym, gdzie we wrześniu 1980 roku zrodziła się solidarność Śląskiej Akademii Medycznej zorganizowano pomoc górnikom rannym 16 grudnia 1981
r. podczas przeprowadzania w czwartym dniu stanu wojennego zbrodniczego ataku ZOMO
na Kopalnię „Wujek”.
– „Ten wielki zryw sprzeciwu owocował przygotowaniami do przemian i odbudowy niepodległego, samorządnego państwa. A dla naszego środowiska stanowił podwaliny do odbudowy samorządności zawodowej i uczelnianej”. – ocenił prof. Grzegorz Opala, gospodarz
uroczystości.
Tablicę wspólnie odsłonili prof. Zygmunt Górka, odwołany w stanie wojennym z funkcji prorektora ds. klinicznych Śląskiej Akademii Medycznej, współorganizator NSZZ „Solidarność” ŚAM oraz Jerzy W. Kurkowski, syn dr Jerzego Lecha Kurkowskiego działacza solidarnościowego, internowanego w stanie wojennym. Specjalnym gościem była dr Urszula
Wenda, która 13 grudnia 1981 r. pracowała w przychodni zdrowia w Katowicach-Ligocie
i jako jedna z pierwszych udzielała pomocy rannym górnikom, jej postać stała się pierwowzorem lekarki z ﬁlmu w reżyserii Kazimierza Kutza „Śmierć jak kromka chleba”.
W grudniowej uroczystości oprócz bohaterów i uczestników tamtych wydarzeń wzięła
udział również prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich. – Służba zdrowia swoją solidarną postawą zapisała się wówczas złotymi zgłoskami. Cieszę się, że mogę się przed

prof. Grzegorz Opala i prof. Irena Lipowicz

Państwem pokłonić i mocą mego urzędu podziękować za to co zrobiliście wtedy dla
ochrony praw człowieka. – powiedziała
prof. Lipowicz.
Na zakończenie profesor Grzegorz Opala odczytał nadesłane listy okolicznościowe
w tym od przedstawicieli lekarskiego samorządu, prezesa NRL Macieja Hamankiewicza
i prezesa ORL w Katowicach Jacka Kozakiewicza. „Pomimo iż jestem w Warszawie,
na posiedzeniu NRL, pozostaję z Wami duchem, oddając hołd uczestnikom i bohaterom tamtych wydarzeń. To dzięki poświęceniu Ich i wielu im podobnych, nierzadko anonimowych bohaterów, nastąpił przełom 1989
roku, a my możemy dziś żyć w wolnej i niepodległej Ojczyźnie” – napisał prezes ŚIL.
Grażyna Ogrodowska,
Anna Zadora-Świderek

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

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
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SZKOLENIA ŚIL
Konferencja Naukowo-szkoleniowa: „Zmiany w praktyce prawa medycznego 2012.”
Termin:
23.01.2012 (poniedziałek) godz. 1200
Kurs doskonalący – warsztaty: Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Termin:
23.01.2012 (poniedziałek) godz. 1530
Dodatkowe informacje: Liczba miejsc została ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym.
Kurs doskonalący: Ozonoterapia. Finanse
Termin:
27.01.2012 (piątek) godz. 1600
Współpraca:
All-Dent
Kurs doskonalący: Postępy w onkologii wieku rozwojowego. Część II
Termin:
16.02.2012 (czwartek) godz. 1000
Wykład poprowadzi: dr n. med. Grażyna Sobol
Kurs doskonalący – warsztaty: Zarządzanie czasem w praktyce lekarza i lekarza stomatologa
Termin:
20.02.2012 (poniedziałek) godz. 1530
Dodatkowe informacje: Liczba miejsc została ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym.
Kurs doskonalący: Wzajemne relacje pomiędzy lekarzem rodzinnym a lekarzem medycyny pracy
Termin:
29.02.2012 godz. 1100
Wykład poprowadzi: dr n. med. Ryszard Szozda
Kurs doskonalący: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci według nowych wytycznych
Termin:
20.03.2012 (wtorek) godz. 1530
Dodatkowe informacje: Po wykładzie uczestnicy zostaną podzieleni na małe grupy warsztatowe do ćwiczeń resuscytacji dzieci z zastosowaniem manekinów i sprzętu ratunkowego. Terminy spotkań warsztatowych podane zostaną do wyboru w dniu
wykładu. Czas trwania: wykład – 6 godzin dydaktycznych, ćwiczenia – 7 godzin dydaktycznych. Koszt 50zł, wpłaty należy dokonać na konto: 43 1020 2313 0000 3102 0020 0246 (z dopiskiem: resuscytacja dzieci). Liczba miejsc została ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Kurs doskonalący: „Abrazja powietrzna – czy wiertło pójdzie do lamusa? zastosowanie metody w codziennej praktyce stomatologicznej”.
Finanse
Termin:
23.03.2012 (piątek) godz. 1600
Współpraca:
All-Dent
Konferencja:
Termin:

Śląska wiosna internistyczna
24.03.2012 (sobota) godz. 900

Termin:
24.03.2012 (sobota) godz. 1000
Kurs doskonalący: Diagnostyka elektrokardiograﬁczna w praktyce lekarskiej
Dodatkowe informacje: Liczba miejsc została ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym.
Kurs doskonalący: Cyfrowa praktyka XXI wieku. Finanse
Termin:
30.03.2012 (piątek) godz. 1600
Współpraca:
All-Dent
Kurs doskonalący: Powtórne leczenie. Depotforeza.
Termin:
20.04.2012 r. (piątek) godz. 1600
Współpraca:
32 Dent
Kurs doskonalący: Odbudowa zębów z dużą utratą tkanek – analiza przypadków klinicznych
Termin:
27.04.2012 (piątek) godz. 1600
Współpraca:
Marrodent
Kurs doskonalący: Diagnostyka Holterowska – zastosowanie w praktyce lekarskiej
Termin:
27.04.2012 (piątek) godz. 1600 lub 02.06.2012 (sobota) godz. 1000
Kurs doskonalący: BHP – szkolenie obowiązkowe dla pracodawców
Termin:
28.04.2012 (sobota) godz. 900
Dodatkowe informacje: Szkolenie odpłatne 80 zł od osoby. Wpłaty należy dokonać na konto 19 1140 2004 0000 3902 5990 4775
z dopiskiem Kurs BHP ŚIL), (oraz danymi do faktury w przypadku woli jej otrzymania). W celu otrzymania zaświadczenia w formularzu należy dodatkowo podać datę i miejsce urodzenia. Zgłoszenia w formie „formularza
on-line” przyjmujemy do 15.04.2012r. Ilość miejsc ograniczona.
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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.

Uprzejmie informujemy, że 1 kwietnia 2011 rozpoczęła się rekrutacja na kursy specjalizacyjne
„Zdrowie Publiczne” w ramach projektu „Pro Doctore 2 – Projekt Wspierający Rozwój Kadr Medycznych
w Województwie Śląskim”. Nr projektu WND-POKL. 08.01.01-24-185/10
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W kursach mogą uczestniczyć lekarze i lekarze dentyści zamieszkali i zatrudnieni na terenie województwa
śląskiego. Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest zatrudnienie na zasadzie umowy
o pracę lub umowy cywilno-prawnej.
Kursy są bezpłatne.
Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w kursach można uzyskać:
BIURO PROJEKTU:
Śląska Izba Lekarska, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 49a
tel: (32) 203 65 47 wew. 321, 322 tel. kom. +48 694 659 061, fax: (32) 352 06 38
e-mail: prodoctore@izba-lekarska.org.pl www.izba-lekarska.org.pl/prodoctore/

KOMUNIKAT

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
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KOMISJE PROBLEMOWE
● KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

Diagnostyka USG - kurs w ŚIL
on przyjąć. Zadecydowano, że pierwszy kurs będzie kursem wprowadzającym do tej tematyki, wyłącznie teoretycznym, mającym na celu zainteresowanie szerokiej rzeszy lekarzy tak prostą do wykonania metodą badania i potraktujemy go jako
wprowadzenie do właściwej diagnostyki USG.
Do współpracy przy jego organizacji postanowiliśmy zaprosić dr n. med. Wojciecha Wawrzynka – przewodniczącego oddziału śląskiego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego z Sekcją USG. Zaangażowanie Pana Doktora i merytoryczne wsparcie Pana Docenta Zygfryda Wawrzynka – prekursora badań
USG na Śląsku, a jednocześnie nauczyciela wielu pokoleń specjalistów w tym zakresie, doprowadziły
do szczęśliwego ﬁnału, który miał
Podziękowania od kursantów
miejsce 7 grudnia 2011 roku.
Grudniowy kurs prezentował podstawy techniki ultradźwięków oraz ich zastosowania w badaniu tarczycy, jąder, narządów jamy brzusznej, sonomammograﬁi, badania USG w pediatrii oraz doppler tętnic i żył. Wzięło w nim udział
dwustu lekarzy, członków naszej izby. Opinie wyrażane przez uczestników wskazują, że nasz wysiłek odniósł zamierzony efekt. Wiedza wykładowców, którzy w sposób rzeczowy i konkretny dzielili się z uczestnikami informacjami na temat sztuki przeprowadzania badań oraz interpretowania ich wyników, okazaod lewej: dr Zygfryd Wawrzynek, dr Wojciech Wawrzynek
ła się największym atutem spotkania. Wiele osób w swych opiniach deklaroz różnych względów badań ultrasonograﬁcz- wało chęć dalszego kształcenia się w ultrasonograﬁi, najlepiej na kolejnych kursach organych. Ten kurs zorganizowaliśmy także nizowanych przez Izbę Lekarską. Wyrażano też chęć uczestniczenia w szkoleniach praktycznych. Pierwszy kurs miał charakter przeglądowy i zapoczątkował działania naszej Koz myślą o nich.
Tak jak decyzja o konieczności przepro- misji w obszarze kształcenia z tego tematu. Już pracujemy nad przygotowaniem dla Pańwadzenia kursu zapadła błyskawicznie, to stwa kolejnych, tym razem praktycznych szkoleń z zakresu diagnostyki USG.

fot.: Justyna Cichoń-Korbutt

Od dłuższego czasu do Komisji Kształcenia Podyplomowego Śląskiej Izby Lekarskiej docierały sygnały o potrzebie zorganizowania kursu z zakresu diagnostyki USG.
W codziennej praktyce lekarskiej wielu
z nas wykonuje tego typu badania, ale czasami mamy pewne wątpliwości co do prawidłowej interpretacji wyniku. Wielu z nas ma
spore doświadczenie w tym zakresie, ale cały czas próbujemy doskonalić swój „warsztat”. Jest również wielu lekarzy, głównie młodych, którzy dotychczas nie wykonywali,

Marek Potempa

długo dyskutowaliśmy, jaką formułę powinien

● PODSUMOWANIE PRAC KOMISJI DS. KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

Doskonalenie zawodowe w ŚIL
Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty nakłada na nas, Szanowne Koleżanki
i Koledzy, obowiązek doskonalenia zawodowego. Realizujemy go oczywiście w różnych
formach i w sposób, który nam najbardziej
odpowiada. Przypomnijmy, że w tym roku mija kolejny termin rozliczenia punktów edukacyjnych uzyskanych w różnych formach
kształcenia.
Komisja Kształcenia działająca przy Śląskiej Izbie Lekarskiej od kilku lat stara się ułatwić Państwu realizację tego zadania.
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Mamy jednak nadzieję, że wielu z Was nie postrzega dokształcania w kategoriach obowiązku. Staramy się na bieżąco monitorować potrzeby członków naszej izby i w miarę możliwości odpowiadać na zapotrzebowanie środowiska lekarskiego na szkolenia. Oferta szkoleniowa jest szeroka i skierowana zarówno do młodych adeptów sztuki lekarskiej, lekarzy
specjalizujących się, jak również praktyków, z wieloletnim stażem pracy zawodowej.
Od 2009 roku organizujemy cyklicznie kursy z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłych. W tym czasie wielu kolegów uzupełniło wiedzę na temat pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i pod okiem instruktorów przećwiczyło nabyte umiejętności. W bieżącym roku cykl szkoleń został uzupełniony o resuscytację dzieci, a ostatnio
także niemowląt oraz noworodków. Ten ostatni kurs udało nam się od podstaw zorganizować w zaledwie kilka tygodni w odpowiedzi na nowe wytyczne NFZ do kontraktowania świadczeń medycznych.

fot.: Justyna Cichoń-Korbutt

Udało nam się zorganizować 80 kursów i konferencji, w których udział wzięło ponad
siedem tys. lekarzy i lekarzy dentystów. Każdy
z uczestników mógł zdobyć łącznie 474,5 punktów edukacyjnych, co stawia nas na czołowym
miejscu pod względem ilości zrealizowanych
szkoleń przez wszystkie izby lekarskie w Polsce.

fot.: Justyna Cichoń-Korbutt

Nasza Komisja, zainspirowana sygnałami od lekarzy i lekarzy dentystów, wprowadziła również szereg szkoleń związanych z umiejętnościami społecznymi i psychologicznymi, zarówno z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, ale także ze sposobów radzenia sobie ze
stresem czy mobbingiem. Szkolenia te cieszą się dużym zainteresowaniem Państwa, w związku z czym oferta będzie kontynuowana i poszerzana o nowe atrakcyjne tematy.

Przewodnicząca Komisji Halina Borgiel-Marek: „Staramy się, by kursy
były na najwyższym poziomie”

W grudniu 2011 zrealizowaliśmy pierwszy, długo oczekiwany kurs z zakresu USG. Teraz
usilnie pracujemy nad przygotowaniem kursów praktycznych obejmujących tę tematykę. O szczegółach mamy nadzieję poinformować Państwa już w drugim półroczu roku 2012. W tym numerze „Pro Medico” przedstawiamy Państwu kursy i konferencje, które przygotowaliśmy do marca 2012 roku. Oferta ta będzie z pewnością jeszcze poszerzana, o czym na bieżąco będziemy informować zarówno w biuletynie, jak i na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej w zakładce Kursy dla
lekarzy. Tam również znajdą Państwo formularz
zgłoszeniowy on-line, który pozwala w dogodnym dla każdego
czasie zapisać się
na oferowane
przez nas szkolenia. W tej samej
zakładce znajduje się także formularz „zgłoś propozycję tematu kursu”. Drogie Koleżanki i Koledzy, formularz ten został uruchomiony dla Was. Wasze propozycje są dla nas cenne. Wszystkie wpływające pomysły szczegółowo rozpatrujemy i w miarę możliwości staramy się je realizować. Serdecznie zapraszam do aktywnego włączenia się w tworzenie tematów kursów, dzięki czemu
szkolenia będą jeszcze lepiej odpowiadały na Wasze potrzeby. Będzie nam również niezmiernie miło, jeżeli zechcecie z nami współpracować, dzieląc się własną wiedzą i doświadczeniem.
Od kiedy mam zaszczyt kierować Komisją Kształcenia, czyli od stycznia 2010 roku, udało nam się zorganizować 80 kursów i konferencji, w których łącznie udział wzięło ponad 7000

lekarzy i lekarzy dentystów. Można zatem
przyjąć, że co drugi członek ŚIL wziął
udział w proponowanych przez nas szkoleniach. W tym okresie każdy z uczestników
mógł zdobyć łącznie 474,5 punktów edukacyjnych. Z wiarygodnego źródła wiem, że
sta wia nas to na czo ło wym miej scu
pod względem ilości zrealizowanych szkoleń przez wszystkie izby lekarskie w Polsce.
Organizowane przez nas kursy w przeważającej większości są dla uczestników bezpłatne. Staramy się, aby ich tematyka była atrakcyjna i na najwyższym poziomie. Świadczyć
o tym może zainteresowanie ze strony wykładowców i prelegentów, którzy coraz
chęt niej od po wia da ją na za pro sze nia
do udziału w kursach i konferencjach.
W trosce o wygodę uczestników szkoleń, z inicjatywy Komisji, podjęto decyzję
o modernizacji sali konferencyjnej na niskim
parterze. Sali 010 zyskała nową aranżację
wnętrza, klimatyzację oraz nowoczesne
wyposażenie multimedialne. Przeznaczeniem
jej są szkolenia mniejszych grup słuchaczy
oraz warsztaty tematyczne.
Halina Borgiel-Marek
wiceprezes ORL, przewodnicząca
Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
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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

STYCZEŃ 2012 PRO MEDICO 21

OCHRONA ZDROWIA
● PROBLEMY SŁUŻBY ZDROWIA TO PROBLEMY PAŃSTWOWE

Słowaccy lekarze powiedzieli: dość!
W ostatnim czasie wśród medialnych
doniesień z zagranicy dość skromnie przewijała się informacja o proteście słowackich lekarzy. Myślę, że warto uświadomić sobie, co
zdarzyło się u naszych południowych sąsiadów.

stwowego ubezpieczenia. Konsekwencją tego jest dramatyczne niedoﬁnansowanie publicznej służby zdrowia, do której spływają najtrudniejsze przypadki. Koncepcja taka powstała
w głowie ministra zdrowia słowackiego rządu, który uznał, że dzięki temu Ministerstwo pozbędzie się większości problemów i zostanie „zadowolony z siebie, jeżdżący limuzyną Minister”.

Otóż słowaccy lekarze powiedzieli:
dość. Słowaccy lekarze powiedzieli dość traktowania służby
zdro wia jak
chłopca do bicia, wy na gro dzeń mniej szych, niż średnia płaca krajowa, zmuszających le ka rzy
do pracy w kilku
miejscach żeby godnie żyć, pisaniu w prasie „pokaż lekarzu, co masz w garażu” ale
także wydumanej przez ministra zdrowia tzw.
transformacji służby zdrowia. Otóż słowackie Ministerstwo Zdrowia wymyśliło prywatyzację szpitali. Powstały prywatne szpitale,
w których mile widziani są pacjenci, którzy
płacą żywą gotówką. Niestety takich pacjentów jest na Słowacji niewielu. Mile także w takich placówkach widziani są pacjenci, którzy chorują krótko i na dobrze płatne procedury. Ponieważ brakuje prywatnych pacjentów płacących żywą gotówką, prywatne
szpitale rozpoczęły walkę o pieniądze z pań-

Mile widziani są pacjenci, którzy płacą żywą gotówką.
Mile także w takich placówkach widziani są pacjenci,
którzy chorują krótko i na dobrze płatne procedury.
Słowaccy lekarze powiedzieli dość i rozpoczęli masowe zwalnianie się z pracy. Rząd słowacki zareagował wprowadzeniem stanu wyjątkowego i uświadomił lekarzom, że jeśli nie
przyjdą do pracy, będą skazani na 20 lat więzienia! Lekarze jednak się nie ugięli, między
innymi dlatego, że stanęła za nimi ich organizacja samorządowa. Samorząd lekarski na Słowacji jako swój cel postawił sobie troskę o rzeczywisty stan zdrowia poprzez troskę o tych,
którzy są istotą medycyny, czyli lekarzy. Ta koncepcja jest pilnie obserwowana przez inne
kraje i nie jest nowa. Nie tak dawno, w podobny sposób postąpili niemieccy lekarze, którzy dzięki temu uzyskali bardziej godne warunki pracy. Na całym świecie problemy służby
zdrowia są problemami państwowymi.
Większość rządzących stara się zadbać o służbę zdrowia, zwłaszcza poprzez troskę
w szczególny sposób o osoby mające bezpośredni kontakt z pacjentem. Do takich osób
należą przede wszystkim lekarze, ale także pielęgniarki, rehabilitanci i ﬁzjoterapeuci. Brak
zrozumienia tego problemu skutkuje pogorszeniem jakości świadczonych usług medycznych bez względu na to, czy to są Stany Zjednoczone czy Albania. Istnieje trend, nie tylko na Słowacji, zrzucania odpowiedzialności za funkcjonowanie pomocy medycznej na lekarzy bez ich istotnego wsparcia, zwłaszcza ﬁnansowego. Przyglądając się temu, co się stało na Słowacji można zadać sobie pytanie, czy „słowacki syndrom” nie stanie się przekraczającą granicy państw chorobą zakaźną, podobnie jak stało się to z „syndromem algierskim”? Słowaccy lekarze apelowali o możliwość godnego zarabiania w jednym miejscu pracy. Uzyskali gwarancję rządu podniesienia ich pensji o średnio 300 Euro. Co do spełniania dalszych postulatów, wiele jeszcze przed nimi.
prof. zw. dr hab. n. med. dr h. c. Aleksander Sieroń

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.
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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

FELIETON

Kult „prostego” człowieka
Śpieszę wyjaśnić. Prosty człowiek, to nie ten z wiersza Jacka Kaczmarskiego -„Ja prosty człowiek – wierzę w słowo. Powiedzą – wstań i idź – to idę.”. Ani ten najsłynniejszy,
z Miłosza „Który skrzywdziłeś człowieka prostego, śmiechem nad krzywdą jego wybuchając…”. Chodzi o prostaka. Takiego, co to nieuczony, niedomyty i jeszcze z tego dumny.
Tak jak kura nie ceni orła, tak on nie poważa nikogo, prócz siebie. Dzwoni do telewizji: „Grziba mom na ścianie, skamerujcie mi go!” Sam woli przepić, niż chwycić za pędzel. Potem
skarży, że nie przyjechali. I na pracowników pomocy społecznej, że za mało dają. Gryzmoli
donosy i żądania, przecież ma „równy żołądek” z profesorem. Nigdy w życiu nie zrobił niczego, co byłoby wysiłkiem większym, niż utrzymanie butelki. Ale się domaga. Demokracja przyznała mu prawa, to ma. Jest komentatorem w mediach, bo podsuwają mu mikrofon. To się nazywa „sonda”. Polega na tym, że skacowany obywatel pojawia swoje uwagi
na temat polityki międzynarodowej i wewnętrznej. Pytają go, co uważa, to mówi. Zasób
słów to sto wyrazów, w porywach błyskotliwości do dwustu, ale daje radę. Kiedyś miał w TVP
„Wielką grę” i „Kabaret starszych panów”. Dziś kabaret ogląda w Sejmie, a z okienka TV
ciągle słyszy, jakim jest „miłym państwem”: „to wy, mili państwo zdecydujecie, kto odpadnie, a kto wygra” oraz: „nie zwracajcie mili państwo uwagi na ekspertów, to wy wskażecie
najlepszych”. Ale najlepszych nie ma. Każdy jest głupi: aktor, dziennikarz, lekarz, ksiądz,
sportowiec, ﬁlozof.

Trzeba głośno się dopominać o pochwałę,
jak mówiła Świętkowa z „Cholonka” Janoscha:
tego, no, co takie miękkie w gowie jest – rozumu!
Prostak rozkwita zawsze, gdy źle się w kraju dzieje. Kryzys policji, sądów, prawa, ochrony zdrowia, pomaga mu nad wyraz: może pożerać okazy mniej przystosowane. Coś tam podkradnie, coś pochachmęci i ogółem jest zadowolony. W stanie wojennym też mu się dość podobało, cenzura nie była jego problemem. A i dziś sprawiedliwość dziejowa go nie dopadła.
Dalej potraﬁ wepchać się w kolejkę np. w poradni i jeszcze zdąży zrobić awanturę. Potem zapełniają się ankiety o agresji pacjentów. Bo prostak wie, jak egzekwować, co mu się należy.

Żyjemy w kraju, w którym brak obycia,
kultury, nieuctwo, nikogo nie dyskryminują,
choć powinny. Emigrować, pogodzić się, polubić? Wystarczy głośno się dopominać
o pochwałę, tego, jak mówiła Świętkowa
z „Cholonka” Janoscha: tego no, co takie
miękkie w gowie jest – rozumu! Przeciwstawić się politycznej poprawności i mówić głośno: przepraszam uprzejmie, ale pierwszeństwo mają zdolni, wykształceni, mądrzy.
Niby proste, ale jakoś trudnawe…
Nikt o zdrowych zmysłach nie będzie dziś
nawoływał do ustanowienia caratu (chociaż
bym się nie zarzekała) Subtelną wskazówką,
jakie zająć tu stanowisko, może być lektura
wspomnień naszej arystokracji. Nie była to
grupa społeczna doceniająca prostaków,
za co przyszło jej zresztą słono zapłacić. A historia jest taka: kiedyś, po wielu latach,
do małej, niegdyś carskiej wioski, przyjechali
jej dawni właściciele. Zostali pierwej wygnani przez uciskany prosty lud i w dużej ilości,
za przeproszeniem, przez tenże wyrżnięci.
Ludność wyległa ich oglądać. Ale kosy nie poszły w ruch. Do nóg się rzucili ze łzami. „Pany wiernulis!” (Panowie powrócili!) – płakali
z radości, choć nie wiedzieli, że pochopnymi płaczą łzami. Była to już bowiem wyłącznie wycieczka turystyczna.
Grażyna Ogrodowska

PRAWO I MEDYCYNA
● LEX MEDICA

Przezorny - ubezpieczony?
Nowe przepisy prawa są dla lekarzy coraz bardziej restrykcyjne i represyjne. Przykładem pierwszym z brzegu może być ustawa tzw. refundacyjna, która wchodzi w życie w 2012
roku. Poza znanymi sankcjami ze strony NFZ, ustawodawca wprowadza tu odpowiedzialność karną za wystawienie „grzecznościowej” recepty, za którą pacjent „się odwdzięczy”,
tj. od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Jeżeli do tego dodamy pośpiesznie uchwalone ustawy zdrowotne minister Kopacz, które będą kusiły kwerulantów łatwym pieniądzem
za niepożądane zdarzenia medyczne oraz inne realne zagrożenia, jak postępująca niewydolność powszechnej służby zdrowia, narastająca roszczeniowość społeczeństwa i świadomość prawna obywateli – to okaże się, że w ryzyko zawodowe jest także wpisane ryzyko
majątkowe i karne. Dlatego błąd w postępowaniu lekarskim powinien być zawsze wliczony do ryzyka zawodowego, gdyż wszystkie działania lekarskie, zwłaszcza zabiegowców, mają precyzyjnie określony statystyczny procent powikłań, których statystycznie nie sposób uniknąć. Nikt z nas nie może wykluczyć konieczności skorzystania z pomocy prawnej, gdyż zawsze istnieje mniejsze lub większe niebezpieczeństwo konﬂiktu prawnego z pacjentem. W ostat-

nich latach wyjątkowo dynamicznie rozwijają się kancelarie doradców specjalizujących
się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.
Ad wo ka ci od daw na wie dzą, że
przy trudnym dostępie do świadczeń medycznych, więc dla własnego dobra – trzeba znać jakiegoś medyka. Najwyższa pora,
aby lekarze uświadomili sobie, że dobrze
znać jakiegoś adwokata.
Advocatus znaczy przyzwany (na pomoc). Tak więc w naszym interesie Śląska
Izba Lekarska przywołała mec. Romana
Kusza, dziekana Okręgowej Rady AdwokacSTYCZEŃ 2012 PRO MEDICO 23
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kiej, który radzi, aby o porady zgłaszać się
w ramach proﬁlaktyki, do przedsądowych
konsultacji prawnych związanych z działalnością zawodową lekarzy z zakresu prawa
medycznego, cywilnego, karnego, gospodarczego, administracyjnego oraz prawa pracy. Porozumienie śląskich samorządów: adwokackiego i lekarskiego, może stanowić
ważną pomoc dla medyków uwikłanych
w paragrafy kilku kodeksów.
Jest też alternatywny sposób uzyskania
pomocy prawnej – tam, gdzie nie ma 100%
bezpieczeństwa – muszą być ubezpieczenia. Ubezpieczamy się od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu kierowania samo-

chodem, posiadania psa, etc. Obecnie większość towarzystw ubezpieczeniowych oferuje
nową usługę, która nazywa się Ubezpieczeniem Pomocy Prawnej, a więc ubezpieczyciel nie
prowadzi bezpośrednio spraw ubezpieczonego z tytułu wykonywania zawodu, lecz rekompensuje koszty obsługi prawnej, które obejmują wynagrodzenie prawnika, wybór adwokata, koszty sądowe, koszty strony przeciwnej, zasądzone, koszty egzekucji, poręczenia, kaucję i inne. Ten rodzaj ubezpieczenia wprawdzie nie rekompensuje kwoty odszkodowania dla
pacjenta lub jego rodziny, ale gwarantuje fachową pomoc prawną. Z naszego punktu widzenia przypomina to sterowanie leczeniem przez lekarza rodzinnego, który nie ponosi odpowiedzialności za wynik, ale zaplanuje diagnostykę i terapię: wypisze skierowania do rtg,
na badania, na konsultacje do specjalistów, będzie przepisywał recepty na dalsze leczenie.
Odpowiedzialność materialna za skutki postępowania lekarskiego może być znacznym
ciężarem ﬁnansowym, ale o tym w kolejnym odcinku Lex Medica.
Mieczysław Dziedzic
przewodniczący Komisji Legislacyjnej ORL

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY ZAPRASZA
● SPOTKANIE SZEŚĆDZIESIĄTE

„Empatia (…) to chyba jest zupa z Azji”*
Przypominamy – 11 stycznia czekają
Was, miłośnicy kina, wybory królowej piękności… Przynajmniej na ekranie naszego
DKF-u. Ale wdzięk, który ujrzymy, będzie – mówiąc wprost – solidnie ukryty! Spotkamy go nie w karykaturalnie ucharakteryzowanych, lalkowatych dziewczynkach, które stając do konkursu realizują chore ambicje rodziców.
Blask szlachetnego czaru ze zdumieniem odnajdziemy w zwariowanej,
na pozór skrajnie dysfunkcjonalnej rodzince Hooverów. Rodzince, która
choć ma niewątpliwie kłopoty z komunikacją poprzez dialog (dla przykładu, Dwayne nie mówi wcale – nie dlatego, że nie potraﬁ, ale przez postanowienie), to tak naprawdę rozumie
się doskonale.
Jak to możliwe? Co ich do siebie
zbliża? Zobaczcie, co chcą nam
uzmysłowić Jonathan Dayton i Valerie Faris, w swym ﬁlmie „Mała Miss”.
(…) Trudny temat tożsamości
płciowej wielokrotnie podejmowany był
w literaturze, na deskach teatralnych, czy w ﬁlmie. Ot, choćby w ostatnim dziele Pedro Almodóvara, „Skóra w której żyję” (niedawno
pokazywanym na dużym ekranie).
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Postanowiłem zaprezentować Wam, drogie koleżanki i koledzy, inny ﬁlm z bogatej kolekcji kina zaangażowanego w tą problematykę: „Transamerica”, w reżyserii Duncana Truckera. To poruszająca opowieść o potrzebie akceptacji, która przybiera wielokierunkowy, złożony wymiar. Dramaturgiczne napięcie związane zostaje w scenariuszu z wewnętrznym konﬂiktem głównej bohaterki.
Transseksualna Bree (dawniej Stanley) walczy o własną godność, ale i o życzliwe zrozumienie ze strony rodziców i (przede wszystkim) syna. Aprobata samej siebie staje się przeszkodą w zaakceptowaniu przez najbliższych. Tę
batalię może toczyć agresywnie, z podniesioną
przyłbicą prawdy o sobie – zyskując w ten sposób, być może, szacunek – ale ryzykując utratę bliskości. Wybiera zatem trudniejszą drogę: budowania serdecznej relacji w oparciu o czułą troskę, ale i tajemnicę.
Przemierzając Amerykę, uczy się tego, czego oczekuje sama: uznania wyborów, zaufania dla
decyzji podejmowanych przez inne, także poturbowane przez życie osoby. Oswaja się z rolą matki, co dla niej samej stanowi zaskoczenie – nie
przewidziała tej konsekwencji obranej drogi, bo
o istnieniu potomka dowiedziała się zupełnie nieoczekiwanie… Z jakim skutkiem? Przekonajcie
się, moi drodzy, 8 lutego.

*cytat z ﬁlmu „Lejdis”
Wojciech Bednarski

P. S. Wszelkie zapytania i uwagi dotyczące Dyskusyjnego Klubu Filmowego
proszę kierować na adres: ciech@mp.pl

Z TEKI OROZ
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

SPOTKANIA

Wigilijne spotkania śląskich diabetologów
dziecięcych i ich Przyjaciół
Na tradycyjne wigilijne spotkanie 16 grudnia 2011 r. przybyło około 70 osób. Duże
grono pediatrów – uczniów profesor Ewy Otto-Buczkowskiej oraz zaprzyjaźnionych z nimi internistów – uczniów doktora Mieczysława Buczkowskiego. Licznie przybyła także najmłodsza generacja śląskich diabetologów dziecięcych – uczniów profesor Przemysławy Jarosz-Chobot. Okazją do spotkania, obok zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, były imieniny Obojga Doktorostwa Buczkowskich.
Jeszcze jedną okazją do wspólnego świętowania była 64 –ta
rocznica uzyskania dyplomu lekarskiego przez doktora Mieczysława Buczkowskiego.
Z wielką radością powitany
został profesor Franciszek Kokot,
który od lat okazywał ogromną
pomoc w rozwoju śląskiej diabetologii dziecięcej. Profesor w latach 70-tych ub. stulecia umożliwił prowadzenie, pionierskich
na ów cze sne cza sy, ba dań
nad sekrecją insuliny endogennej
Od prawej: prof. Franciszek Kokot, prof. Ewa Otto-Buczkowska,
oraz hormonu wzrostu u młodoprezes Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą
cianych chorych, które uwieńczone
mgr Mariusz Masiarek
zostały rozprawą habilitacyjną profesor Ewy Otto-Buczkowskiej.

Pod Jego patronatem w latach 80 – 90tych wykonane zostały prace badawcze
nad sekrecją kalcytoniny oraz hormonów
trzustkowo-jelitowych u młodocianych chorych, zakończone przewodami doktorskimi
w zakresie diabetologii pierwszych śląskich
pediatrów, którzy weszli do czołówki diabetologów dziecięcych w Polsce.
Wszystkie pokolenia pediatrów i internistów oraz wspólnych przyjaciół wspominały wspaniałe wspólnie spędzone chwile.
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 części naukowej spotkania profesor
Ewa Otto-Buczkowska przedstawiła wykład „Otyłość u dzieci, młodzieży i dorosłych
oraz jej zdrowotne skutki”.
Organizatorzy zaproponowali, aby zamiast kwiatów dla Solenizantów, zrobić
zbiórkę datków dla podopiecznych jednego
z domów opieki.
e.o.b.
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SPOTKANIA
● PRZY WIGILIJNYM STOLE
Spotkanie Lekarzy Emerytów w Delegaturze Bytomskiej
(WSS nr 4 w Bytomiu)

Spotkanie Lekarzy Emerytów w Domu Lekarza
(w Katowicach)

zdjęcia: Anna Zadora-Świderek
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KONCERT

Koncert Wigilijno-noworoczny

fot.: Anna Zadora-Świderek

Jak co roku, w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia Zespół Lekarzy Muzykujących Komisji ds. Kultury dał koncert, dedykowany szczególnie Lekarzom Seniorom.
Termin koncertu był związany ze spotkaniem opłatkowym Komisji Lekarzy Seniorów i dlatego odbył się 13 grudnia 2011 r. Data ta wiąże się jednak przede wszystkim ze stanem wojennym z 1981 r. Dlatego prowadzący koncert (Jan Kłopotowski), przed jego rozpoczęciem – dla
uczczenia pamięci oﬁar stanu wojennego oraz wszystkich, którzy w różny sposób cierpieli
w związku z nim – zapalił Świeczkę Pamięci, która płonęła przez cały czas koncertu.
Następnie w imieniu wykonawców, całej Komisji ds. Kultury, a szczególnie jej przewodniczącego dr Grzegorza Górala, który z bardzo ważnych powodów nie mógł zrobić tego
osobiście, prowadzący złożył wszystkim obecnym, jak i całej korporacji lekarskiej życzenia
z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2012 Roku.
Zgodnie z tradycją koncert rozpoczął się od małej dawki poezji, w której kol. Wojciech
Bednarski, specjalista medycyny rodzinnej, pisarz i poeta, prowadzący Dyskusyjny Klub Filmowy, członek Unii Pisarzy Polskich Lekarzy
przeczytał okolicznościowy wiersz Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego p.t. „Powrót”.
Część artystyczną rozpoczęła Gwiazda
Wieczoru znakomita śpiewaczka Opery Śląskiej
w Bytomiu, pełna nieodpartego wdzięku i urody Pani Mariola Płazak-Ścibich wykonując dwie
mało znane kolędy: F. Nowakowskiego pt.
„Ucichłeś Jezuleńku” i jedną z najstarszych polskich kolęd pt. „Śliczna Panienka jako jutrzenka”. Artystce towarzyszyła przy fortepianie kol.
Urszula Płazak.
Nawiązaniem do zbliżającego się karnawału był występ multiinstrumentalisty i kompozytora, a przy tym specjalisty stomatologii zachowawczej i chirurgicznej – naszego Seniora
kol. Adama Waltera – który wykonał na fortepia
nie prowokudr Wojciech Bednarski
ją ce do tań ca:
„Stary Walc – Carissima” A. Lewandowskiego oraz brazylijską rumbę „La Cumbajero”.
Następną solistką była kol. Bogumiła ŻołędziowskaGalas, specjalista neurolog, która zamiłowanie do muzyki wyniosła z bardzo umuzykalnionego domu rodzinnego i przekazała je następnemu pokoleniu. Nie mogąc, z powodu kontuzji ręki wystąpić przy fortepianie – zaśpiewała pełne miłości tango pt. „Jalousie” oraz z repertuaru Edith Piaf przejmującą „Miłość na różowo”.
Następny z naszych poetów, sekretarz Zarządu Unii Pisarzy Polskich Lekarzy, autor pięciu tomików poezji, laureat
konkursów poetyckich i specjalista medycyny pracy kol. Eugeniusz Depta rozbawił publiczność, czytając swoje fraszki,
limeryki, lepieje i rymowanki.

Mariola Płazak-Ścibich

W kolejnym punkcie programu wystąpiła kol. Elżbieta Janowska-Drong, dermatolog,
obdarzona silnym sopranem dramatycznym, występująca z profesjonalnymi śpiewakami operowymi, posiadająca w swoim repertuarze wiele pięknych arii operowych
i operetkowych, z których część nagrała już
na dwóch płytach. Zaśpiewała dwie pieśni neapolitańskie skomponowane przez Eduardo
di Capua: „I te Vurria vasa” i „Dicitencello
vuje”. Do wykonania trzeciej pt. „O` Sole
mio” zaprosiła obecnego na sali, Pana
Juliusza Ursyn-Niemcewicza – pierwszego
tenora Opery Śląskiej, występującego na scenach Europy, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Wykonanie to mogło być porównywane z najlepszymi i nagrodzone zostało rzęsistymi oraz długimi oklaskami.

fot.: Anna Zadora-Świderek

fot.: Anna Zadora-Świderek

Sukceso´w w zyciu, ciepl/a w mil/os´ci,
dobrego zdrowia i wielu rados´ci!
Spel/nienia wszystkich najskrytszych marzen´,
Samych przyjaznych w cal/ym zyciu zdarzen´.

dr Urszula Płazak
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dr Bibiana Sobczyk-Rosak

fot.: Przemysław Skiba

O podkład muzyczny, jak zwykle wzorowo dobrany i właściwie podany, zadbał Pan
Juliusz Drong, służący również innym wykonawcom Koncertu.
Następnie popis dali instrumentaliści: kol.
Krzysztof Jarczok – b. ordynator oddziału
wewnętrznego, hematolog, absolwent w klasie skrzypiec Szkoły Muzycznej w Katowicach, który wykonał dwa utwory F. Kreislera: „Cierpienia miłości” i „Piękny Rozmaryn”
z towarzyszącym przy fortepianie Panem Ireneuszem Wypichem, doskonałym pianistą,
wiolonczelistą oraz kompozytorem, będącym
solistą i koncertmistrzem Orkiestry Radiowej i Filharmonii w Sarajewie, twórcą „Tryptyku Rzymskiego” skomponowanego dla
papieża Jana Pawła II oraz Hymnu Śląskiej
Izby Lekarskiej.
W lirycznym i ciepłym nastroju
stworzonym przez kol. stomatolog
Lidię Netczuk-Piech z towarzyszącym
przy fortepianie Ireneuszem Wypichem – usłyszeliśmy „Odrobinę szczęścia w miłości” J. Petersburskiego i E.
Szlechtera oraz „Bubliczki” H. Własta
i G. Bogomazowa. Piosenkarka jest zafascynowana melodiami okresu międzywojennego. Wiele z nich prezentowała m.in. na występach dla Polonii londyńskiej oraz nagrała na płycie.
Tradycję prezentowania w naszych
koncertach twórczości Fryderyka Chopina podtrzymała kol. Urszula Płazak – internista, hypertensjolog, pianista i organista, wykonując z melodycznym wdziękiem Mazurek B-dur op. 7
nr 1.
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W swoim drugim wyjściu Gwiazda Wieczoru Pani Mariola Płazak-Ścibich – primadonna Opery Bytomskiej, występująca na scenach całej Europy i w Kanadzie zachwyciła publiczność wykonaniem dwóch przepięknych melodii: „Jestem śliczna” z musicalu „West Side Story” J. Robinsa i S. Sondheima oraz „Przetańczyć całą noc” z musicalu „My Fair Lady” F.
Loeve’go i A. J. Lemera, nie opisując już kreacji i dodatków.
W oczekiwaniu na białe Święta Bożego Narodzenia kol. Bibiana Sobczyk-Rosak – stomatolog, laureatka jednego z konkursów TV „Szansa na sukces”, mająca za sobą występy
z Filharmonią Zielonogórską i tournee po Stanach Zjednoczonych, wykonała urokliwie, w sposób niezwykle ﬁnezyjny wokalnie – piosenkę Edyty Górniak pt. „Pada śnieg”.
Kolejny punkt programu był niespodzianką, w której Pani Anna Zembala – magister farmacji, od dzieciństwa śpiewająca w chórach, ostatnio w chórze Centrum Kultury w Tarnowskich Górach i w Chórze Śląskiej Izby Lekarskiej wystąpiła w duecie z kol. Lidią NetczukPiech wykonując z wielkim uczuciem kolędę pt.
„Zaśnij Dziecino”. Akompaniował na fortepianie niezawodny Ireneusz Wypich.
Finałowym punktem Koncertu był występ
Chóru Śląskiej Izby Lekarskiej „CAMES”
pod dyrekcją Pani mgr Doroty Dziełak-Szczepan. Chór działający dopiero od dwóch lat, posiada już w swoim repertuarze wiele utworów
o różnej tematyce, kompozytorów polskich i zagranicznych. W tym czasie zdołał już wypracować swój charakter i tonację.
Na wstępie Chór zaśpiewał wraz z publicznością trzy polskie kolędy: „Wśród nocnej ciszy”, „Lulajże Jezuniu” i „Przybieżeli do Betlejem”. Niespodzianką były dwie kolędy prawosławne „Nowa radost stała” i „Radujtiesie
wsie ludije”. Na zakończenie Koncertu Chór wydr Bogumiła Żołędziowska-Galas
konał najpopularniejszą kolędę świata pt. „Cicha noc” i jedną z najpiękniejszych polskich kolęd pt. „Gdy się Chrystus rodzi”.
Podziękowanie i słowa uznania dla wykonawców Koncertu wyraziła ciepło i sympatycznie przewodnicząca Komisji Lekarzy Seniorów kol. Irena Utrata.
fot.: Anna Zadora-Świderek

fot.: Przemysław Skiba

KONCERT

Jan S. Kłopotowski

WSPOMNIENIE, NEKROLOGI
● ŚP DOKTOR GRAŻYNA CHOJECKA-BUDAK (1952-2011)

Zostawiła nas w bolesnym zdumieniu
W dniu 12.12.2011 odeszła od nas lek. med. Grażyna Chojecka-Budak. Miała 59 lat.
Przegrała walkę z chorobą. Studiowała w Łodzi, ale całą resztę życia związała z Gliwicami.
Tu mieszkał Jurek, za którego wyszła za mąż, tu podjęła pracę w oddziale laryngologii,
gdzie ostatnio została zastępcą ordynatora, tu urodził się Jakub, tu zrobiła I i II stopień specjalizacji. Przy stole operacyjnym była zdecydowana i staranna. W poradni dokładna i dociekliwa. Pacjenci to doceniali. W dni, kiedy miała dyżur poradniany, w poczekalni było pełno.
Rok temu odszedł nagle Jurek. Może wraz z Jago śmiercią zabrakło wsparcia w walce
z chorobą?... Cóż z tego, że zostały nam zdjęcia – Grażyna w kapeluszu, Grażyna z różą, Grażyna w tańcu. Nie usłyszymy już charakterystycznego stukania chodaków, nie zo-

baczymy kolejnej czerwieni na Jej króciutkich
włosach, nie będzie kogo poprosić o pomoc
przy operacji.
Zostawiła nas w bolesnym zdumieniu „To
już?”
Pewnie Tam będzie Ci Grażyno, lepiej,
ale zanim my się z tym pogodzimy, upłynie
jeszcze dużo czasu.
Koleżanki i Koledzy z oddziału

NEKROLOGI

„Nie umiera ten,
kto trwa w pamięci żywych”

Naszemu Koledze
dr n. med. Grzegorzowi Góralowi
członkowi Prezydium ORL
z powodu śmierci

Z głębokim żalem i smutkiem
żegnamy Naszą Koleżankę

Żony
śp. dr Ewy Kajzer - Góral

dr Ewę Kajzer - Góral
Komisja ds. Kultury ORL w Katowicach

Wyrazy współczucia dla
Grzegorza
z powodu śmierci

niezwykle oddanego lekarza,
wybitnego specjalisty, niosącej pomoc
wszystkim potrzebującym,
której śmierć napełniła nas głębokim
żalem
składamy
wyrazy szczerego współczucia,
otuchy i wsparcia

Żony Ewy
Jacek Kozakiewicz
wraz z Okręgową Radą Lekarską
oraz pracownikami Biura ŚIL

składają przyjaciele
z Kliniki Pediatrii w Załężu

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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