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Reklama



Ten tekst to tro chę „list w cza sie”. Bo Wy, Ko le żan ki i Ko le dzy, bę dzie cie czy tać go w fer wo rze

co dzien nych za jęć no we go, 2011 ro ku. Ja pi szę, gdy jesz cze wo kół sły chać ko lę dy, od by wa ją się przed -

świą tecz ne spo tka nia wi gi lij ne w gro nie przy ja ciół i zna jo mych z pra cy. Jed no z nich, or ga ni zo wa ne

tra dy cyj nie przez De le ga tu rę, od lat ma miej sce w WSS 4 w By to miu, Szpi ta lu, w któ rym pra cu ję.

Tak że i w tym ro ku od wie dził nas, licznie zgromadzonych, pre zy dent By to mia, Pan Piotr Koj. To 

do bry znak dla współ pra cy śro do wi ska le kar skie go i sa mo rzą du lo kal ne go. Z ko lei pod czas aga py 

wi gi lij nej ORL, nasz gość, ks. Sta ni sław Pu cha ła pod kre ślił, że ła miąc się opłat kiem „sto imy na prze -

ciw sie bie, a nie prze ciw so bie”. Trud no nie my śleć o tych sło wach, ob ser wu jąc, co dzie je się czę sto

wo kół nas.

Mi nio ny rok przej dzie do hi sto rii pa mięt ny kwiet nio wą, wciąż nie wy ja śnio ną, Tra ge dią Smo leń ską.

Dla na sze go sa mo rzą du sym bo licz ny jest po czą tek i ko niec 2010 r. Sty czeń – bo wte dy pre ze sem

NRL wy bra no re pre zen tan ta ślą skiej spo łecz no ści le kar skiej, na sze go Ko le gę, Ma cie ja Ha man kie wi -

cza i gru dzień – gdy pod czas uro czy ste go po sie dze nia ORL ob cho dzi li śmy Ju bi le usz 75-le cia po -

wsta nia śląskiego sa mo rzą du le kar skie go. Zli kwi do wa ny w 1951 ro ku na 38 lat, od ro dził się i do -

brze słu ży pa cjen tom i le ka rzom. Otrzy ma li śmy wie le ży czeń i gra tu la cji, mi mo nie sprzy ja ją cej au ry

do pi sa li go ście, tak że spo za na sze go re gio nu. Pa dło wie le cie płych słów o le ka rzach pra cu ją cych od lat

w na szym sa mo rzą dzie, który odgrywa znaczącą rolę na szczeblu krajowym. Spo tka nie by ło uświet -

nio ne wy stę pem na sze go Chó ru ŚIL. 

Po le cam skrót ju bi le uszo we go wy kła du oko licz no ścio we go na sze go Go ścia, Pro fe sor Ire ny 

Li po wicz, Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, opra co wa ny spe cjal nie dla „Pro Me di co”. Jak po wie dzia -

ła Pa ni Pro fe sor: „Sa mo rząd le kar ski stoi dziś przed trud nym za da niem”. (…) Po wi nien za pew nić po -

czu cie bez pie czeń stwa pa cjen tom, któ rzy mu szą zo stać prze ko na ni, że kwe stia etycz ne go dzia ła nia,

roz strzy ga nia o błę dach le kar skich, wy ni ka jąca z ich od po wie dzial no ści za wo do wej, jest w na praw -

dę do brych rę kach”. Waż nym na ten te mat gło sem, w tym nu me rze biu le ty nu, jest punkt wi dze nia

jed ne go z na szych wie lo let nich Rzecz ni ków Od po wie dzial no ści Za wo do wej, Kol. Je rze go Pie niąż ka. 

Bę dzie my kon ty nu ować współ pra cę z SUM, sa mo rzą da mi za wo do wy mi i te ry to rial ny mi, to wa rzy -

stwa mi na uko wy mi. Chce my też wes przeć le ka rzy udzie la niem po rad praw nych w ra mach to wa rzystw

na uko wych. Sa mi praw ni cy przy zna ją, że pra wo w zakresie ochrony zdrowia jest nie do okre ślo ne, a co

ma my po wie dzieć my, le ka rze, kie dy na sza od po wie dzial ność jest co raz więk sza? Dla te go też w przy -

szłym ro ku roz pocz nie my stu dia po dy plo mo we i wy kła dy z sze ro ko ro zu mia ne go pra wa, rów nież me -

dycz ne go, we współ pra cy z SUM i Uni wer sy te tem Ślą skim.

Wy bie ga jąc w przy szłość, nie za po mi naj my na szej prze szło ści. Mi nę ła wła śnie 29 rocz ni ca pa -

cy fi ka cji ko pal ni „Wu jek”, kie dy 16 grud nia 1981 r. od mi li cyj nych kul zgi nę ło dzie wię ciu gór ni ków,

a kil ku dzie się ciu zo sta ło ran nych. Na sze  wspo mnie nia  obej mu ją  przede  wszyst kim  gór ni ków, któ -

rzy  zło ży li  ofia rę  ży cia  na dro dze Oj czy zny do wol no ści. Nie za po mi naj my  jed nak  o so li dar nej

po sta wie  wie lu wspa nia łych  ślą skich  le ka rzy, któ rzy z po świę ce niem i na ra że niem ży cia  nie śli po -

moc  po szko do wa nym, da jąc  szcze gól ne świa dec two  na sze go po wo ła nia. Wie le  z tych zda rzeń  zo -

sta ło  już  opi sa nych, wie le  za cho wa ło się  je dy nie w pa mię ci  uczest ni ków  wy da rzeń. War to o nich

przy po mi nać!

Ja cek Ko za kie wicz

z mojego 
punktu 
widzenia…
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Uchwa łą nr 51/2010 
 Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach 

z dnia 1 grud nia 2010 r.
w spra wie: zmia ny uchwa ły w spra wie wy bo ru prze wod ni czą cych ko mi sji 

pro ble mo wych ORL w Ka to wi cach.

Na pod sta wie § 11 ust. 3 Re gu la mi nu Okrę go wej ra dy Le kar skiej sta no wią ce go za łącz -
nik do uchwa ły nr 13/2010 XXIX Okrę go we go Zjaz du Le ka rzy w Ka to wi cach 
z dnia 27 mar ca 2010 r. w spra wie uchwa le nia Re gu la mi nu Okrę go wej Ra dy Le kar skiej
w Ka to wi cach, Okrę go wa Ra da Le kar ska po sta na wia:

§1
W §1 pkt. 10 uchwa ły Nr 4/2010 Okrę go wej Ra dy Le kar skiej z dnia 13.01.2010 r. 
w spra wie wy bo ru prze wod ni czą cych ko mi sji pro ble mo wych ORL w Ka to wi cach wpro wa -
dza się na stę pu ją ce zmia ny:
– na prze wod ni czą ce go Ko mi sji ds. Kon tak tów z NFZ po wo łu je się Je rze go Pie niąż ka

§2 
Nad zór nad re ali za cją uchwa ły po wie rza się Se kre ta rzo wi ORL.

§3
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

�Nie porzucaj nadzieje,
Jakoc´ sie˛ kolwiek dzieje

Bo nie juz sl/on´ce ostatnie zachodzi,
A po zl/ej chwili pie˛kny dzien´ przychodzi�

fragment Pieśni IX Jana Kochanowskiego

Wszystkim naszym Czytelnikom 

w nowym, 2011 roku 

życzymy sukcesów w pracy 

zawodowej, spełnienia marzeń,

realizowania życiowych pasji, pogody

ducha i optymizmu

Redakcja „Pro Medico”



● HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ, CZYLI NIEŁATWA DROGA ŚLĄSKICH LEKARZY DO SAMORZĄDNOŚCI

Decydować o sobie
Ju bi le uszo we po sie dze nie ORL

Wśro dę 1 grud nia w Do mu Le ka rza
od by ło się uro czy ste po sie dze nie

Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach
z oka zji Ju bi le uszu 75-le cia ist nie nia sa -
mo rzą du le kar skie go na Ślą sku. Spe cjal -
nym go ściem spo tka nia by ła prof. Ire na 
Li po wicz – Rzecz nik Praw Oby wa tel -
skich, któ ra wy gło si ła oko licz no ścio wy wy -
kład na te mat ro li sa mo rzą dów w bu do -
wa niu de mo kra cji w Pol sce.  

W trak cie uro czy sto ści wrę czo no zło -
te „Od zna ki Ho no ro we za Za słu gi dla 
Wo je wódz twa Ślą skie go”. Otrzy ma ło je
trzech le ka rzy, człon ków Ślą skiej Izby le -
kar skiej, wie lo let nich dzia ła czy sa mo rzą -
du: dok to rzy Da nu ta Kor niak i Ja nusz 
Hey da oraz prof. Sta ni sław No wak. 

Pre zes ORL Ja cek Ko za kie wicz ser -
decz nie po wi tał za pro szo nych go ści, któ -
rzy po mi mo eks tre mal nie trud nych wa run -
ków po go do wych swo ją licz ną obec no ścią
uświet ni li ju bi le uszo we uro czy sto ści.
Wśród nich zna leź li się m.in. wi ce wo je wo -
da ślą ski Sta ni sław Dą bro wa, dy rek tor Wy -
dzia łu Nad zo ru nad Sys te mem Opie ki
Zdro wot nej Śl. UW dr Ire ne usz Rysz kiel,
wi ce pre zy dent By to mia Ma rian Ma ciej czyk,
przed sta wi ciel pre zy den ta So snow ca insp.
An drzej Woj cie chow ski, wła dze Ślą skie -
go Uni wer sy te tu Me dycz ne go: rek tor
prof. Ewa Ma łec ka-Ten de ra i pro rek to rzy
prof. Kry sty na Ol czyk i prof. Prze my sław
Ja ło wiec ki, ks. Krzysz tof Ta bath Ar chi die -
ce zjal ny Dusz pa sterz Służ by Zdro wia, pre -
zes NRL dr Ma ciej Ha man kie wicz, pre zes
ORL w Kra ko wie doc. An drzej Ma ty ja, pre -
zes ORL w War sza wie dr Mie czy sław Sza -
ta nek,  wi ce pre zes ORL w To ru niu dr Ka -
zi mierz Bryn dal, wi ce pre zes ORL we
Wro cła wiu dr An drzej Woj nar,  skarb nik
ORL w Biel sku -Bia łej dr Kry sty na Szy roc -
ka-Ko wal czyk, przed sta wi cie le Okrę go wej
Ra dy Ad wo kac kiej: dzie kan Ro man Kusz,
adw. Zo fia Gro cho wicz i adw. Ta de usz
Has sa, wi ce dzie kan Ra dy Okrę go wej Izby
Rad ców Praw nych r. pr. Ry szard 

Rok 1935 ob fi to wał w wie le prze ło mo wych wy da rzeń. Od był się pierw szy lot sa mo lo -
tu pol skiej kon struk cji RWD -13, uru cho mio no bez po śred nie po łą cze nie te le fo nicz ne mię -
dzy War sza wą a Ry gą, Sejm uchwa lił kon sty tu cję kwiet nio wą, zmarł mar sza łek Pił sud ski. W tym
sa mym ro ku uwień czo ne zo sta ły wie lo let nie sta ra nia pol skich le ka rzy o utwo rze nie Ślą skiej
Okrę go wej Izby Le kar skiej w Ka to wi cach. 

SA MO RZĄD – A CO TO TA KIE GO?
Idea sa mo rzą du le kar skie go wy ra sta z za sa dy sub sy diar no ści, gło szą cej, iż pod sta wą funk -

cjo no wa nia spo łe czeń stwa jest da le ko po su nię ty sa mo rząd, wo bec któ re go pań stwo peł ni
ro lę po moc ni czą (sub sy diar ną). W myśl tej idei, każ dy szcze bel sa mo rzą du po wi nien re -
ali zo wać tyl ko te za da nia, któ re nie mo gą być po myśl nie re ali zo wa ne przez szcze bel niż -
szy, al bo sa mych oby wa te li. Zwra ca się tu więc uwa gę na po ten cjał drze mią cy w oby wa te -
lu – to on de cy du je o spra wach dla nie go naj bliż szych, o tych, na któ rych się zna i któ re
ma ją dla nie go naj więk sze zna cze nie. Z per spek ty wy sa mo rzą dów za wo do wych uznać więc
moż na, iż re ali zu ją one ca ło kształt za dań zwią za nych z funk cjo no wa niem da nej pro fe sji w ta -
kim za kre sie, w ja kim po szcze gól ni ich człon ko wie nie są w sta nie sa mi te go uczy nić. W od -
nie sie niu zaś do struk tur pań stwo wych moż na przy jąć, że to na sa mo rzą dach spo czy wa od -
po wie dzial ność za kształt i dzia łal ność grup, któ re re pre zen tu ją. Wy jąt kiem są tu wy łącz -
ne kom pe ten cje cen tral nych or ga nów pań stwo wych, za strze żo ne w usta wach. Sub sy diar -
ność, a więc idea, któ ra sta no wi pod sta wę dzia łal no ści sa mo rzą du le kar skie go, jest uzna -
na za jed ną z pod sta wo wych za sad kon sty tu cyj nych, de fi niu ją cych kształt ustro jo wy Unii Eu -
ro pej skiej. Jest też jed nym z ele men tów spo łecz nej na uki ko ścio ła ka to lic kie go, kła dą cej na -
cisk na ro lę jed nost ki w no wo cze snym spo łe czeń stwie oby wa tel skim.

Na Ślą sku wszyst ko za czę ło się w po ło wie lat dwu dzie stych ubie głe go stu le cia. Co praw -
da sa mo rząd le kar ski w Pol sce zo stał po wo ła ny do ży cia już w grud niu 1921 ro ku, ale burz -
li wa hi sto ria na sze go re gio nu sta nę ła na prze szko dzie utwo rze nia Ślą skiej Izby Le kar skiej.
W 1922 ro ku wschod nia część daw ne go pru skie go Gór ne go Ślą ska zo sta ła po łą czo na z przy -
zna ną Pol sce czę ścią Księ stwa Cie szyń skie go w ra mach au to no micz ne go wo je wódz twa ślą -
skie go, obej mu ją ce go w ten spo sób wschod nie ru bie że hi sto rycz nych ziem gór no ślą skich

75-LECIE ŚIL
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Prezes  ORL Jacek Kozakiewicz, inauguruje jubileuszowe uroczystości 



75-LECIE ŚIL

(za chod nie we szły w skład Nie miec oraz Cze -
cho sło wa cji). 

Wo je wódz two ślą skie by ło re gio nem
o sze ro kiej au to no mii, de cy du ją cym o wła -
snych fi nan sach, po rząd ku i za sa dach funk -
cjo no wa nia ad mi ni stra cji. Z wła snym Sej mem
oraz od ręb nym Skar bem re gion ten był ewe -
ne men tem na ska lę II Rze czy po spo li tej.
Co cie ka we, go spo dar ność tu tej szych władz
spra wi ła, że Skarb Ślą ski przez ca ły okres

Ostrow ski, se kre tarz Ra dy Izby No ta rial -
nej not. Ma ciej Pi wo war ski, wi ce pre zes Ślą -
skiej Izby Ap te kar skiej dr Piotr Bru kie wicz,
przed sta wi cie le Okrę go wej Ra dy Pie lę gnia -
rek i Po łoż nych: wi ce prze wod ni czą ca
Cze sła wa Bry lak-Koz draś i se kre tarz Bar -
tosz Szczu dłow ski, prze wod ni czą cy Od -
dzia łu Ślą skie go PTL dr Je rzy Do siak, prze -
wod ni czą cy Oddz. Śl. Pol skie go To wa rzy -
stwa Ne fro lo gów doc. To masz Irzy niec,
prze wod ni czą cy Oddz. Śl. Pol skie go To -
wa rzy stwa Cho rób Płuc doc. An drzej
Krzy wiec ki, prze wod ni czą cy Oddz. Śl. Pol -
skie go To wa rzy stwa Me dy cy ny Pra cy dr Ry -
szard Szoz da, pre zes Ślą skie go Związ ku
Pra co daw ców Za kła dów Opie ki Zdro wot -
nej dr Ta de usz Urban, prze wod ni czą cy Ra -
dy Woj. Śl. OPZZ Ry szard Ma dej ski, prze -
wod ni czą cy Za rzą du Reg. Ślą skie go
Związ ku Za wo do we go Ane ste zjo lo gów dr
Artur Szy mu ra, prze wod ni czą cy Ślą skiej
Ra dy Woj. Fe de ra cji Związ ków Za wo do -
wych Pra cow ni ków Ochro ny Zdro wia
Mie czy sław Urgacz oraz prze wod ni czą -
ca Ogól no pol skiej Kon fe de ra cji Związ ków
Za wo do wych Pra cow ni ków Ochro ny Zdro -
wia Ma ria Cie śla. 

Pod czas uro czy sto ści wrę czo no tak -
że oko licz no ścio we sta tu et ki go ściom
i przed sta wi cie lom władz sa mo rzą du
ubie głych pię ciu ka den cji. Otrzy ma li je
m.in. by li pre ze si ORL, Okrę go wi Rzecz -
ni cy Od po wie dzial no ści Za wo do wej oraz
prze wod ni czą cy Okrę go we go Są du Le kar -
skie go. 

Szcze gól ne go cha rak te ru ob cho dom
Ju bi le uszu nada ła obec ność pocz tów
sztan da ro wych Ślą skiej Izby Le kar skiej
i Pol skie go To wa rzy stwa Le kar skie go,
w któ rym ro lę cho rą że go peł nił prze wod -
ni czą cy oddziału śląskiego PTL dr Je rzy
Do siak. 

swe go funk cjo -
no wa nia był wie -
rzy cie lem bu -
dże tu II RP. 

W la -
tach 1923-24
w wo je wódz twie
ślą skim pol scy
le ka rze by li
w mniej szo ści.
Pra co wa ło ich tu
za le d wie 60
przy 200 le ka -
rzach Niem -
cach. By ła to
zbyt ma ła licz ba
by mo gli starać

się o za ło że nie wła snej izby, dla te go Zwią zek Go spo dar czy Le ka rzy Po la ków i To wa rzy stwo
Le ka rzy Po la ków na Ślą sku pod ję ły pró bę przy łą cze nia ich do OIL Po znań sko – Po mor skiej.
Do pie ro na po cząt ku lat ‘30 Sejm Ślą ski roz po czy na pra cę nad po wo ła niem osob nej in -
sty tu cji dla na sze go wo je wódz twa i wnio sku je o to do władz cen tral nych. W 1934 ro ku zo -
sta je uchwa lo na no wa usta wa o izbach le kar skich, a w kil ka mie się cy póź niej 26 lip ca te -
go sa me go ro ku mi ni ster zdro wia i opie ki spo łecz nej wy da je roz po rzą dze nie o usta no wie -
niu Ślą skiej Okrę go wej Izby Le kar skiej z sie dzi bą w Ka to wi cach. Pol scy le ka rze sta no wi li już
wów czas więk szość na Gór nym Ślą sku, bo wiem pra co wa ło ich bli sko 400, przy 84 po cho -
dze nia ży dow skie go i 42 Niem cach. 

Pierw sze wy bo ry do władz izby prze pro wa dzo no w ma ju 1935 ro ku. Śro do wi sko le -
kar skie zde cy do wa ło wów czas o po wie rze niu funk cji prze wod ni czą ce go za rzą du dok to ro -
wi Igna ce mu No wa ko wi (1887-1966), le ka rzo wi gi ne ko lo go wi z Cho rzo wa. Tym sa mym
roz po czę ła się fak tycz na dzia łal ność ślą skie go sa mo rzą du le kar skie go, któ ra zo sta ła prze -
rwa na w wy ni ku wy bu chu II woj ny świa to wej. Rok 1945 przy niósł wy zwo le nie, ale sa mo -
rząd ność nie wpi sy wa ła się do brze w ustrój ko mu ni stycz nej Pol ski. Uru cho mio no wpraw -
dzie izby le kar skie, w tym ślą sko-dą brow ską, obej mu ją cą swym za się giem no wo pow sta łe wo -
je wódz two, ale był to ostat ni akord przed cał ko wi tym de mon ta żem sa mo rzą dów i prze ję -
ciem ich za dań, a przede wszyst kim ma jąt ków przez no wo utwo rzo ne so cja li stycz ne or ga -
ni za cje. Osta tecz nie li kwi da cja na stą pi ła w ma ju 1951 ro ku i tak po nie speł na szes na stu la -
tach sa mo rząd ność ślą skich le ka rzy i le ka rzy den ty stów prze sta ła ist nieć. 

SA MO RZĄD – RE AK TY WA CJA

Wiatr zmian, któ ry za wi tał do Eu ro py w la tach osiem dzie sią tych spra wił, że po ja wi ła się
na dzie ja na po wrót do przed wo jen nych tra dy cji i od bu do wę sa mo rzą dów za rów no te ry to -
rial nych, jak i za -
wo do wych. Ko lej ne
zjaz dy i ple na Ko -
mi te tu Cen tral ne go
PZPR, po wo li za -
czę ły do strze gać
po trze bę zła go -
dze nia po li ty ki par -
tii w sto sun ku
do po trzeb zrze -
sza nia się i sa mo -
sta no wie nia oby -
wa te li o so bie.
Na tej fa li I Zjazd
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Pol skie go To wa rzy stwa Le kar skie go, któ ry od był się w 1985 ro ku pod jął uchwa łę w spra -
wie ko niecz no ści po wo ła nia izb le kar skich. Roz po czę ły się dys ku sje i pra ca na kształ tem przy -
szłe go sa mo rzą du. Trwa ło to kil ka lat, ale 17 ma ja 1989 ro ku po sło wie na Sejm IX ka den -
cji uchwa li li usta wę o izbach le kar skich, któ ra we szła w ży cie 1 stycz nia 1990 ro ku. 

Przy go to wa nia do I Okrę go we go Zjaz du Le ka rzy w Ka to wi cach trwa ły kil ka mie się cy.
O tym, że nie by ło ła two z nie by tu, do słow nie od pod staw, zor ga ni zo wać struk tu ry przy -
szłej dzia łal no ści naj le piej świad czy no tat ka spo rzą dzo na przez jed ne go z se kre ta rzy te go
hi sto rycz ne go wy da rze nia dr Alek san der Cią gło, któ ry za no to wał: „I Zjazd od by wał się w 2
eta pach: I – 9. XI. 1989 r. – Za brze i II – 13. XI. 1989 r. – Dom Le ka rza K -ce (pra ca ko -
mi sji skru ta cyj nej, ogło sze nie wy ni ków wy bo rów). Z uwa gi na trud ne wa run ki or ga ni za cyj -
ne w ja kich dzia ła ła O. I. L. w Ka to wi cach w pierw szych mie sią cach dzia łal no ści (brak po -
miesz czeń, ma szy ny do pi sa nia oraz jed no oso bo wa ob sa da ad mi ni stra cyj na przez 6-m -cy)
pro to kół z I -sze go Zjaz du na pi sa ny jest od ręcz nie”.

SA MO RZĄD – DZI SIAJ

Wła dze na stę pu ją cych po so bie ka den cji or ga nów izby la ta mi pra co wa ły, by stwo rzyć so -
lid ny fun da ment dla re ali za cji za dań do któ rych sa mo rząd zo stał po wo ła ny. Od sa me go po -

cząt ku je go ist nie -
nia do je go nad -
rzęd nych ce lów na -
le żą: pie cza
nad na le ży tym wy -
ko ny wa niem za wo -
du, dba łość o pra -
wa le ka rzy i in te -
gra cja śro do wi ska
me dycz ne go. Dla
za bez pie cze nia in -
te re sów swo ich
człon ków, m. in.
ze skła dek, któ re są
zo bo wią za ni wpła -

cać le ka rze i le ka rze
den ty ści za ku pio no

i wy re mon to wa no ka to wic ki „Dom Le ka rza”, gdzie sa mo rząd ma swo ją sie dzi bę. Tu od by -
wa ją się po sie dze nia kil ku dzie się ciu ko mi sji te ma tycz nych, or ga ni zo wa ne są wy sta wy pla stycz -
ne i kon cer ty z udzia łem le ka rzy – twór ców oraz licz ne kon fe ren cje, szko le nia i kur sy or ga -
ni zo wa ne przez izbę. Od wie lu lat przy ślą skim sa mo rzą dzie ist nie je Ze spół Mu zy ku ją cych
Le ka rzy, a w ro ku 2009 za in au gu ro wał swo ją dzia łal ność Chór. Sze ro ko zna ne i ce nio ne są
osią gnię cia ślą skich le ka rzy po etówi li te ra tów, ma la rzy, rzeź bia rzy oraz fo to gra fi ków, a tak -
że spor tow ców
róż nych dys cy plin.

Cz łon  ko  w ie
ŚIL mo gą rów nież
na pre fe ren cyj nych
za sa dach ko rzy stać
z ba zy noc le go wej
w War sza wie.
Do tej po ry udzie -
lo no tam po nad 20
tys. noc le gów.
Z my ślą o eme ry -
tach i ren ci stach,
któ rzy choć nie są
już ak tyw ni za wo -

do wo, ale sta no wią in te gral ną część sa mo -
rzą du le kar skie go utwo rzo no Dom Le ka rza
Se nio ra w So snow cu.

Ślą ska Izba Le kar ska po dej mu je tak że
wie le dzia łań ma ją cych na ce lu sze ro ko 

I ka den cja (1989-1993)
Okrę go wa Ra da Le kar ska (ORL): prze wod -
ni czą cy Zyg fryd Waw rzy nek, wi ce prze wod -
ni czą cy: Ka zi mierz Klecz, Ma ria Kli mo wicz
Okrę go wy Rzecz nik Od po wie dzial no ści
Za wo do wej (OROZ) – 
To mi ra Neu may er-Sa wa ryn
Okrę go wy Sąd Le kar ski (OSL) – prze wod -
ni czą cy Wła dy sław Na si łow ski

II ka den cja (1993-1997)
ORL: prze wod ni czą cy Woj ciech Ma rqu -
ardt, wi ce prze wod ni czą cy: Ja cek Ko za kie -
wicz, An drzej Spi sak, Krzysz tof Śla ski
OROZ – To mi ra Neu may er-Sa wa ryn
(do lu te go 1996) Ste fan Ko pocz
OSL – prze wod ni czą cy Sta ni sław No wak

III ka den cja (1997-2001)
ORL: prze wod ni czą cy Woj ciech Ma rqu -
ardt, wi ce prze wod ni czą cy: Jan Kło po -
tow ski, Krzysz tof Śla ski
OROZ – Mie czy sław Dzie dzic
OSL – prze wod ni czą cy Wła dy sław Na si -
łow ski

IV ka den cja (2001-2005)
ORL: prze wod ni czą cy Ma ciej Ha man -
kie wicz, wi ce prze wod ni czą cy: Ha li na Bor -
giel-Ma rek, Woj ciech Ma rqu ardt, Ja nusz
Hey da
OROZ – Ste fan Ko pocz
OSL – prze wod ni czą cy Wła dy sław 
Na si łow ski

V ka den cja (2005-2009)
ORL: prze wod ni czą cy Ma ciej Ha man -
kie wicz, wi ce prze wod ni czą cy: Woj ciech
Ma rqu ardt, Ja nusz Hey da, Krzysz tof 
Śla ski
OROZ – Ste fan Ko pocz
OSL – prze wod ni czą cy Ste fan Sten cel

VI ka den cja (2009-2013)
ORL: pre zes: Ja cek Ko za kie wicz, wi ce pre -
ze si: Ha li na Bor giel-Ma rek, Ma ciej 
Ha man kie wicz
OROZ – Ta de usz Urban
OSL – prze wod ni czą cy Ste fan Sten cel
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Poczty sztandarowe Polskiego Towarzystwa Lekarskiego 

 i Śląskiej Izby Lekarskiej



75-LECIE ŚIL

skich. Istot ne zna cze nie dla sa mo rzą du le kar skie go ma rów nież współ pra ca z in ny mi sa -
mo rzą da mi za wo do wy mi.

Za swo ją dzia łal ność w 2005 ro ku Ślą ska Izba Le kar ska, zo sta ła wy róż nio na „Zło tą Od -
zna ką Ho no ro wą za Za słu gi dla Wo je wódz twa Ślą skie go” – na gro dą przy zna wa ną jed nost -
kom, któ re dzia ła jąc na te re nie wo je wódz twa w szcze gól ny spo sób przy czy ni ły się do je -
go go spo dar cze go, kul tu ral ne go i spo łecz ne go roz wo ju. 

An na Za do ra – Świ de rek

Do na pi sa nia ar ty ku łu au tor ka wy ko rzy sta ła: ma te ria ły za war te w książ ce 70 lat sa mo rzą du
le kar skie go na Ślą sku, wy da nej na kła dem ŚIL, Ka to wi ce 2005, zwłasz cza roz dzia łu au tor stwa

dr Krzysz to fa Broż ka pt. Tra dy cje Ślą skiej Izby Le kar skiej do 1951 ro ku 
oraz wy stą pie nie pre ze sa ORL Jac ka Ko za kie wi cza wy gło szo ne 1 grud nia 2010 

 w „Do mu Le ka rza” podczas uro czy sto ści Ju bi le uszu 75-le cia ślą skie go sa mo rzą du le kar skie go.

ro zu mia ną po moc dla swo ich człon ków,
z uwzględ nie niem róż nych form wspar cia
ma te rial ne go dla le ka rzy i ich ro dzin. Z fun -
du szu so cjal ne go wy pła ca ne są bez zwrot ne
za po mo gi, ni sko opro cen to wa ne po życz ki
i fun do wa ne są sty pen dia dla dzie ci zmar -
łych le ka rzy. 

Dla wła ści wej re ali za cji usta wo wych za -
dań na wią za no współ pra cę ze Ślą skim Uni -
wer sy te tem Me dycz nym, a tak że to wa rzy -
stwa mi na uko wy mi, ini cju jąc w 2010 po wsta -
nie Ślą skiej Kon fe ren cji To wa rzystw Le kar -

nia, jest bar dziej skom pli ko wa na. Je go po cząt ko we za słu gi w przy wra ca niu god no ści spo -
łecz nej za wo du: le ka rza, no ta riu sza czy ad wo ka ta, by ły dłu go nie kwe stio no wa ne. Uwień -
cze niem tej ak cep ta cji spo łecz nej sta ła się re gu la cja kon sty tu cyj na z ro ku 1997, da ją ca sa -
mo rzą do wi nie zwy kle cen ne dla nie go, przy zmie nia ją cych się rzą dach, za ko twi cze nie kon -
sty tu cyj ne. Sa mo rząd za wo do wy zdo był też za ufa nie i po par cie swo ich człon ków. Ostat -
nie la ta i ob ser wo wa na zmia na, ka żą jed nak po sta wić py ta nie o to, czy sa mo rząd za wo -
do wy wy ko rzy stu je swą hi sto rycz ną szan sę, a na wet czy je go po zy cja spo łecz na i praw -
na nie sta je się za gro żo na?

Sza now ni Pań stwo,
Nie ukry wa łam ni gdy mo je go za an ga żo wa nia na rzecz sa mo rzą du te ry to rial ne go, w któ -

re go przy wra ca niu i re for mie bra łam czyn ny udział. Dro ga jest mi tak że idea sa mo or ga ni -
za cji i sa morzą dze nia się za wo dów za ufa nia spo łecz ne go. Nie jest przy tym dla mnie pro -
ble mem przy mu so wy cha rak ter zrze sza nia się w sa mo rzą dzie, kwe stio no wa ny ostat nio bar -
dzo moc no przez je go prze ciw ni ków. Wy ra zi łam to przez ogra ni cze nie skar gi kon sty tu cyj -
nej. Na le ży bo wiem pod kre ślić, że wła śnie przy mu so wa przy na leż ność do sa mo rzą du za -
wo do we go, umoż li wia prze ka za nie tym sa mo rzą dom przez pań stwo, w dro dze za dań (funk -
cji) zle co nych ad mi ni stra cji pu blicz nej czę ści kom pe ten cji i od po wie dzial no ści. Wy ko ny wa -
nie przez sa mo rząd za wo do wy ad mi ni stra cji zle co nej (le kar skiej, ad wo kac kiej), po waż nie
od cią ża pań stwo i sta no wi prak tycz ną re ali za cję za sa dy part ner stwa spo łecz ne go. Rów no -
cze śnie jed nak moż na po sta wić te zę, że sa mo rząd za wo do wy tra ci ak tu al nie część za ufa -
nia spo łecz ne go, a przez wie lu kry ty ków, jest po strze ga ny cza sem na wet ja ko groź na „kor -
po ra cja” wal czą ca ra czej o in te re sy gru po we, niż do bro wspól ne. Okre śle nie sa mo rzą du
za wo do we go ja ko „kor po ra cji” sta je się za miast neu tral ne go okre śle nia praw ni cze go być
cza sa mi wręcz za rzu tem. Kon trast z po wszech ną nie mal ak cep ta cją dla sa mo rzą du te ry -
to rial ne go, ak cep ta cją, któ rej obec nie (od mien nie niż w prze szło ści) nie od wa ża się kwe -
stio no wać żad na zna czą ca par tia po li tycz na, jest du ży.

Sa mo rząd za wo do wy wśród swo ich pod sta wo wych za dań obok dzia łań na rzecz śro -
do wi ska, prze strze ga nia stan dar dów i ety ki, wy ko nu je tak że za da nia w za kre sie np. od po -
wie dzial no ści za wo do wej le ka rzy, ja ko kla sycz nej funk cji zle co nej.

Za py taj my: jak w świe tle skarg do RPO, wy glą da re ali za cja te go za da nia? Czy mo że na -
si la ją ca się kry ty ka me diów jest aż tak w rze czy wi sto ści uza sad nio na?

Dla przy kła du, w 2009 r. roz pa try wa no łącz nie 58 ta kich spraw. Z te go, 30 do ty czy ło kwe -
stii od po wie dzial no ści za nie pra wi dło we le cze nie, w tym od szko do wań, zaś 28 – dzia łal -
no ści or ga nów od po wie dzial no ści za wo do wej. Na to miast w 2010 r. (do koń ca li sto pa da)
wpły nę ły łącz nie 44 skar gi, z cze go 20 – w spra wie od po wie dzial no ści od szko do waw czej

Sa mo rząd za wo do wy jest waż ną dla
de mo kra tycz ne go pań stwa praw ne -
go i za ko twi czo ną w kon sty tu cji

z 1997 ro ku in sty tu cją praw ną. Zmia -

na ustro ju do ko na na w ro ku 1989, cha rak -
te ry zo wa ła się przy wró ce niem dwóch nie -
zwy kle waż nych, w peł ni de mo kra tycz nych
form de cen tra li za cji za dań pań stwo wych: sa -
mo rzą du te ry to rial ne go i sa mo rzą du za wo -
do we go. O ile, jak sły sze li śmy ze wszyst kich
stron pod czas ob cho dów 20-le cia sa mo rzą -
du te ry to rial ne go, suk ces sa mo rzą du te ry -
to rial ne go jest po wszech nie uzna ny, a do -
ko na nia ak cep to wa ne na wet w wyż szym
stop niu niż do ro bek władz cen tral nych, o ty -
le sy tu acja sa mo rzą du za wo do we go, co mu -
si my po wie dzieć w 20-le cie je go od ro dze -

WYKŁAD WYGŁOSZONY PRZEZ PROFESOR IRENĘ LIPOWICZ, RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 
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Wpły wa ją ce do Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich skar gi od no szą ce się do błę dów le kar -
skich, sta no wią sto sun ko wo wą ski mar gi nes wśród spraw za ła twia nych przez Biu ro RPO.
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na ne ga tyw ne przy pad ki. Chcia ła bym jed -
nak zwró cić uwa gę, że ma my do czy nie nia
z dy na micz nym pro ce sem spo łecz nym.
Żad na struk tu ra pań stwo wa, zwłasz cza ta -
ka o cha rak te rze sa mo rzą du za wo do we go,
nie mo że re zy gno wać z wal ki o ak cep ta cję
spo łecz ną, bo to z niej wy pły wa ją póź niej -
sze de cy zje par la men tu i rzą du. Sa mo rząd
za wo do wy le ka rzy przez dzie siąt ki lat swo -
je go ist nie nia do brze słu żył pa cjen tom i le -
ka rzom, a przy mu so wa przy na leż ność
do nie go le ka rzy po 1989 r., słu ży ła tyl ko
lep sze mu wy peł nia niu te go za da nia w pań -
stwie de mo kra tycz nym.

We współ cze snym „me dial nym” spo łe -
czeń stwie, któ re na gła śnia wszel kie nie pra -
wi dło wo ści, a wia do mo ści o do brym i wła -
ści wym funk cjo no wa niu nie ma ją dla nie go
atrak cyj no ści me dial nej, mu si w mo im prze -
ko na niu zmie nić się jed nak treść dzia ła nia
sa mo rzą du za wo do we go: szyb kie i spraw -
ne eg ze kwo wa nie stan dar dów za wo do -
wych i etycz nych, zda je się czę sto bo wiem
swo istym „wy ści giem” z eg ze kwo wa nym bły -
ska wicz nie przez me dia po wszech nym po -
tę pie niem spo łecz nym w przy pad kach na -
gan nych, któ re go część roz cią ga się też
na sa mo rząd za wo do wy. Rów no le gle więc
zmie nić się po win na for ma dzia ła nia. Je że li
sa mo rząd ma się roz wi jać wła ści wie, nie -
zbęd na jest ści sła współ pra ca – ro bo cza,
a nie tyl ko od świę ta – róż nych ro dza jów sa -
mo rzą dów za wo do wych, któ re po win ny
uka zać spo łe czeń stwu waż ność, ak tu al -
ność i przy dat ność swo ich dzia łań. Nad cho -
dzą ce zmia ny praw ne bę dą „funk cją” ta kiej
wła śnie ak cep ta cji spo łecz nej. Sa mo rząd le -
kar ski stoi dziś przed trud nym za da niem: po -
wi nien za pew nić swo im człon kom po czu cie
in te gra cji i za wo do we go bez pie czeń stwa,
stwo rzyć ra my do sa mo kształ ce nia i dzia -
łal no ści pro bo no. Rów no cze śnie po wi nien
za pew nić po czu cie bez pie czeń stwa pa -
cjen tom, któ rzy mu szą zo stać prze ko na ni,
że kwe stia etycz ne go dzia ła nia, roz strzy ga -
nia o błę dach le kar skich wy ni ka ją cej z ich
od po wie dzial no ści za wo do wej, jest w na -
praw dę do brych rę kach.

Z ży cze nia mi spro sta nia tym no wym,
trud nym wy zwa niom, prze ka zu ję wszyst kim
Człon kom Sa mo rzą du Le kar skie go, a zwłasz -
cza Ślą skiej Izbie Le kar skiej w związ ku
z jej 75-le ciem, gra tu la cje i po zdro wie nia.

prof. Irena Lipowicz

za skut ki złe go le cze nia,
a 24 – w spra wie or ga -
nów od po wie dzial no ści
za wo do wej.

Na le ży od no to wać
istot ne ja ko ścio we zróż -
ni co wa nie skarg do ty -
czą cych dzia ła nia or ga -
nów od po wie dzial no ści
za wo do wej, co wy da je
się być kon se kwen cją
głę bo kich zmian w za -
kre sie praw nej re gu la cji
tej kwe stii. Do koń -

ca 2009 r. sys tem od po wie dzial no ści za wo do wej le ka rzy funk cjo no wał na pod sta wie prze -
pi sów usta wy z dnia 17 ma ja 1989 r. o izbach le kar skich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.)
oraz roz po rzą dze nia mi ni stra zdro wia i opie ki spo łecz nej z dnia 26 wrze śnia 1990 r. w spra -
wie po stę po wa nia w przed mio cie od po wie dzial no ści za wo do wej le ka rzy (Dz. U. nr 69,
poz. 406). Sys tem ten był sto sun ko wo ma ło wy dol ny oraz nie stwa rzał rów nych szans obro -
ny swo ich in te re sów przez le ka rza i przez po krzyw dzo ne go pa cjen ta. Głów ne za rzu ty pod -
no szo ne w skar gach do Rzecz ni ka w 2009 r. do ty czy ły: 
• prze wle kło ści po stę po wa nia wy ja śnia ją ce go przed okrę go wy mi rzecz ni ka mi od po wie dzial -

no ści za wo do wej oraz bra ku in for ma cji o przy czy nach prze dłu ża nia te go po stę po wa nia 
• nie za cho wa nia obo wią zu ją cych pro ce dur w po stę po wa niu wy ja śnia ją cym, 
• od mo wy wglą du po krzyw dzo nych do akt po stę po wa nia,
• stron ni czo ści or ga nów od po wie dzial no ści za wo do wej po wo do wa nej so li dar no ścią za wo -

do wą wo bec ob wi nia nych le ka rzy oraz przy zwo le niem (to le ro wa niem) dla nie etycz nych
za cho wań człon ków kor po ra cji le kar skiej,

• brak obiek ty wi zmu bie głych za trud nio nych nie jed no krot nie w tej sa mej pla ców ce, co ob -
wi nio ny le karz, przy ogra ni czo nej moż li wo ści wy łą cze nia ta kie go bie głe go, któ re go opi -
nia jest czę sto ko ron nym do wo dem w po stę po wa niu prze ciw ko ko le dze,

• nie współ mier nie ła god nych kar za prze wi nie nia za wo do we,
• aro ganc kie go i lek ce wa żą ce go trak to wa nia po krzyw dzo nych przez okrę go wych rzecz ni -

ków od po wie dzial no ści za wo do wej.
Po trze ba zmia ny prze pi sów re gu lu ją cych kwe stię od po wie dzial no ści za wo do wej le ka -

rzy, sy gna li zo wa na by ła mi ni strom zdro wia przez ko lej nych Rzecz ni ków Praw Oby wa tel skich,
po cząw szy od 1999 r. Wska zy wa no przede wszyst kim na po trze bę tak że dla do bra sa mo -
rzą dów le kar skich stwo rze nia me cha ni zmów eli mi nu ją cych po wta rza ją ce się złe prak ty ki, do -
sto so wa nia prze pi sów do stan dar dów kon sty tu cyj nych i mię dzy na ro do wych w za kre sie ochro -
ny praw uczest ni ków po stę po wa nia w spra wie od po wie dzial no ści za wo do wej oraz wzmoc -
nie nia nad zo ru nad tym po stę po wa niem. 

Zmia na prze pi sów do ko na na zo sta ła z dniem 1 stycz nia 2010 r. W tej da cie we szła w ży -
cie no wa usta wa z dnia 2 grud nia 2009 r. o izbach le kar skich (Dz. U. nr 219, poz. 1708),
za wie ra ją ca re gu la cje do ty czą ce od po wie dzial no ści za wo do wej le ka rzy (roz dział 5), bę dą -
ce swo istym ko dek sem po stę po wa nia w spra wach od po wie dzial no ści za wo do wej. No we prze -
pi sy two rzą przej rzy sty mo del kor po ra cyj ne go po stę po wa nia, wy cho dzą na prze ciw ocze ki -
wa niom do ty czą cym wzmoc nie nia po zy cji po krzyw dzo ne go oraz wzmoc nie nia in stru men -
tów nad zo ru nad po stę po wa niem rzecz ni ków od po wie dzial no ści za wo do wej. Zmia na ta zna -
la zła wy raź ne od bi cie w tre ści wnio sków wpły wa ją cych w 2010 r. Je dy nie po je dyn cze z nich
do ty czy ły uchy bień w po stę po wa niu. Przy tła cza ją ca więk szość wnio sko daw ców zwra ca ła się
o okre ślo ne po ra dy, do ty czą ce praw po krzyw dzo ne go oraz ob wi nio ne go.

Sza now ni Pań stwo,
Do świad cze nia Rzecz ni ka na pod sta wie na pły wa ją cych skarg, nie uza sad nia ją po ja wia -

ją cych się, czę sto ogól nych ne ga tyw nych ocen sa mo rzą du za wo do we go, choć wska zu ją
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Etos za wo du le ka rza 
(…) Urzęd ni cy na zy wa ją na szą pra cę

„udzie la niem świad czeń me dycz nych” za ty -
le i ty le punk tów re fe ren cyj nych. Ale prze -
cież jest coś po za tym, bo za każ dym ta kim
„świad cze niem” kry je się po słu ga le kar ska
w służ bie god no ści cho re go czło wie ka. Pra -
ca le ka rza łą czy kil ka wy mia rów: the ra pe ię,
czy li le cze nie, epi me le ię, czy li za tro ska nie lub
opie kę i dia ko nię, czy li służ bę czło wie ko wi.
Być le ka rzem to nie tyl ko po siąść ogrom ną
wie dzę me dycz ną, na uko wą, tech no lo gicz -
ną. To zna czy być zdol nym do głę bo kiej re -
flek sji. Za chwyt nad ta jem ni cą i pięk nem ży -
cia sta no wi uza sad nie nie i mo ty wa cję zdo -
by wa nia wie dzy me dycz nej. W izbie le kar skiej
pod kre śla my czę sto god ność za wo du 

le ka rza. Ro zu mie my to
tak że ja ko god ność sztu ki
le kar skiej, któ ra mo że być
nie tyl ko wspa nia łą tech ni -
ką, ale tak że da rem, po wo -
ła niem, na wet peł nym ża -
ru uczu ciem. Mó wi my wte -
dy o mi ło ści do me dy cy ny.
Sło wo „ethos”, za nim na -
bra ło zna cze nia spo so bu
po stę po wa nia, naj pierw
zna czy ło po pro stu „sta łe
miej sce prze by wa nia”. Ta kim
miej scem jest dla nas szpi tal,
przy chod nia, ga bi net le kar ski. A w sen sie me ta fo rycz nym, to na sze „miej sce prze by wa nia”
to jest miej sce le ka rza przy cho rym. (…)

Janusz Heyda

FRAGMENT WYSTĄPIENIA DR. JANUSZA HEYDY, W IMIENIU LEKARZY OZDZNACZONYCH ZŁOTĄ
„ODZNAKĄ HONOROWĄ ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

WYWIAD

Cudów nie ma. Są standardy
● ROZMOWA GRAŻYNY OGRODOWSKIEJ Z DR. JERZYM PIENIĄŻKIEM, ZASTĘPCĄ OKRĘGOWEGO

RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

ne go. Bo za każ dym ra zem ma my do czy nie nia jak by z na ru sza niem przez le ka rza „kon -
sty tu cyjnego pra wa czło wie ka do nie ty kal no ści”. Że by to by ło ja sne i przej rzy ste dla pa -
cjen ta i da wa ło mu moż li wość wy bo ru, dla bez pie czeń stwa praw ne go le ka rza, po win ny być
usta lo ne stan dar dy le cze nia, któ rych w Pol sce nie ma. 

Nie ma stan dar dów le cze nia? W ja kim sen sie? 
Le karz mo że wy brać me to dę dia gno stycz ną lub le cze nia opar tą na ogól nie przy ję tych za -
sa dach. Co to zna czy? Nic. Są opi sa ne w pod ręcz ni kach, ale czę sto w każ dym tro chę ina -
czej. Je den au tor pi sze tak, dru gi tak. Pro ble my, z któ ry mi my, rzecz ni cy naj czę ściej ma -
my do czy nie nia, po ja wia ją się w przy pad kach, w któ rych tak na praw dę, nie ma jed no znacz -
nych za sad po stę po wa nia. Na przy kład: pa cjent w sta nie upo je nia al ko ho lo we go. Wie my
z cy ta tów pod ręcz ni ko wych, że wy ma ga „szcze gól nej uwa gi”. Czy li? W kra jach an glo sa -
skich od po wie dzial ność za błęd ną oce nę sta nu pa cjen ta po no si on sam, je śli wpro wa dzi się
świa do mie w stan utrud nia ją cy dia gno sty kę. Czy li je śli upi je się lub „na ćpa” (prze pra szam
za to sło wo).

A u nas?
„Wy gra łem” kie dyś spra wę przed są dem po wszech nym, przed sta wia jąc współ wi nę pa cjen -
ta, któ ry w sta nie upo je nia al ko ho lo we go nie po zwa lał się zba dać i awan tu ru jąc się, żą dał
wy pusz cze nia go z izby przy jęć, do do mu. Ob ra że nia ze wnętrz ne cia ła su ge ro wa ły, że na -
stęp stwa ich mo gą się roz wi nąć z upły wem cza su. Le karz ode słał go pod eskor tą po li cji do izby
wy trzeź wień, upew nia jąc się wcze śniej, że jest tam le karz. A więc wy brał me to dę dia gno -
stycz ną po le ga ją cą na ob ser wa cji le kar skiej, z za sto so wa niem przy mu su bez po śred nie go.
Pro ku ra tor stwier dził, że izba wy trzeź wień nie jest pla ców ką ochro ny zdro wia i cza so wy po -
byt w niej po zba wił po szko do wa ne go opie ki. Oczy wi ście, że izba wy trzeź wień nie jest 

 G. O.: Czy le karz boi się ry zy ko wać, boi się
po peł nić błąd?
dr Je rzy Pie nią żek: Py ta Pa ni tak na praw dę

o mod ny te raz
te mat: za rzą -
dza nie ry zy -
kiem. To nie
jest tyl ko ry zy -
ko le ka rza. Te -
go po win ni być
świa do mi pa -
cjen ci i ich ro -
dzi ny, rów nież
dzien ni ka rze.

Do le ka rza zgła sza ją się lu dzie z za gro że -
niem zdro wia lub ży cia, (po mi jam pro fi lak -
ty kę). Ten fakt skut ku je ry zy kiem do ty czą cym
dal sze go ich lo su, któ ry de ter mi no wać mo -
że każ da jed nost ka cho ro bo wa. Kie dy pa cjen -
to wi prze pi su je my le ki, to jest to już in ge -
ren cja w funk cje or ga ni zmu. Ko lej ne ry zy -
ko wią że się z każ dą in ną, zwłasz cza ope -
ra cyj ną, me to dą le cze nia. Mu si na nią wy -
ra zić zgo dę pa cjent, tym sa mym bie rze
na sie bie część ry zy ka po stę po wa nia me dycz -

Od lewej: dr Janusz Heyda, dr Halina Borgiel-Marek, dr Jacek

Kozakiewicz,  dr Danuta Korniak, prof. Stanisław Nowak
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nie zła ma no stan dar dów po stę po wa nia. Każ -
dy chi rurg po wi nien to prze czy tać, bo to po -
zwo li mu zro zu mieć, że je śli coś go za sko -
czy w cza sie ope ra cji, to bę dzie to efekt ja -
kie goś nie do pa trze nia dia gno stycz ne go. Wra -
ca jąc do tych stan dar dów. Wi dzi Pa ni, czę -
sto le ka rzo wi za rzu ca się nad mier ną ase ku -
ra cję, kie dy zle ca zbyt wie le ba dań, al bo np.
że za ma wia i przy go to wu je przed ope ra cją już
go to wą do prze to cze nia krew i oso cze. Po -
win ny być stan dar dy dla każ de go za bie gu ope -
ra cyj ne go, wy ma ga ne i eg ze kwo wa ne. I tak,
dla kon kret nej ope ra cji wy ma ga się ta kiej i ta -
kiej ilo ści krwi, ta krew al bo mu sia ła by być
skrzy żo wa na i przy go to wa na do bez po śred -
nie go prze to cze nia lub w in nym ty pie za bie -
gu tyl ko za bez pie czo na. Jed nak krew skrzy -
żo wa na, ogrza na, a nie prze to czo na, po dra -
ża znacz nie koszt pro ce du ry. Ale kie dy się te -
go nie zro bi, a wy stą pi krwo tok i trze ba tra -
cić czas na pod grza nie krwi, lub jej krzy żo -
wa nie, to czas ten oka że się klu czo wy. I kto
jest te mu win ny? Le karz. Bo nie ma ja sno opi -
sa nych stan dar dów po stę po wa nia. Ani dia gno -
stycz nych, ani le cze nia. 
 
A kto miał by je opi sać? 
Ta kim po cząt kiem two rze nia stan dar dów
mógł by być „ko szyk”. Dzia ła? Nie. Bo nie

pla ców ką służ by zdro wia, ale nad mier na agre sja po szko do wa ne go da wa ła tyl ko ta ką moż -
li wość po świę ce nia mu „szcze gól nej uwa gi”. 

… pa cjent jed nak zo stał ode sła ny…
O to wła śnie za skar ży ła le ka rza ro dzi na. Dy na mi ka ob ra żeń mó zgu do pro wa dzi ła osta tecz -
nie do zgo nu pa cjen ta, kil ka dni po tem. W osta tecz nym wer dyk cie sąd przy znał ra cję le -
ka rzo wi i orzekł współ od po wie dzial ność po szko do wa ne go za ta ki tryb po stę po wa nia z po -
wo du „świa do me go upi cia się”. Udo wod nio no na pod sta wie wszyst kich ba dań dia gno stycz -
nych oraz prze bie gu kli nicz ne go, że cza so wy, kil ku go dzin ny po byt w izbie wy trzeź wień nie
był bez po śred nią przy czy ną śmier ci. Na pod sta wie tyl ko te go, o dra ma tycz nym prze bie gu
przy pad ku, moż na wy ka zać, że stan dar dem, a więc pod sta wą do sta wia nia za rzu tów, nie
mo że być bli żej nie spre cy zo wa na za sa da „po świę ce nie cho re mu szcze gól nej uwa gi”. Jest
po trze ba uści śle nia, co i na ja kim eta pie le karz po wi nien zro bić. To mu si być jak by re gu -
la min i mu si to być usank cjo no wa ne praw nie. 

Re gu la min? Me dy cy na jest prze cież sztu ką, mó wi się np. „błąd w sztu ce le kar skiej”.
Nie ma już po ję cia „błę du sztu ki le kar skiej”, jest błąd le kar ski i błąd me dycz ny. Me dy cy -
na prze sta ła być okre śla na ja ko „ro dzaj sztu ki”, jest dzie dzi ną na uki.

Czytała Pani  „Krzyk w kosmosie”?  To jest o wypadkach
podczas lotów kosmicznych. Za każdym razem to był błąd

człowieka i za każdym razem był do przewidzenia, gdyby nie
złamano standardów postępowania.

Me dy cy na nie jest sztu ką? A co z „me ta fi zy ką w za wo dzie le ka rza”, na wet cu da mi, któ re
się po noć cza sem zda rza ją?
Pra cu ję 40 lat i ani jed ne go cu du nie wi dzia łem. A by li u na szych pa cjen tów i Har ris i Nar -
del li i No wak, nie by ło tyl ko Kasz pi row skie go. Bo gdzie mie li przyjść, jak nie na neu ro chi -
rur gię? Cu du jed nak nie by ło. Zda rza ło się, że wy pro wa dzi li śmy pa cjen ta, mi mo bar dzo cięż -
kie go sta nu i mi ni mal nych szans, ja kie miał. Po tocz nie moż na po wie dzieć, że „cu dem”. Ale
wło ży li śmy w to ty le wy sił ku i umie jęt no ści, ile by ło trze ba. To by ły na sze dzia ła nia te ra -
peu tycz ne. A że przy oka zji ktoś „od pra wił nad nim eg zor cy zmy”, to ani mu to nie po mo -
gło, ani nie za szko dzi ło, za to zro bi ło wra że nie na oto cze niu. 

Bar dzo Pan dok tor scep tycz ny…
Nie je stem scep ty kiem. Chciał bym zo ba czyć cud w me dy cy nie, z sa mej cie ka wo ści. Czy ta ła
Pa ni „Krzyk w ko smo sie”? To jest szcze gó ło wa, wstecz na ana li za wy pad ków pod czas lo tów
ko smicz nych. Za każ dym ra zem przy czy ną był błąd czło wie ka i był do prze wi dze nia, gdy by

WYWIAD

Dr n. med. Je rzy Pie nią żek
Or dy na tor od dzia łu Neu ro chi rur gii

i Neu ro trau ma to lo gii WSS 4 w By to miu.
Spe cja li sta neu ro chi rurg, neu ro log.
W 1971 ro ku ukoń czył SUM. Czło nek Za -
rzą du Głów ne go Pol skie go To wa rzy stwa
Chi rur gii Krę go słu pa i wie lu to wa rzystw na -
uko wych. Jest Pre zy den tem Sto wa rzy -
sze nia Stu diów i Ba dań Krę go słu pa. 

Au tor i współ au tor po nad 100 prac
na uko wych. Prze wod ni czą cy Ko mi sji ORL
ds. Kon tak tów z NFZ. Za stęp ca Okrę go -
we go Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści Za -
wo do wej, pią tą z ko lei ka den cję. Współ -
twór ca pię ciu pa ten tów sta bi li za to rów
krę go słu pa, z któ rych je den zo stał sprze -
da ny do USA. 

W wol nych chwi lach zaj mu je się fo to -
gra fią ar ty stycz ną i na uko wą.

Żo na – le karz der ma to log.
Syn – specj. neu ro log. „Dwo je wspa nia -
łych wnu ków, któ re chcą być le ka rza mi”.
Waż ne miej sce w ro dzi nie Dok to ra zaj mu -
je też pię cio let ni Bob, ra sy West Hi gh land,
Whi te Ter rier.

STYCZEŃ 2011 PRO MEDICO 9



10 PRO MEDICO STYCZEŃ 2011

ma pie nię dzy na wpro wa dze nie do sys te mu.
Ko szyk tra fił do ko sza. Sa me już tyl ko gwa -
ran to wa ne ba da nia dia gno stycz ne „wy koń -
czy ły by” fi nan so wo służ bę zdro wia. 

Pro wa dził Pan w cią gu tych lat bar dzo wie -
le spraw. O czym nie wie dzą oso by po stron -
ne?
Nie wszy scy zda ją so bie spra wę, ja kiej trau -
my psy chicz nej do zna je le karz, wo bec któ -
re go pro wa dzi po stę po wa nie OROZ. W wie -
lu przy pad kach prze słu chi wa ni le ka rze są au -
ten tycz nie nie win ni, to są cięż ko pra cu ją cy
lu dzie. W swo im po stę po wa niu sta ram się
wziąć pod uwa gę, w ja kich oko licz no ściach
do szło do sy tu acji, któ re sta ły się pod sta wą
za rzu tu. Ja kie oko licz no ści by ły nie sprzy ja -
ją ce dla le ka rza? Od ma wiam wsz czę cia po -
stę po wa nia, je śli oso ba skar żą ca le ka rza nie
przed sta wia żad nych do wo dów, ani na wet
kon kre tów, opie ra jąc się na wła snej, su biek -
tyw nej oce nie. Pro ku ra tor nie zna ją cy się
na pro ble mach me dycz nych, przyj mu je każ -
dą skar gę i wsz czy na po stę po wa nie, a rzecz -
nik, któ ry jest le ka rzem, mo że oce nić już
na wstę pie, czy oskar że nie ma mi ni mal ną ra -
cję słusz no ści. A po ana li zie do ku men ta cji
mo że to być już pew ność. Dla te go my,
rzecz ni cy za wsze ape lu je my, zwłasz cza
do mło dych le ka rzy: ża den ad wo kat was tak
nie obro ni, jak do brze pro wa dzo na do ku -
men ta cja me dycz na.

Mó wi Pan tro chę tak, jak by ni gdy nie spo -
tkał się z wi ną le ka rza…
Wie le ra zy wi dzia łem wi nę le ka rzy. W tzw.
„lżej szych” przy pad kach, gdzie prak tycz nie
nie by ło szko dy fi zycz nej, sta ra łem się ro -
bić to, co te raz prze jął nasz me dia tor ŚIL:
za ła twić spra wę po lu bow nie, do pro wa dzić
np. do prze pro sin oso bi stych lub na ła mach
pra sy. Nie jed no krot nie po sta wio ne prze ze
mnie za rzu ty by ły przed mio tem po stę po wa -
nia przed są dem le kar skim.

A kie dy le ka rza nic nie uspra wie dli wia?
Tłu ma cze nie się bra kiem cza su, na wa łem
obo wiąz ków, że był bar dzo za ję ty. 

Ce lo wo nie chcę roz ma wiać o za rzu tach, ja -
kie po ja wia ją się wo bec OROZ, na si Czy tel -
ni cy mo gą to so bie prze czy tać w każ dej in -
nej ga ze cie…
…ależ bar dzo pro szę, roz ma wiaj my …
   

…a ten wy wiad mu siał by mieć sie dem stron i był by po le mi ką. Za py tam więc, na co Pa na
zda niem, po win ni śmy zwró cić uwa gę?
Co ro bią są dy po wszech ne? Je śli ktoś zgła sza skar gę na le ka rza lub pla ców kę służ by zdro -
wia, po wo łu je się bie głych. Ale to po win ni być bie gli, jak to na zy wam, „ukie run ko wa ni”. Pa -
mię tam przy pa dek zgo nu pa cjen ta w trak cie ope ra cji krę go słu pa. Sąd po wo łał bie głe go or -
to pe dę, ale nie spraw dzał czy kie dy kol wiek ope ro wał on krę go słup. Mi mo ogrom nych za -
sług w dzie dzi nie or to pe dii, o krę go słu pie wie dział nie wie le. W swo jej opi nii po my lił struk -
tu ry to po gra ficz ne i jak się po tem oka za ło w trak cie po stę po wa nia rzecz ni ka, ni gdy krę go -
słu pa nie ope ro wał. Bie gły jest już na eme ry tu rze, opi nie dla są dów wy da wał bły ska wicz -
nie. Je go jed no znacz nie błęd na opi nia, przy czy ni ła się do po sta wie nia le ka rzo wi za rzu tu
ka ry god ne go za nie dba nia i spo wo do wa nia śmier ci pa cjen ta. Od da łem te go bie głe go do Na -
czel ne go Są du Le kar skie go. Za czę ła się „prze py chan ka”, mię dzy praw ni ka mi i bie gły mi. Sąd
po wo łał in ne go bie głe go or to pe dę, rów nież nie zaj mu ją ce go się krę go słu pem. Błęd ne oce -
ny bie głych nie są rzad ko ścią. W spra wie neu ro chi rur gii wy po wia da się np. chi rurg na czy -
nio wy, któ ry ca ły pro ces le cze nia oce nia tak, jak by pa cjent zo stał przy ję ty do pla ców ki neu -
ro chi rur gicz nej w ce lu le cze nia miaż dży cy na czyń koń czyn dol nych, a nie groź nej dla ży -
cia lub zdro wia cho ro by ukła du ner wo we go.

A we dług Pa na ten bie gły, od ko lan, nie krę go słu pa, po wi nien był …
Po pro stu tej spra wy nie przy jąć. 

A jak po wo ły wać „do brych” bie głych?
Niech bę dą sy gno wa ni np. przez wą sko spe cja li stycz ne to wa rzy stwa na uko we. Ko lej ny przy -
kład. Ty po wy. Cięż ka cho ro ba roz sia na no wo two ro wa, z wy ni ka mi ba dań, któ re jed no znacz -
nie dys kwa li fi ku ją pa cjen ta do ope ra cji: ostra nie wy dol ność krą że nio wo – od de cho wa. Ro -
dzi na oskar ża le ka rzy, że nie chcie li pod jąć się ope ra cji prze rzu tów do mó zgu. Pro ku ra tu -
ra ta kie oskar że nie bę dzie roz pa try wa ła. Bę dą prze słu cha nia per so ne lu me dycz ne go (nie
tyl ko le ka rzy), po wo ły wa nia bie głych, a cza sem sce do wa nie na sąd oce ny le cze nia bez jed -
no znacz ne go oskar że nia. Na to miast rzecz nik, le karz -pro fe sjo na li sta po za po zna niu się z wy -
ni ka mi ba dań i przy czy na mi od stą pie nia od po stę po wa nia chi rur gicz ne go, nie bę dzie wi -
dział pod staw do dal sze go po stę po wa nia. Stąd też ta ka du ża ilość umo rzeń i od da la nia spraw,
któ ra tak obu rza opi nię pu blicz ną. Cho ciaż po tem nikt nie spraw dza, zwłasz cza dzien ni -
ka rze, ile z na szych umo rzeń jest za kwe stio no wa nych rów nież w są dach.

Bo mo że też pa cjen ci i ro dzi ny re zy gnu ją z pro ce sów... A Pa nu czę sto kwe stio no wa no w są -
dzie umo rze nie spra wy?
W osta tecz nym po stę po wa niu jesz cze ni gdy.

A te raz jak bę dzie? W pro jek cie zmian w usta wie o pra wach pa cjen ta, pla nu je się m. in. po -
wo ły wa nie ko mi sji, któ re bę dą orze kać o przy zna niu od szko do wa nia za ne ga tyw ne skut ki
le cze nia, w try bie przy śpie szo nym.
Gdy by przy śpie szyć dzia ła nie są dów, nie by ły by po trzeb ne ko mi sje. My tak na praw dę nie
wie my, ilu tam bę dzie spe cja li stów i z ja kiej dzie dzi ny. A tych spraw bę dzie ogrom nie du -
żo, bo lu dzie umie ra ją głów nie w szpi ta lach, a prze ży cia emo cjo nal ne ich ro dzin są czę -
sto przy czy ną szu ka nia win nych tych dra ma tów. Mam też py ta nie: co, bę dzie, jak w prze -
bie gu dal sze go po stę po wa nia od wo ław cze go oka że się, że nie by ło jed nak błę du le kar skie -
go? Dla mnie to bę dą wy ro ki bez rze tel ne go po stę po wa nia wy ja śnia ją ce go. Ale me dial nie
ta ka usta wa już ro bi po zy tyw ne wra że nie na spo łe czeń stwie.

A gdy by Pa na za pro szo no, wziął by Pan udział w pra cy ta kiej ko mi sji?
W ży ciu nie. 

Wszyst kie opi sa ne przy kła dy by ły przed mio tem pro wa dzo nych po stę po wań 

przez dr. Je rze go Pie niąż ka.

WYWIAD
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● PONIŻEJ DRUKUJEMY NAZWISKA LEKARZY – CZŁONKÓW ŚIL, Z OBSZARU DZIAŁANIA ŚIL,
WYBRANYCH W WYBORACH DO WŁADZ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

Lekarze radnymi
RADNI SEJMIKU

Bo gu sław Śmi giel ski 
Agniesz ka Lu ty
Jan Bo rzy kow ski
Ma ria Po tę pa

Prezydent Mia sta Dą bro wa Gór ni cza
Zbi gniew Ma rian Pod ra za

RAD NI

Po wiat bę dziń ski
Ur szu la Ewa Pła zak
Ma ria Orze chow ska

Mia sto Cze ladź
Krzys z tof Wi told Fran ci kow ski
Ma rek Raj ca

Gmi na Sie wierz
Wło dzi mierz Ro dak

Po wiat biel ski gmi na 
Cze cho wi ce -Dzie dzi ce
Je rzy Boh dan Du raj czyk

Po wiat cie szyń ski gmi na Ze brzy do wi ce
Krzysz tof Piotr Ko piec

Po wiat gli wic ki
An drzej Mi chal ski
Ja cek Ja kub Aw ra mien ko

Po wiat gli wic ki mia sto Knu rów
Ma rek Kon rad Hil de brandt

Po wiat gli wic ki mia sto Py sko wi ce
Zbi gniew Aw ra mien ko

Po wiat mi ko łow ski
Ste fan Aloj zy Ka lisz

Po wiat mi ko łow ski mia sto Ła zi ska Gór ne
Do ro ta An na Paw la czyk -Gasz

Po wiat mi ko łow ski mia sto Mi ko łów
Gra ży na Ma ria Pstraś-Gryt

Po wiat pszczyń ski
Bo gu mi ła Ma ria Bo ba

Po wiat pszczyń ski gmi na 
Go czał ko wi ce -Zdrój
Ma rio la An na Szen dzie lorz -Ku bi na

Po wiat pszczyń ski gmi na Miedź na
Edy ta Misz czak -Ko wal ska

Po wiat pszczyń ski gmi na Paw ło wi ce
Au re liusz Jó zef Pi sa rek

Po wiat pszczyń ski gmi na Pszczy na
Ha li na Smok -Pta szyń ska

Po wiat ra ci bor ski
Mar ce li An drzej Kli ma nek

Po wiat ra ci bor ski mia sto Ra ci bórz
Wi told Ce za ry Ostro wicz

Po wiat ryb nic ki
Iza bel la Bar ba ra Kra sow ska -Sa la mon
Ma riusz To masz Ka szek
Ma rian Fi lip Kuś ka
Fran ci szek Jan Ma zur

Po wiat ryb nic ki gmi na 
Czer wion ka -Lesz czy ny
Krzysz tof Pa weł Rak
Le szek Krzysz tof Sa la mon

Po wiat tar no gór ski
Da riusz Al fred No wo dwor ski
An drzej Jan El wart
Je rzy Wik tor Słod czyk
Ka ta rzy na Bar ba ra Kla kla

 Po wiat tar no gór ski mia sto 
Tar now skie Gó ry

Ta de usz Ma rian Tor bus

Po wiat tar no gór ski gmi na Two róg
Da nu ta Kwi ry na El wart

Po wiat tar no gór ski gmi na Zbro sła wi ce
Ja nusz Strzel czyk

Po wiat wo dzi sław ski
Sta ni sław Ma łec ki

Po wiat wo dzi sław ski mia sto Pszów
Ka zi mierz Jó zef Na wrat

Po wiat za wier ciań ski
An na Ju sty na Ze rson
Ma rek Sta ni sław Szczy głow ski
Zbi gniew Jan Rok
Lech Pa weł Ja ros

Po wiat za wier ciań ski mia sto Po rę ba
Ja cek Adam Pań czyk

Po wiat za wier ciań ski mia sto Za wier cie
Elż bie ta Kor no bis -Wie czo rek
Pa weł Alek san der Ła ko ta

Po wiat za wier ciań ski gmi na Żar no wiec
An drzej Jan Szwej

Mia sto Cho rzów
Re na ta Lon gi na Słom czyń ska
Ma rio la Wik to ria Ro le der
Bar ba ra Łu cja Ta bin
Ha li na Ire na Hil taw ska
Ro mu ald Piotr Foj cik

Mia sto Gli wi ce
Ewa Ma ria Po toc ka
Hen ryk Jó zef Woź niak
Zbi gniew Ja cek Wy go da
Ma rek Krzysz tof Ko pa ła

Mia sto Ja worz no
Wie sław An to ni Więc kow ski



WYBORY SAMORZĄDOWE

W li sto pa dzie mi nę ła po ło wa dru gie go
okre su roz li cze nio we go punk tów edu ka cyj -
nych, ja kie są zo bo wią za ni ze brać le ka rze i le -
ka rze den ty ści. Czte ro let ni okres za koń czy
się 5 li sto pa da 2012, do te go cza su dok -
to rzy win ni ze brać 200 punk tów, któ re bę -
dą świad czy ły o do peł nie niu przez nich obo -
wiąz ku usta wicz ne go kształ ce nia. 

6 paź dzier ni ka 2004 mi ni ster
zdro wia wy dał w tej spra wie roz po -
rzą dze nie, zgod nie z któ rym 5 li sto -
pa da 2008 ro ku upły nął ter min
pierw sze go okre su roz li cze nio we go.
Usta wo daw ca okre śla jąc czas trwa -
nia te go okre su nie wy zna czył da ty,
od któ rej uczest nic two w róż nych for -
mach kształ ce nia i zda rze niach edu -
ka cyj nych moż na prze li czać na punk -
ty nie zbęd ne do do peł nie nia obo -
wiąz ku do sko na le nia. Ko lej ne okre -
sy roz li cze nio we są już iden tycz ne dla
wszyst kich le ka rzy i trwa ją po 48 mie się cy

Po cząt ko wo za da tę gra nicz ną dla pierw -
sze go okre su uzna no kwie cień 2000 ro ku,
kie dy to Na czel na Ra da Le kar ska wy da ła
uchwa łę do ty czą cą okre śla nia spo so bu do -
peł nia nia obo wiąz ku do sko na le nia za wo -
do we go przez le ka rzy. 19 wrze śnia 2008 ro -
ku uka za ło się jed nak sta no wi sko NRL zrów -
nu ją ce da tę po cząt ku pierw sze go okre su roz -
li cze nio we go z wej ściem w ży cie usta wy o za -

● PUNKTY EDUKACYJNE

Półmetek II okresu rozliczeniowego
wo dach le ka rza i le ka rza den ty sty, to jest z dniem 28 wrze śnia 1997 ro ku. Dzię ki te mu le -
ka rze, któ rzy otrzy ma li pra wo wy ko ny wa nia za wo du przed wpro wa dze niem przez MZ obo -
wiąz ku po twier dza nia swo jej ak tyw no ści za wo do wej za po mo cą punk tów edu ka cyj nych, w pierw -
szym okre sie roz li cze nio wym mie li na ze bra nie mi ni mum 200 punk tów na wet 11 lat.

W tym cza sie nie któ rym le ka rzom uda ło się zgro ma dzić i po kil ka ty się cy punk tów edu -
ka cyj nych. W Ślą skiej Izbie Le kar skiej re kor dzist ką pod tym wzglę dem jest pa ni dok tor z Ka -
to wic, któ ra przy nio sła do ku men ty po twier dza ją ce uzy ska nie przez nią aż 3237 punk tów.
Jed nak zdo by cie w jed nym okre sie, na wet tak astro no micz nej licz by punk tów nie zwal nia

z ko niecz no ści ze bra nia 200 w ko lej -
nym, bo wiem nie prze cho dzą one
na na stęp ny okres roz li cze nio wy.

Wie lu le ka rzy w ogó le nie do peł ni -
ło te go obo wiąz ku, ale mi mo to nie gro -
żą im żad ne sank cje, bo wiem nie ma
o nich mo wy w roz po rzą dze niu z 2004
ro ku. Na wet sto su nek sa mo rzą du za wo -
do we go le ka rzy i le ka rzy den ty stów
do obo wiąz ku pod no sze nia kwa li fi ka cji
swo ich człon ków nie jest jed no znacz -
ny, gdyż VIII Kra jo wy Zjazd Le ka rzy
w stycz niu 2006 ro ku wy sto so wał apel

wzy wa ją cy do za wie sze nia re ali za cji mi ni ste rial ne go roz po rzą dze nia do „cza su za pew nie -
nia le ka rzom wa run ków fi nan so wych i cza so wych do je go re ali za cji”.  Brak cza su, po bud -
ki ide owe czy in ne po wo dy nie chę ci do wy ka zy wa nia się swo im do rob kiem punk to wym, nie
wpły wa ją jed nak na ogrom ne za in te re so wa nie le ka rzy zdo by wa niem no wych umie jęt no ści
i uzu peł nia niem swo jej wie dzy. Od po cząt ku 2009 ro ku Ośro dek Kształ ce nia Le ka rzy wraz
z Ko mi sją ds. Kształ ce nia Po dy plo mo we go i Ko mi sją Sto ma to lo gicz ną ORL w Ka to wi cach
zor ga ni zo wał w su mie 47 kur sów, szko leń i kon fe ren cji, w któ rych uczest ni czy ło bli sko 6
ty się cy le ka rzy i le ka rzy den ty stów róż nych spe cjal no ści. Hi po te tycz ne mu le ka rzo wi, któ -
ry brał by udział we wszyst kich tych wy da rze niach uda ło by się dzię ki nim ze brać 176 pun -
ków edu ka cyj nych.

An na Za do ra-Świ de rek
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Te re sa Ur szu la Smo lar czyk
Jo lan ta Lu cy na Smo li ło -Ża biń ska
Je rzy Ma ło cha

Mia sto Ka to wi ce
Sta ni sław An drzej Włoch
Sta ni sła wa We rmiń ska

Mia sto Pie ka ry Ślą skie
Da riusz Ja ro sław Iska nin
Ma rek Szew czyk

Mia sto Ru da Ślą ska 
Mi chał To masz Wie czo rek

Jan Pa weł Mu cha
Jo an na Re gi na Ko ła da

Mia sto Sie mia no wi ce Ślą skie
Je rzy Adam Bec ker

Mia sto So sno wiec
Ma ciej An to ni Or now ski
Da niel Ma rian Mi kla siń ski

Mia sto Świę to chło wi ce
Ra fał Er nest Świerk
Mi chał Ry szard Wa gner

Mia sto Ty chy
Ur szu la Łu cja Paź dzio rek -Paw lik

Mia sto Żo ry
Ma ria Kren torz -Pasz kow ska
Bar ba ra Ewa Fie dor
Ró ża An na Ci chy -Ja nia

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

opracował Przemysław Skiba na podstawie

strony: www.pkw.gov.pl
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* Prze my sław Ży ciń ski: spe cja li sta cho rób we wnętrz nych, miesz ka i pra cu je w Ka to wi cach. 
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An na Za do ra -Świ de rek: Osią gnął Pan dru gi wy nik w ŚIL pod wzglę dem ilo ści uzy ska nych
punk tów edu ka cyj nych w mi nio nym okre sie roz li cze nio wym. W ja ki spo sób uda ło się Pa -
nu zgro ma dzić ogrom ną licz bę 3235 punk tów? 
Prze my sław Ży ciń ski*: To re zul tat wie lu mo ich ak tyw no ści. By łem wte dy w trak cie od by -
wa nia spe cja li za cji z cho rób we wnętrz nych, więc li czy ły mi się punk ty za każ dy rok szko -
le nia spe cja li za cyj ne go. Po za tym uczest ni czy łem w wie lu kur sach, szko le niach, kon fe ren -
cjach, zjaz dach i kon gre sach, pu bli ko wa łem oraz roz wią zy wa łem te sty pro gra mów edu ka -
cyj nych z cza so pism, w In ter ne cie… Pier wot nie roz li czy łem swo je punk ty edu ka cyj ne w Pro -
gra mie TIP Cią głe go Do sko na le nia Le ka rzy w Cho ro bach We wnętrz nych, w któ rym za ją -
łem pierw sze miej sce. Na stęp nie do uzy ska ne go wy ni ku do da łem punk ty za zda rze nia edu -
ka cyj ne, któ re nie by ły akre dy to wa ne przez TIP… I ty le się uzbie ra ło.

Le ka rze z re gu ły ma ją naj -
więk szy pro blem z wy go -
spo da ro wa niem cza su
na szko le nia. Pan dok tor
jest mło dym le ka rzem, du -
żo do dat ko wych za jęć, dy -
żu ry… Kie dy Pan znaj du -
je na to wszyst ko czas?
Jest to bar dzo trud ne, ale
ro bi łem spe cja li za cję
i po pro stu chcia łem się jak
naj le piej do niej przy go to -
wać. Bra łem udział w wie -
lu zda rze niach edu ka cyj -

nych i to za pro cen to wa ło cho ciaż by w po sta ci zda ne go na piąt kę eg za mi nu spe cja li za cyj -
ne go.

Czy Pań skim zda niem praw ne usank cjo no wa nie przez Mi ni ster stwo Zdro wia usta wicz ne -
go kształ ce nia le ka rzy (każ dy w cią gu 4 lat mu si zgro ma dzić 200 punk tów edu ka cyj nych)
bar dziej mo ty wu je do pra cy?
Me dy cy na bar dzo szyb ko się zmie nia i po stęp wie dzy jest ogrom ny, dla te go aby być na bie -
żą co trze ba się uczyć w za sa dzie każ de go dnia. Na to miast czy to ma w ta ki spo sób wy -
glą dać, to co do te go nie je stem prze ko na ny. Od gór ne na rzu ce nie obo wiąz ku w mo im przy -
pad ku nic tak na praw dę nie zmie ni ło, bo i tak bym się szko lił i do kształ cał. Na le ża ło się z tych
punk tów roz li czyć, więc tak uczy ni łem. Gdy by nie trze ba by ło te go ro bić, to i tak nie wpły -
nę ło by to na mo ją chęć po głę bia nia wie dzy.

Dla wie lu le ka rzy prze szko dą w zdo by wa niu
punk tów są du że kosz ty uczest nic twa w róż -
nych for mach kształ ce nia. Jak to wy glą da ło
w Pa na przy pad ku?
Na pew no wią że się to z wy dat ka mi, ale my -
ślę, że każ dy le karz jest w sta nie przez 4 la -
ta zgro ma dzić 200 punk tów nie wiel kim
kosz tem. Na przy kład wy star czy wy ku pić pre -
nu me ra tę cza so pi sma, by roz wią zy wać te -
sto we za da nia edu ka cyj ne, za któ re moż na
zdo być 50 – 60 punk tów rocz nie. Do stęp -
ne są rów nież dar mo we pro gra my w In ter -
ne cie, czy bez płat ne szko le nia; nie trze ba ko -
niecz nie brać udzia łu w dro gich zjaz dach
w od le głych krań cach Pol ski. Tak mi się przy -
naj mniej wy da je.

A czy kie dyś uczest ni czył Pan w kur sie or -
ga ni zo wa nym przez ŚIL?
Tak Bra łem udział w kur sie na te mat oste -
opo ro zy. Był war to ścio wy i nie ża łu ję, że
przy sze dłem.

Je ste śmy na pół met ku II okre su roz li cze nio -
we go, jak te raz wy glą da Pa na do ro bek
punk to wy?
My ślę, że mam oko ło 1500 punk tów, nie li -
cząc pu bli ka cji.

To bar dzo du żo, wła ści wie mógł by Pan
na tym po prze stać…
Mógł bym, ale nie za mie rzam spo cząć na lau -
rach. W za sa dzie to nie cho dzi o punk ty edu -
ka cyj ne, ale o głód wie dzy i po trze bę do sko -
na le nia się. Le karz, któ ry nie uczy się cią gle
i sys te ma tycz nie, wy pa da z obie gu, a po stęp
me dy cy ny jest tak ol brzy mi, że nie da się już
nad ro bić stra co ne go cza su. 

KASY FISKALNE DLA LEKARZY

Śląska Izba Lekarska negocjuje specjalną ofertę zakupu 
oraz instalacji kas fiskalnych dla lekarzy.

W celu uzyskania najkorzystniejszej ceny, chcemy oszacować ilość 
zamawianych kas.

Prosimy zainteresowanych zakupem kas fiskalnych o kontakt z Izbą:
Dział Praktyk Lekarskich tel. (32) 203 65 47/48 wew. 303, 304

Rafał Kiełkowski tel. 668 266 183
e-mail : www@izba-lekarska.org.pl

OGŁOSZENIE

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE
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Bezpłatny kurs specjalizacyjny za 240 tysięcy rocznie?
Bez płat ne szko le nie spe cja li za cyj ne

oka zu je się wy so ko płat ne.

Przy kład? Jed na oso ba spe cja li zu ją ca się
w dzie dzi nie cho rób we wnętrz nych wy jeż dża -
jąc na je den tyl ko kurs obo wiąz ko wy na 3 ty -
go dnie (do War sza wy z ko niecz no ści, bo jest
to je dy ne miej sce), to koszt oko ło 2100 zło -
tych (19 dni x 60 zł noc leg w Do mu Le akrza
+ 40 zł oszczęd ny wikt, nie li cząc kosz tów
ko mu ni ka cji miej skiej + 200 zł po ciąg). 

Li cząc, że po nad 100 le ka rzy z wo je -
wódz twa ślą skie go rocz nie mu si ta ki kurs za -
li czyć, pła ci my su mę…po nad 240 ty się cy
zło tych rocz nie za je den (a nie je dy ny) kurs!

Gdy by po li czyć koszt wszyst kich kur sów
dla wszyst kich spe cjal no ści su ma po więk szy
się wie lo krot nie (wy da tek sza cu ję na kwo ty
mi lio no we).

War sza wa, Lu blin, Po znań, Kiel ce, Łódź,
Kra ków, – czy ta my na stro nie CMKP na zwy
miast, gdzie or ga ni zo wa ne są kur sy. Ka to -
wi ce to rzad kość – naj czę ściej z od no ta cją
„re kru ta cja za mknię ta”. Czy po tęż ny ośro -
dek aka de mic ki ja kim jest Śląsk nie mo że
kształ cić le ka rzy? Czy na praw dę mu si my szu -
kać na uczy cie li w in nych czę ściach Pol ski, by
kształ cić się w ne fro lo gii, he ma to lo gii, on -
ko lo gii czy choć by chi rur gi la pa ro sko po wej? 

Te py ta nia skło ni ły Ko mi sję ds. Mło dych
Le ka rzy by wy stą pić do Mi ni ster stwa Zdro -
wia i CMKP z proś bą o wy ja śnie nie na szych
wąt pli wo ści. W od po wie dzi prof. An drze ja
Ha bio ra czy ta my „Szko le nie po dy plo mo we

or ga ni zo wa ne jest przez upraw nio ne do te go pod mio ty: CMKP, aka de mie i uni wer sy te ty me -
dycz ne (…). Nic nie stoi na prze szko dzie, aby kur sy spe cja li za cyj ne pro wa dził Ślą ski Uni -
wer sy tet Me dycz ny”.

1 grud nia 2010 ro ku na za pro sze nie pre ze sa ŚIL, Jac ka Ko za kie wi cza przy by li przed -
sta wi cie le Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go z prof. Krystyną Olczyk na cze le.

Wraz z Ko mi sją ds. Kształ ce nia Podyplomowego i jej przewodniczącą, wiceprezes ORL
Haliną Borgiel-Marek, przed sta wi li śmy na szym Go ściom obec ną sy tu ację. W tym bowiem
dniu odbyło się bowiem pierwsze zebranie powołanego współnie przez SUM i ŚIL Zespołu
ds. Kształcenia Podyplomowego Lekarzy.

Z ra do ścią przy ję li śmy de kla ra cję po mo cy ze stro ny na szej Al ma Ma ter. W trak cie roz -
mów usta li li śmy plan dal szych dzia łań na rzecz or ga ni za cji kur sów spe cja li za cyj nych na Ślą -
sku – w Ślą skim Uni wer sy te cie Me dycz nym… Co wię cej, by li śmy też zgod ni co do ko niecz -
no ści dba nia nie tyl ko o kształ ce nie po dy plo mo we, ale tak że o je go po ziom.

Za pro po no wa li śy tak że rzecz no wą (niech Śląsk bę dzie pierw szy!) – E -le ar ning czy li kur -
sy spe cja li za cyj ne we wła snym do mu, od słu chi wa ne z kom pu te ra w trak cie urlo pu szko le -
nio we go. Są dzi my i spo tka li śmy się z uzna niem ta kie go sta no wi ska, że czas na roz wią za -
nia no we, ła twiej sze, prak tycz ne i co waż ne – tań sze. E -le ar ning to do sko na ła for ma dy -
dak ty ki, któ rą mo że my na Ślą sku wpro wa dzić.

Kie dy? – za py ta wie lu z Pań stwa. Nie szyb ko – od po wiem re al nie. Nie ju tro i nie bez
Pań stwa za an ga żo wa nia. Ko niecz ny jest bo wiem głos nas WSZYST KICH.

Bez nie go na wet naj szer sze chę ci po mo cy władz Uni wer sy te tu i ŚIL na nie wie le się zda -
dzą się… Pisz cie więc do nas, mó wi cie o kon kret nych (!) po trze bach i pro ble mach nie tyl -
ko w dy żur kach… 

Spra wa cza sem przy po mi na mi sy tu ację ze sta rej aneg do ty: Iza ak na rze kał ca łe ży cie,
że wszy scy są sie dzi już wy gra li los, że tyl ko on jest po mi nę ty przez Bo ga.. la met ten po wie -
lu la tach zi ry to wał wresz cie Naj wyż sze go. Roz war ły się nad Iza akiem nie bio sa i ode zwał
się Głos „Icek, Ty daj mnie szan se, Ty za graj na lo te rii”. 

Pisz cie wiec i dzwoń cie, nie zra żaj cie się, je że li nie za ła twi my spra wy „za ty dzień”. Cza -
sem trze ba cza su by zmie nić ist nie ją ce od lat sche ma ty. Trze ba ini cja tyw, nie tyl ko ci che -
go na rze ka nia. Trze ba pró bo wać.

„I say try. If we ne ver try we shell ne ver suc ce ed” (Abra ham Lin coln.)

Ra fał Soł ty sek

Ko mi sja ds. Mło dych Le ka rzy

ra fal sol ty sek.izba le kar ska@gma il.com

Od był się 27 li sto pa da w War sza wie,
a je go ob ra dy ple nar ne to czy ły się w Au di -
to rium Ma xi mum Uni wer sy te tu War szaw skie -
go. Udział wzię ło prze szło 1300 bie głych
są do wych róż nych dzie dzin z ca łej Pol ski,
w tym po nad 300 le ka rzy. Nie za bra kło oczy -
wi ście le ka rzy – człon ków na szej Izby. 

Ob ra dy roz po czę ło wy stą pie nie prze -
wod ni czą ce go ko mi te tu or ga ni za cyj ne go

KONGRES

Pierwszy Kongres Nauk Sądowych
Kon gre su, dr n. med. Je rze go Po bo chy z Pol skie go To wa rzy stwa Psy chia trii Są do wej, w któ -
rym na świe tlił prze wod nie ha sło zwią za ne z ko niecz no ścią po wo ła nia or ga ni za cji lub fe de -
ra cji to wa rzystw, zrze sza ją cych bie głych są do wych. Nie sta no wią co praw da od ręb ne go za -
wo du, ale ich ilość sta le ro śnie wraz ze wzro stem po trzeb są dów, do któ rych tra fia co raz
więk sza ilość spraw wy ma ga ją cych wia do mo ści spe cjal nych. Jed no cze śnie w wie lu przy pad -
kach bie gli trak to wa ni są „po ma co sze mu”, co spo wo do wa ne jest za pew ne tym, że nie stoi
za ni mi ja kaś or ga ni za cja, któ ra by ła by w sta nie wziąć ich w obro nę, ale jed no cze śnie by -
ła by w sta nie i mu sia ła dbać o wy so ki po ziom i etycz ne po stę po wa nie swo ich człon ków.

W ko lej nych re fe ra tach przed sta wio no wy ni ki an kiet do ty czą cych sy tu acji bie głych w Pol -
sce, pro ble mu VAT (ist nie je „par cie” na ob cią że nie bie głych tym po dat kiem, któ re za pew -
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do za pła ty za wy da nie opi nii – to nie sę dzio -
wie usta la ją staw ki, ta be le i ta ry fy – to „idzie
z gó ry” i tyl ko zmia ny usta wo we mo gą zli -
kwi do wać pro blem. Na za koń cze nie ostu dził
emo cje du żej czę ści sa li wska zu jąc, że
pro blem VAT dla bie głych z je go plu sa mi
i mi nu sa mi nie jest te ma tem no śnym me dial -
nie, i „ty le na ten te mat”. 

Go ść mi Kon gre su by li bie gli z Li twy (na -
czel ny psy chia tra są do wy Li twy) oraz Sło wa -
cji (z sek cji psy chia trii są do wej), któ rzy
przed sta wi li or ga ni za cję pra cy bie głych
w ich kra jach, pro ble my wy na gra dza nia
za opi nie itp.

Le ka rze, w tym człon ko wie na szej izby,
bra li udział w sek cji psy cho lo gii, me dy cy ny
i pe da go gi ki. Po zmia nach do ko na nych
z przy czyn or ga ni za cyj nych, se sji prze -
wod ni czy li dr n. med. Ry szard Szoz da oraz
dr psy cho lo gii Te re sa Pa nas. Pro gram obej -

mo wał trzy re fe ra ty i dys ku sję na te mat po -
wo ła nia związ ku or ga ni za cji eks perc kich
lub po pro stu związ ku bie głych (na zwa ro -
bo cza) oraz na te mat po pra wy funk cjo no -
wa nia eks per tów w Pol sce. Jed nym z trzech
re fe ra tów by ła pra ca „Pro ble ma ty ka opi nio -
wa nia w dzie dzi nie me dy cy ny pra cy w aspek -
cie opi nio wa nia „mul ti dy scy pli nar ne go”
zgod nie z orzecz nic twem Są du Naj wyż sze -
go i prak ty ką są do wą” (au tor dr n. med. Ry -
szard Szoz da). 

Z tre ści pra cy wy ni ka ło, że ist nie je kil -
ka spo so bów re ali za cji in ter dy scy pli nar no -
ści opi nii – mo gą ją wy da wać wspól nie bie -
gli róż nych spe cjal no ści lub bie gli w cha rak -
te rze opi nii za kła du na uko wo – ba daw cze -
go lub też bie gli z za kre su me dy cy ny pra -
cy al bo me dy cy ny są do wej. Au tor za uwa żył,
co udo wod nił, że do pod su mo wa nia wie lo -

ne w no wym ro ku za koń -
czy się „suk ce sem” – są -
dy bę dą na dal od pro wa -
dzać po da tek oso bi sty
oraz prze ka zy wać bie głym
fun du sze na za pła tę po dat -
ku VAT, ten wpły nie do bu -
dże tu a na stęp nie zo sta nie
prze ka za ny są dom, któ -
re... – i tak ko ło się za -
mknie.

Pod czas otwar cia kon -
gre su wi ce mi ni ster spra -
wie dli wo ści pod kre ślił zna -

czą cą ro lę bie głych w po stę po wa niu są do wym i za de kla ro wał dal sze zmia ny le gi sla cyj ne, w tym
do koń cze nie prac nad pierw szą w hi sto rii Pol ski usta wą o bie głych są do wych, do któ rej za -
łącz ni kiem wi nien być sys tem wy na gro dzeń bie głych. Zwró cił się tak że z proś bą, o za re -
ko men do wa nie przez Kon gres kil ku osób, któ re win ny wziąć udział w pra cach nad usta wą. 

Pierw szy mów ca przed sta wił pro ble ma ty kę ro li eks per tów w wy kład ni ak tów praw nych.
Za zna czył, że bie głych, eks per tów i znaw ców po wo łu je się dla po zna nia fak tów, zro zu mie -
nia pra wa w aspek cie fak tów oraz re ali za cji obu wy mie nio nych wy -
żej ce lów. Bie gli są w tym za kre sie „po moc ni ka mi” są dów – sąd
bo wiem zna pra wo, na to miast bie gły słu ży po mo cą w prze trans -
po no wa niu fak tów dla po trzeb po da nia wy kład ni pra wa.

Ko lej nym waż nym gło sem by ło wy stą pie nie prze wod ni czą ce -
go Sto wa rzy sze nia Sę dziów „Iu sti tia”. Wska zał, że każ dy sę dzia
wi nien znać ro lę bie głe go, któ ry nie orze ka, a wi nien od po wie dzieć
na py ta nia za war te w te zie do wo do wej, któ ra jest do nie go skie -
ro wa na. Wska zał, że bar dzo czę sto nie pra wi dło we tre ści opi nii wy -
ni ka ją nie z nie wie dzy lub ze złej wo li bie głych, ale z te go, że sę -
dzio wie nie wie dzą, o co i jak za py tać. Zda niem mów cy istot ne
by ło by, gdy by bie gli zna li ele men ty pra wa w po bież nym choć by za -
ry sie – by ło by im wte dy ła twiej for mu ło wać opi nie. Wska zał, że
licz ne po stu la ty do ty czą ce po wo ły wa nia tak zwa nych „e -bie głych”
nie ma ją zna cze nie, bo wiem „e -...” jest ni czym in nym, jak for mą
na przy kład wy da wa nia opi nii itp. Dla or ga ni za cji te le kon fe ren -
cji – prze słu cha nia bie głych za po śred nic twem sprzę tu au dio wi zu al ne go nie po trze ba zmian
w prze pi sach – mu si być za to od po wied nie „usprzę to wie nie”, z czym jest co raz le piej. Co

Uchwa ły Kon gre su

1. Uczest ni cy wy ra ża ją uzna nie dla ini cja ty wy od by cia I Kon gre su Na uk Są do wych i uzna -
ją za ce lo we or ga ni zo wa nie ko lej nych ta kich im prez co 2 – 3 la ta...

2. Uczest ni cy Kon gre su, ma jąc na uwa dze pil ną po trze bę stwo rze nia peł nej re pre zen -
ta cji bie głych i rze czo znaw ców uzna ją za pil ną po trze bę po wo ła nie związ ku or ga ni -
za cji eks perc kich orza Sto wa rzy sze nia Bie głych.

3. Uczest ni cy Kon gre su do ma ga ją się od Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści pil ne go za koń cze -
nia prze rwa nych prac nad usta wą o bie głych są do wych.

4. Uczest ni cy stwier dza ją, że ak tu al ny sta tus praw ny i fi nan so wy eks per tów w Pol sce jest
nie za do wa la ją cy, od bie ga od stan dar dów eu ro pej skich i dla te go prze pi sy o wy na gra -
dza niu bie głych po win ny być jed na ko we dla wszyst kich eks per tów i uwzględ niać kwa -
li fi ka cje bie głe go oraz pra co chłon ność opi nii.

5. Uczest ni cy Kon gre su ocze ku ją od Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści przy chyl ne go roz pa -
trze nia pro po zy cji wska zu ją cych na moż li wo ści po pra wy funk cjo no wa nia eks per tów w pol -
skim wy mia rze spra wie dli wo ści oraz uzy ska nie oszczęd no ści.
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pli wie pre dys po no wa ni są spe cja li ści z za kre su me dy cy ny są do wej, na to miast w za kre sie orzecz -
nic twa cy wil ne go i ubez pie cze nio we go – spe cja li ści z dzie dzi ny me dy cy ny pra cy. Dru ga pra -
ca do ty czy ła róż nych aspek tów świa do me go i swo bod ne go po wzię cia de cy zji i wy ra że nia
wo li w świe tle psy chia trii, psy cho lo gii i pra wa, a trze cia pro ble ma ty ki or ga ni za cji ryn ku far -
ma ceu tycz ne go i in for ma ty za cji w kon tek ście spraw są do wych – obie pre zen ta cje by ły nie -
wąt pli wie tak że istot ne dla le ka rzy, nie tyl ko bie głych są do wych.

W pod su mo wa niu trze ba stwier dzić, że kon gres był im pre zą uda ną, a uczest ni cy nie -
wąt pli wie wnie śli i wy nie śli wie le cen nych do świad czeń, któ re mo gą zna leźć za sto so wa nie
w co dzien nej prak ty ce le kar skiej, nie tyl ko w aspek cie opi nio wa nia są do wo – le kar skie go.

dr n. med. Ry szard Szoz da

wąt ko wych spraw z za kre su me dy cy ny
w prze pad ku orzecz nic twa kar ne go nie wąt -

Kon fe ren cja na uko wo szko le nio wa Od -
dzia łu Ślą skie go Pol skie go To wa rzy stwa
Me dy cy ny Pra cy od by ła się po raz ko lej ny
23 li sto pa da 2010 w sa li In sty tu tu Me dy cy -
ny Pra cy i Zdro wia Śro do wi sko we go 
w So snow cu.

Na pro gram skła da ły się do nie sie nia:
„Na no cząst ki w miej scu pra cy i śro do -

wi sku ko mu nal nym – skut ki zdro wot ne”. In -
for ma cje na ten te mat przed sta wi ła dr hab.
n. med. Re na ta Złot kow ska z IM PiZŚ i jed -
no cze śnie kon sul tant wo je wódz ki z za kre -
su me dy cy ny pra cy. Wska za ła na przy szło -

ścio we zna cze nie in for ma cji do ty czą cych po ten cjal nych skut ków zdro wot nych dzia ła nia na -
no czą stek na or ga nizm czło wie ka, brak ak tu al nie nor ma ty wów hi gie nicz nych, a co za tym
idzie, nie moż ność do ko na nia ko rek ty wy ka zu cho rób za wo do wych, brak me tod po mia rów
stę żeń oraz wza jem ną za leż ność tych wszyst kich pro ble mów. 

„Co no we go w me dy cy nie pra cy i na ukach po krew nych”. In for ma cje na ten te mat prze -
ka zał dr n. med. Ry szard Szoz da. Na treść wy stą pie nia skła da ła się in for ma cja o kon fe ren -
cjach na uko wych z udzia łem człon ków Od dzia łu Ślą skie go PTMP, in for ma cja do ty czą ca udzia -
łu de le ga tów w po sie dze niach Za rzą du Głów ne go PTMP (z uwzględ nie niem kon sul ta cji do -
ty czą cych no wych ak tów praw nych) oraz ka len darz im prez w ro ku 2011 ze szcze gól nym
uwzględ nie niem da nych do ty czą cych ko lej nych „Dni me dy cy ny pra cy” (Spa ła, czer -
wiec 2011), „Dni me dy cy ny spo łecz nej i zdro wia pu blicz ne go” (praw do po dob nie Grod -
no, wrze sień 2011). Przed sta wio no tak że ogól ny plan kon fe ren cji na uko wo – szko le nio -
wych w ro ku 2011.

Po Kon fe ren cji od by ło się po sie dze nie Za rzą du Od dzia łu.

Konferencja w Sosnowcu

KONFERENCJA NAUKOWO–SZKOLENIOWA DLA LEKARZY
15 lutego 2011 godz. 1200 (wtorek)

w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, ul Grażyńskiego 49A
organizowana przez Zespół ds. Orzekania i Opiniowania Sądowo-Lekarskiego ORL, Oddział Śląski
Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, konsultanta wojewódzkiego z dziedziny medycyny pracy, 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy oraz ZUS.

1. „Wstęp - wprowadzenie do tematu”
dr n. med. Jacek Kozakiewicz – prezes ORL w Katowicach, dr n. med. Ryszard Szozda – przewodniczący

Zespołu, przewodniczący  Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy
2. „Nowe akty prawne w zakresie medycyny pracy”

dr hab. n. med. Renata Złotkowska – konsultant wojewódzki z zakresu medycyny pracy
3. „Kontrola działalności profilaktycznej – statystyka i fakty”

dr Krystyna Kostyra – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
4. „Dokumentacja „lekarza medycyny pracy” z punktu widzenia ZUS”

dr n. med. Janina Zdrzałek – Główny Lekarz Orzecznik ZUS O/Chorzów
5. „Nowe akty prawne dotyczące medycyny pracy i dokumentacja medyczna służby medycyny pracy 

w praktyce biegłego sądowego różnych specjalności”
dr n. med. Ryszard Szozda – przewodniczący Zespołu, przewodniczący Oddziału Śląskiego Polskiego

Towarzystwa Medycyny Pracy.

Wstęp wolny dla wszystkich lekarzy.
Szczególnie zapraszamy lekarzy wykonujących badania profilaktyczne, orzeczników ZUS, rzeczoznawców
KRUS, biegłych sądowych wszystkich specjalności, lekarzy rodzinnych oraz wszystkich zainteresowanych

tematyką. Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne

Ob ra dy pro wa dzo no w sek cjach:

1. Me dy cy ny, psy cho lo gii i pe da go gi ki
2. In for ma ty ki, elek tro ni ki, fi nan sów, ra -

chun ko wo ści i kry mi na li sty ki
3. Bu dow nic twa, nie ru cho mo ści, przed -

się bior stwa, tech ni ki sa mo cho do wej,
rol nic twa, po żar nic twa, geo de zji i bhp.



Kurs do sko na lą cy: „Tra dy cyj ne ma te ria ły zło żo ne w nie tra dy cyj nych za sto so wa niach”
Ter min: 14 stycz nia 2011 r. (pią tek) godz. 1545

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi lek. dent. Mar cin Aluch na
Współ pra ca: 3M ESPE

Kurs do sko na lą cy: „Re su scy ta cja krą że nio wo -od de cho wa do ro słych we dług ak tu al nych wy tycz nych”
Ter min: 7 lu te go 2011 r. (po nie dzia łek) oraz 8 lu te go 2011 r. (wto rek) godz. 1600

Od płat ność: Koszt 50 zł, wpła ty na le ży do ko ny wać na kon to: 43 1020 2313 0000 3102 0020 0246 (z do pi skiem: re su scy ta cja)
Do dat ko we in for ma cje: Uczest ni ków obo wią zu je udział w oby dwu dniach wy kła dów. Po za koń cze niu wy kła dów uczest ni cy po dzie le ni

zo sta ną na gru py warsz ta to we do na uki re su scy ta cji z za sto so wa niem ma ne ki nów ćwi cze nio wych. Ter mi ny spo -
tkań warsz ta to wych po da ne zo sta ną 7 lutego. Każ dy z uczest ni ków wy kła dów weź mie udział w jed nym spo tka -
niu warsz ta to wym. Wa run kiem uczest nic twa jest wy peł nie nie i prze sła nie for mu la rza zgło sze nio we go oraz do -
ko na nie prze le wu. Licz ba miejsc zo sta ła ogra ni czo na. De cy du je ko lej ność zło szeń.
Czas trwa nia wy kła dów 2x4 go dzi ny dy dak tycz ne. Czas trwa nia za jęć warsz ta to wych – 7 go dzin dy dak tycz nych. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SZKOLENIA ŚIL

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

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

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

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

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

wa nie za każ dym ra zem spo so bu daw ko wa nia le ku. Co do uży tych po wy żej po jęć, roz -
po rzą dze nie okre śla wprost spo sób po da nia in for ma cji do ty czą cej ilo ści le ku. Tak więc ilość
le ku po win no okre ślić się cy fra mi arab ski mi po przez po da nie licz by opa ko wań ozna cza -
nych ad no ta cją „op.” lub „lag.” oraz wiel ko ści opa ko wa nia. Moż na to rów nież uczy nić po -
przez po da nie jed no stek daw ko wa nia ozna cza nych od po wied nią ad no ta cją, w szcze gól -
no ści „tabl.”, „kaps.”, „amp.” 

W przy pad ku su row ca far ma ceu tycz ne go prze zna czo ne go do spo rzą dze nia le ku re -
cep tu ro we go, je go ilość okre śla się cy fra mi arab ski mi, wa go wo, w sys te mie me trycz nym,
lub wy ko rzy stu jąc jed nost ki mię dzy na ro do we. Je że li ma my do czy nie nia z su row cem płyn -
nym je go ilość moż na okre ślić w kro plach. W przy pad ku zaś su row ca bę dą ce go środ kiem
obo jęt nym, któ ry prze zna czo ny jest je dy nie do nada nia od po wied niej po sta ci le ku moż -
na ozna czać wy ra za mi „ilość od po wied nia”, „qu an tum sa tis” lub „q. s.”. Roz po rzą dze -
nie nie okre śla, co kry je się pod po ję ciem „daw ki” le ku. Mo im zda niem ozna cza to za -
war tość da nej sub stan cji czyn nej w le ku. Przy kła do wo 250, 500 lu b1000 mg sub stan cji
x w jed nej ta blet ce.

Sko ro wie my już, ja kie da ne do ty czą ce le ku po win ny znaj do wać się na re cep cie, na -
le ża ło by okre ślić kon se kwen cje ja kie ro dzi ich nie za miesz cze nie, bądź też błęd ne lub nie -
czy tel ne wy pi sa nie. Od po wiedź na po wyż sze za gad nie nie mo że my zna leźć w §16 roz po -
rzą dze nia. Je że li za tem na re cep cie nie okre ślo no po sta ci le ku, oso ba wy da ją ca lek mo -
że je go po stać okre ślić na pod sta wie po sia da nej wie dzy. Je że li na to miast na re cep cie nie
po da no daw ki le ku, oso ba wy da ją ca lek przyj mu je, że jest to naj mniej sza do stęp na daw -
ka le ku okre ślo na w od po wied nich wy ka zach le ków re fun do wa nych. W przy pad ku, gdy na re -
cep cie nie wpi sa no ilo ści le ku, to je go ilość ja ka zo sta nie fak tycz nie wy da na, za le ży od te -
go czy na re cep cie znaj du je się in for ma cja do ty czą ca spo so bu daw ko wa nia. I tak w przy -
pad ku, gdy le karz wy pi sał spo sób daw ko wa nia i okres je go sto so wa nia, far ma ceu ta ob li -
czy ilość le ku na pod sta wie po da nych da nych. Gdy na to miast na re cep cie nie bę dzie znaj -
do wa ła się in for ma cja ani o ilo ści le ku, ani o spo so bie je go daw ko wa nia, far ma ceu ta wy -
da lek w naj mniej szym opa ko wa niu. Po dob nie w przy pad ku, gdy z wy pi sa nych na re cep -
cie: licz by i wiel ko ści opa ko wań, licz by jed no stek daw ko wa nia i spo so bu daw ko wa nia wy -
ni ka ją róż ne ilo ści le ku, oso ba wy da ją ca lek przyj mie naj mniej szą z nich, ja ko ilość le ku
prze pi sa ną przez le ka rza.

Opi sa ne re gu ły ma ją na ce lu wska za nie jak róż ne ilo ści i daw ki le ków mo gą zo stać wy -
da ne pa cjen to wi w przy pad ku nie za miesz cze nia na recep cie od po wied nich in for ma cji. 

Na le ży za zna czyć, że re cep ta, na któ rej le karz nie wpi sał przy kła do wo daw ki le ku, jest
waż na i mo że być zre ali zo wa na w ap te ce. Pa cjen to wi w ta kim przy pad ku zo sta nie jed nak
wy da na naj mniej sza daw ka. W związ ku z cią gły mi zmia na mi i wpro wa dza niem na ry nek
le ków w mniej szych niż do tych czas daw kach, daw ka wy da na pa cjen to wi w ap te ce mo że
być od mien na od tej, ja ką za mie rzał fak tycz nie za sto so wać le karz. W kon se kwen cji pro -
ces le cze nia mo że zo stać za bu rzo ny. Od po wie dzial ność za pra wi dło we prze pi sa nie le ku
w od po wied nich ilo ściach i daw kach po no si le karz. W ce lu unik nię cia ewen tu al nych za -
rzu tów do ty czą cych błę dów po peł nio nych w tym za kre sie przez le ka rza, co skut ko wać mo -
że od po wie dzial no ścią za wo do wą, wska za nym jest, aby na re cep cie wy pi sać ilość le ku, je -
go daw kę, po stać i spo sób daw ko wa nia. Na le ży też pa mię tać, aby re cep tę wy pi sy wać w spo -
sób czy tel ny i trwa ły, za miesz cza jąc wszel kie nie zbęd ne da ne oraz pod pi su jąc ją wła sno -
ręcz nie. Ewen tu al ne po praw ki mo gą zo stać na nie sio ne, co do za sa dy przez wy staw cę re -
cep ty, jed nak wy ma ga ją po now ne go od ci śnię cia pie czę ci i zło że nia pod pi su przy po pra -
wio nej in for ma cji. Na re cep cie nie po win no się rów nież za miesz czać in for ma cji nie zwią -
za nych z jej prze zna cze niem. 

Ja kub Fra kow ski

apli kant rad cow ski

17 li sto pa da 2010 r. pre zes Ra dy Ślą -
skiej Izby Ap te kar skiej w Ka to wi cach dr farm.
Sta ni sław Pie chu la, zwró cił się z proś bą
do le ka rzy o każ do ra zo we wpi sy wa nie
daw ki przy or dy no wa niu le ków jed no skład -
ni ko wych. Pre zes Ra dy ŚIA swo ją proś bę
uza sad nił tym, iż fir my far ma ceu tycz ne
wpro wa dza ją na ry nek le ki o tych sa mych do -
tych czas sto so wa nych na zwach, ale o no -
wych mniej szych daw kach. Wo bec bra ku wy -
pi sa nia na re cep cie daw ki le ku, ap te ka
zmu szo na jest wy dać daw kę naj mniej szą, co
w kon se kwen cji mo że za bu rzyć pro ces le -
cze nia za pla no wa ny przez le ka rza. 

Spo sób i tryb wy sta wia nia re cept, jak
rów nież spo sób ich re ali za cji oraz wzo ry re -
cept re gu lu ją prze pi sy Roz po rzą dze nia
Mi ni stra Zdro wia z dnia 17 ma ja 2007 ro -
ku w spra wie re cept le kar skich (Dz.
U. 2007, nr 97, poz. 646). W ni niej szym
ar ty ku le przy bli żę za gad nie nia obej mu ją ce
wy pi sy wa nie na re cep cie da nych do ty czą cych
le ków. 

Co do spo so bu daw ko wa nia, prze pi sy
ogra ni cza ją obo wią zek po da wa nia tej in for -
ma cji je dy nie do kon kret nych przy pad ków,
ta kich jak np. po da wa nie le ków za wie ra ją -
cych środ ki odu rza ją ce lub sub stan cje psy -
cho tro po we czy też le ków prze pi sy wa nych
w ilo ściach więk szych, niż dwa naj mniej sze
opa ko wa nia. Trze ba jed nak za zna czyć, że
w przy pad ku nie po da nia spo so bu daw ko -
wa nia, le karz mo że prze pi sać pa cjen to wi
na re cep cie mak sy mal nie dwa naj mniej sze
opa ko wa nia le ku, 100 sztuk strzy ka wek
do in su li ny wraz z igła mi, 100 sztuk pa sków
dia gno stycz nych, do ust ny śro dek an ty kon -
cep cyj ny na 6 mie się cy. Okre śla jąc zaś spo -
sób daw ko wa nia le karz mo że wy pi sać na re -
cep cie więk szą ilość le ku, nie zbęd ną pa cjen -
to wi do mak sy mal nie trzy mie sięcz ne go
sto so wa nia. W ce lu unik nię cia ewen tu al nych
nie po ro zu mień wska za nym by łoby wy pi sy -

Dawki leków

Zgod nie z §6 roz po rzą dze nia da ne
do ty czą ce le ków wy pi sy wa ne na re cep cie
po win ny okre ślać: na zwę le ku, ilość le ku,
je go daw kę, spo sób daw ko wa nia, a tak -
że po stać – w przy pad ku le ku za re je stro -
wa ne go w wię cej niż jed nej po sta ci.
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● W CHORZOWSKIM CENTRUM PEDIATRII I ONKOLOGII ROZPOCZĘŁA W STYCZNIU 2011 DZIAŁALNOŚĆ
DRUGA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM PRACOWNIA PET-CT

Nowa Pracownia Medycyny Nuklearnej w Chorzowie

lub 18F i 11C -me tio ni ny. No wo twór ten, po -
dob nie jak rak ner ki bar dzo sła bo aku mu lu -
je FDG. W ob ra zo wa niu gu zów mó zgu pró -
bu je się sto so wać ra dio znacz ni ki nie wy ka -
zu ją ce fi zjo lo gicz ne go gro ma dze nia w zdro -
wej tkan ce mó zgo wej, np. 18F -DO PA, 18F -
-FET, 11C -me tio ni nę, 18F -cho li nę, 18F -FMI -
SO 99, 18F -flu oro ty mi dy nę, 18F -FMAU. 

Ob ser wo wa ny roz wój tech no lo gicz ny
ska ne rów PET mo że wpły nąć na zwięk sze -
nia ich wy daj no ści i roz dziel czo ści ob ra zo -
wa nia, co mo że zwięk szyć szan sę wcze śniej -
sze go roz po zna nia ma łych zmian no wo two -
rowch, np. w ra ku płu ca.

Ba da nie PET-CT jest obec nie naj sku tecz -
niej szą tech ni ką ob ra zo wa nia me dycz ne go
w wal ce z cho ro ba mi no wo two ro wy mi.

dr n. med. To masz Go łąb

Kon sul tant wo je wódz ki

w dzie dzi nie me dy cy ny nu kle ar nej

Ba da nie PET-CT ma szcze gól ne zna cze nie w iden ty fi ka cji
zmian no wo two ro wych we wcze snej fa zie cho ro by, wcze snych
prze rzu tów i wzno wy za nim mo gą być one zi den ty fi ko wa ne za po -
mo cą ba dań rent ge now skich, CT czy MRI. 

W on ko lo gii, PET-CT po zwa la le ka rzo wi pod czas jed ne go
ba da nia ca łe go cia ła na do kład ną oce ny wie lu na rzą dów w ce -
lu wy kry cia i umiej sco wie nia no wo two ru. W dia gno sty ce gu zów
mó zgu po zwa la tak że na od róż nie nia mar twi cy gu za wy wo ła nej
ra dio te ra pią od miej sco wej wzno wy. Róż ni cu je pier wot ne go chło -
nia ka ośrod ko we go ukła du ner wo we go od tok so pla zmo zy. 

W ra ku pier si iden ty fi ku je roz le głość no wo two ru, obec ność
od le głych prze rzu tów, ewen tu al ny na wrót cho ro by i oce nia sku -
tecz ność za sto so wa nej te ra pii. U pa cjen tów po ope ra cji ra ka je -
li ta gru be go, u któ rych stwier dza się pod wyż szo ne stę że nie CEA,
ba da nie po zwa la wy kryć miej sco wą wzno wę lub od le głe prze -
rzu ty. Za ra zem w oce nie przed ope ra cyj nej ba da nie wy klu cza prze -
rzu ty po zwa la jąc pod jąć de cy zję o za bie gu ope ra cyj nym. 

W za kre sie no wo two rów gło wy i szyi moż li we jest okre śle nie za awan so wa nia lo kal ne -
go, oce na prze rzu tów re gio nal nych i od le głych oraz wy kry cie po zo sta ło ści gu za lub wzno -
wy po le cze niu ra dy kal nym. 

Wśród wskazań do diagnostyki obrazowej PET-CT wymienić
należy nowotwory płuc, głowy i szyi, układu pokarmowego,

piersi i narządu rozrodczego, czerniaki, mięsaki, chłoniaki
ziarnicze i nieziarnicze, nowotwory mózgu, tarczycy.

W gu zach płu ca PET-CT róż ni cu je zmia ny ła god ne od zło śli wych, oce nia stan ich za -
awan so wa nia w śród pier siu, sprzy ja do bre mu za pla no wa niu ra dio te ra pii, wy kry wa po zo sta -
ło ści gu za lub wzno wę po le cze niu ra dy kal nym. 

W chło nia kach Hodg ki na i agre syw nych po sta ciach chło nia ka non -Hodg kin okre śla za -
awan so wa nie cho ro by i od po wiedź na le cze nie. W czer nia kach sprzy ja wła ści we mu okre -
śle niu stop nia za wan so wa nia cho ro by, a po ope ra cjach słu ży wy kry ciu ewen tu al nej wzno -
wy. W mię sa kach oce nia lo kal ny za sięg cho ro by i prze rzu ty od le głe. W ra kach jaj ni ka, u cho -
rych po ope ra cji, oce nia wzno wę w przy pad ku na ra sta nia stę że nia mar ke ra Ca 125. 

W ra ku trzust ki róż ni cu je zmia ny ła god ne, np. tor bie le czy za pa le nie z cho ro bą no wo -
two ro wą. W ra ku tar czy cy wy kry wa prze rzu ty lub wzno wę miej sco wą u cho rych z pod wyż -
szo nym po zio mem ty re oglo bu li ny po ope ra cji i bez zmian w scyn ty gra fii jo do wej 131I.

W neu ro lo gii PET -CT po zwa la do kład nie okre ślić ak tyw ność me ta bo licz ną róż nych ośrod -
ków ner wo wych i ob sza rów mó zgu, oce nić ich ukrwie nie. Sprzy ja to po sta wie niu traf nych
roz po znań nie któ rych cho rób neu ro lo gicz nych, np. wcze sne go roz po zna nia cho ro by Al zhe -
ime ra, róż ni co wa nia de men cji, np. wy wo ła nej licz ny mi prze by ty mi uda ra mi mó zgu, dia gno -
sty kę cho ro by Par kin so na czy Hun ting to na. Po zwa la opi sy wać, kla sy fi ko wać i oce niać ewen -
tu al ną wzno wę gu za mó zgu. Lo ka li zu je ogni ska pa dacz ko rod ne u cho rych, w tym od por -
nych na le cze nie far ma ko lo gicz ne, sprzy ja jąc pra wi dło we mu ich za wa li fi ko wa niu do in ter wen -
cji chi rur gicz nej. Po zwa la opi sy wać, kla sy fi ko wać i oce niać ewen tu al ną wzno wę gu za mó zgu.

W kar dio lo gii PET po zwa la le ka rzom na kom plek so wą oce nę mię śnia ser co we go, po -
przez ba da nie je go per fu zji i re zer wy, od róż nie niu czę ści ży wych od mar twych u pa cjen -
tów z po dej rze niem tzw. hi ber na cji mię śnia ser co we go, a tym sa mym do traf nej kwa li fi ka -
cji cho rych do po mo sto wa nia lub trans plan ta cji. Ba da nie po zwa la do kład nie za pla no wać ro -
dzaj te ra pii – far ma ko lo gicz nej lub ope ra cyj nej.

Du że na dzie je po kła da się w ba da niach re cep to ro wych, w no wych znacz ni kach – bar -
dziej swo istych np. dla pro ce sów no wo two ro wych oraz w wy ko rzy sta niu in nych ra dio nu -
kli dów. W ra ku ster cza czy nio ne są pró by wy ko rzy sta nia octa nu lub cho li ny zna ko wa nych 11C

Jed nym z naj now szych urzą dzeń dia -
gno stycz nych jest po dwój ny sca ner

PET-CT – w któ rym po zy to no wa to -
mo gra fia emi syj na wy ko ny wa na jest
łącz nie z to mo gra fią kom pu te ro wą. 

Roz wią za nie ta kie po wo du je, iż bar -
dzo wy raź ny ob raz ana to micz ny uzy -

ska ny w ba da niu wy so kiej kla sy
to mo gra fem kom pu te ro wym po zwa la
pre cy zyj nie umiej sco wić zmia ny uwi -

docz nio ne w PET.
Na zdj. Bio grah mCT za in sta lo wa nym

w Chorzowskim Centrum  Pediatrii 
i Onkologii.

Urzą dze nie po zwa la w cią gu kil ku na -
stu mi nut prze pro wa dzić ba da nie ca łe -

go cia ła i uzy skać naj bar dziej
pre cy zyj ne wy ni ki w obec nym sta nie

roz wo ju me dycz nej tech ni ki ob ra zo wej.
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 Jak się Pa ni czu je z jesz cze „cie płym” dy -
plo mem Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne -
go w kie sze ni?
An na Jusz czyk*: Bar dzo do brze. Dla mnie
jest to przede wszyst kim za koń cze nie pew -
ne go eta pu w mo im ży ciu. Cie szę się, że to
już za mną, bo jed nak by ło to sześć dłu gich
i cięż kich lat. Te raz je stem po pro stu za do -
wo lo na i szczę śli wa. 

Jak bę dzie Pa ni wspo mi nać stu dia?

ABSOLWENCI

● DYPLOMATORIUM WYDZIAŁU LEKARSKIEGO W KATOWICACH, 2 GRUDNIA 2010 ROKU

Absolwenci SUM – 444 młodych lekarzy
z naj waż niej szych w wa -
szym ży ciu. Do sta je cie glejt
ukoń cze nia stu diów, ale to
nie jest ko niec wa szej na -
uki, a wła ści wie jej po czą -
tek. – pod kre śla ła. My, le -
ka rze uczy my się ca łe ży -
cie i im wię cej się do wia du -
je my, tym wy raź niej wi dzi -
my, jak wie le jest jesz cze
przed na mi do po zna nia
i zro zu mie nia.

Go ściem uro czy sto ści
był dr Ja cek Ko za kie wicz pre -
zes ORL, któ ry po wi tał świe żo upie czo nych ab sol wen tów w gro nie bli sko 16 tys le ka rzy, człon -
ków Ślą skiej Izby Le kar skiej. – Prze mia ny spo łecz ne i me cha ni zmy ryn ko we sta wia ją przed le -
ka rza mi no we wy zwa nia. Ży czę wam, aby ście jak naj rza dziej sta wa li przed dy le ma tem le czyć
jak naj ta niej czy le czyć jak naj le piej i nie za leż nie od sy tu acji za wsze pa mię ta li, że zdro wie
cho re go naj wyż szym do brem; Sa lus aegro ti su pre ma lex es to. – mó wił pre zes. Za pew nił też
o szcze gól nej tro sce sa mo rzą du le kar skie go oka zy wa nej swym naj młod szym człon kom. Uro -
czy sty wy kład, ostat ni dla rocz ni ka stu den tów 2004/05 wy gło sił prof. Mi chał Ten de ra. 

W tym ro ku mu ry Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go opu ści ło łącz nie 444 le ka rzy
i le ka rzy den ty stów ab sol wen tów wy dzia łów Le kar skie go w Ka to wi cach oraz Le kar skie go z Od -
dzia łem Le kar sko – Den ty stycz nym w Za brzu. 

An na Za do ra -Świ de rek

Au lę im. prof. Za hor skie go wy peł nił tłum
pod eks cy to wa nych ab sol wen tów Wy dzia łu
Le kar skie go w Ka to wi cach, ich ro dzi ców,
przy ja ciół i zna jo mych. Mło dzi le ka rze
w no bli wych to gach i cha rak te ry stycz nych na -
kry ciach gło wy z nie cier pli wo ścią ocze ki wa li
roz po czę cia ce re mo nii wień czą cej ich sze -
ścio let ni okres na uki me dy cy ny. 

Wej ście or sza ku z JM rek tor prof. Ewą
Ma łec ką -Ten de rą na cze le roz po czę ło uro -
czy sto ści wrę cze nia dy plo mów le kar skich. Pa -
dło wie le cie płych słów. Dzie kan wy dzia łu
prof. Jo an na Le win -Ko wa lik po wie dzia -
ła: – Ży czę wam, aby ście zre ali zo wa li swo -
je ma rze nia, za rów no w ży ciu za wo do wym,
jak i pry wat nym. Cho ciaż wiem, że ten oso -
bi sty aspekt, czę sto jest spy cha ny na plan dal -
szy, bo za wód le ka rza wy ma ga wie lu wy rze -
czeń. Do da ła tak że: – Na stu diach cza sem
nie by ło ła two, ale tym sło dziej sma ku je suk -
ces im wię cej mu się po świe ci ło pra cy.

Wzru sze nia nie kry ła tak że JM Rek tor
Ma łec ka –Ten de ra pro szo na o po zo wa nie
do zdjęć wraz z ko lej ny mi gru pa mi by łych już
stu den tów. – Dzi siej szy dzień jest jed nym

My ślę, że… do brze, że mi mo wszyst ko do brze. 

Chwi la wa ha nia…
Tak, bo wia do mo, że by ły mo men ty gor sze i lep sze. Na to miast, tak jak to by ło już w trak -
cie dzi siej szej uro czy sto ści wie lo krot nie po wie dzia ne – trud ne chwi le, gdzieś tam umy ka -
ją z pa mię ci, a sta ra my się pie lę gno wać te do bre wspo mnie nia. 

Jest Pa ni naj lep szą ab sol went ką Wy dzia łu Le kar skie go w Ka to wi cach. Pro szę po wie dzieć:
trud no jest być pry mu sem?
Od po wiem nie wprost na to py ta nie. Mo je suk ce sy i osią gnię cia na uczel ni nie wy ni ka ją z chę -

ci by cia naj lep szą, a ra czej wy pły wa ją z mo je go cha rak te ru: przy kła da nia się do pra -
cy, su mien no ści i sta ran no ści. Ni gdy nie by ło mo im ce lem by cie naj lep szym stu den -
tem, cho dzi ło mi tyl ko o to, że by jak naj wię cej się na uczyć. Dla te go jest to bar dziej
wy ni kiem mo jej pra cy, niż jej ce lem.

Ja kie pla ny na przy szłość, gdzie wi dzi Pa ni sie bie za po wiedz my pięt na ście lat?
Je stem zde cy do wa na kształ cić się na spe cja li stę cho rób we wnętrz nych. Przy czym
jest to dys cy pli na, któ ra wy ma ga pod ję cia ko lej ne go kie run ku kształ ce nia. Ja ki wy -
bio rę, te go jesz cze do koń ca nie wiem. Cięż ko się wy po wia dać o tym, co bę dzie
się ro bi ło za pięt na ście lat, bo do te go cza su jesz cze du żo mo że się zmie nić. Wie -
le osób py ta mnie, czy chcę wy je chać z kra ju. Teraz, my ślę że nie, ale nie wy klu -
czam ta kiej moż li wo ści. Od le gła przy szłość jest dla mnie cał ko wi ta za gad ką. 

* An na Jusz czyk – te go rocz na ab sol went ka Wy dzia łu Le kar skie go w Ka to wi cach 

Rektor prof. Ewa Małecka-Tendera i dziekan prof. Joanna Lewin-Kowalik
wśród absolwentów

Absolwentki SUM od lewej: Anna Juszczyk i Karolina Hofman
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DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY ZAPRASZA

Wie czo rem, 27 li sto pa da, w Cen trum Kre so wym w By to miu od by ło się zor ga ni zo wa -
ne przez De le ga tu rę By tom ską Ślą skiej Izby Le kar skiej spo tka nie nie zwy kłe.

Po go da kiep ska – upo rczy wie pa da ją cy śnie żek, kło po ty z par ko wa niem sa mo cho du oczy -
wi ste, a ilość chęt nych na spę dze nie mi łe go wie czo ru to „po nad fre kwen cja”. To „po nad”
wy nik nę lo pew nie i z na szej bez tro ski: nie zgło szę udzia łu (ogło sze nie w „Pro Me di co”),
a przyj dę i ja koś to bę dzie.

Wnę trze klu bu do mo wo -przy tul ne, a w pro gu wi ta pre zes Sto wa rzy sze nia Mi ło śni ków
Lwo wa i Kre sów Wschod nich – pre zes le gen da – Da nu ta Skal ska. Go ści do sto li ków do -
pro wa dza dy rek tor na szej izby, Wan da Pra sa łek. Tak wspa nia le, z tak tem i uśmie chem nas
po do sa dza ła, po roz sa dza ła, po za mie nia ła, że zmie ści li się wszy scy i każ dy z nas uwie rzył – to
si ła Jej per swa zji – że je go miej sce przy sto li ku jest wy jąt ko wo do bre. Bo tak na praw dę każ -
dy z nas szcze rze czuł się szcze gól nie wy róż nio ny. Du szą czę ści to wa rzy sko -roz ryw ko wej
by ła Da nu ta Skal ska, wy styli zo wa na ze swo istym sma kiem na ele ganc ką lwow ską da mul kę. I jak
na lwo wian kę przy sta ło: we so ła, ener gicz na, nie co za lot na.

Po dzi wia li śmy wy stęp ka ba re tu Pa ca ły cha – a to lau re at wie lu kon kur sów. Śpie wa ne by -
ły przez człon ków ka ba re tu (a wszy scy obec ni nu ci li re fre ny) przed wo jen ne, wy wo dzą ce się
ze Lwo wa pio sen ki np. „A gdy bym raz jesz cze uro dzić się miał, to tyl ko we Lwo wie”.
Na sza śpie wa ją ca ko le żan ka, dr Li dia Net czuk -Piech wy ko na ła po wszech nie zna ne sta re

me lo die, a to wa rzy szy li jej wszy scy obec ni łącz nie z tań czą cy mi w pa rach, a zwłasz cza w roz -
ma itych ko ro wo dach.

Bo i tań ce by ły! Prze ży li śmy mo ment nie zwy kle wzru sza ją cy, gdy jed na z uczest ni czek
(ach, ta ochro na da nych oso bo wych) z praw dzi wy mi łza mi wzru sze nia opo wie dzia ła, jak to
w trud nym okre sie tuż po wo jen nym ura to wał jej ży cie dr Emil Skul ski – nie tyl ko ją wy le -
czył ale i „za ła twił” nie osią gal ne wów czas nie zbęd ne an ty bio ty ki. Obec ny mię dzy na mi był
syn Dok to ra. Ję zyk sto so wa ny w roz mo wach to lek ki ba łak. Na wet je śli nie sto su je my go
na co dzień, to wszy scy go ro zu mie my i ja koś tam umie my się w nim wy sło wić. Był i mi -
kro fon dla wszyst kich: opo wia da li śmy na ogół do bre, bo zna ne dow ci py.

Te raz uczta: barszcz i pie ro gi; wła ści wie nie pie ro gi, a pie ro gi ide ał – kla sycz ne i ze skwar -
ka mi! Naj pew niej na wet i ci, co to na die cie – zje dli ich po kil ka na ście! A de ser – ka wa 

SPOTKANIA

„Ni ma jak Lwów…”
● O WZRUSZAJĄCYM SPOTKANIU MIŁOŚNIKÓW KRESÓW

pa rzo na w szklan kach (wzru sza ją ce wspo -
mnie nie), her ba ta i tra dy cyj ne cia sta. Roz -
cho dzi li my się z ża lem, no wy mi i od no wio -
ny mi zna jo mo ścia mi. Wśród zwro tów po że -
gnań by ło i „ca łu ję rącz ki”.

dr n. med. Jerzy Dosiak

12 stycz nia za pra sza my ko ne se rów do bre go ki na na dra mat
w re ży se rii Ju lie Tay mor, za ty tu ło wa ny „Fri da” – film opo wia da o ży -
ciu i sztu ce tej uzna nej, mek sy kań skiej ma lar ki.

9 lu te go po ka że my me lo dra mat „Dar win. Mi łość i ewo lu cja”
re ży se ra Jo na Amie la z 2009 ro ku, któ ry przed sta wia syl wet kę te -
go nie zwy kłe go my śli cie la. Film na krę co ny rów no 200 lat po na -
ro dzi nach ba da cza i 150 lat po opu bli ko wa niu prze ło mo we go dzie -
ła „O po wsta wa niu ga tun ków”, sta no wi ro dzaj hoł du dla uczo ne -
go. 

Pro jek cje od bę dą się o godz. 1900 w „Do mu Le ka rza” w Ka -
to wi cach.

Peł na in for ma cja au tor -
stwa Woj cie cha Bed nar skie -
go na te mat fil mów, znaj du -
je się na stro nie in ter ne to wej
Ślą skiej Izby Le kar skiej: 
www.izba -le kar ska.org.pl
w za kład ce DKF. 

P. S. Wszel kie za py ta nia
i uwa gi do ty czą ce Dys ku -
syj ne go Klu bu Fil mo we go
pro szę kie ro wać na ad res:

ciech@mp.pl
Sta łym miej scem spo tkań po zo -

sta je Dom Le ka rza, a sta łą 
go dzi ną – dzie więt na sta.

12 stycznia 2011 o godz. 1900 – „Frida” reż. Julie Taymor.
9 lutego br. o godz. 1900 – „Darwin. Miłość i ewolucja” reż. Jon Amiel.
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Frag men ty pio sen ki „Lwów jest je den
na świe cie” – sło wa Ema nu el Slach ter, mu -
zy ka Hen ryk Wars 

Niech in ni se ja dą, gdzie mo gą, gdzie
chcą. Do Wid nia, Pa ry ża, Lon dy nu. 
A ja się ze Lwo wa nie ru szym za próg 
Ta mam ciu, ta skaż mnie Bóg.

Bo gdzie jesz cze lu dziom tak do brze
jak tu, Tyl ko we Lwo wi, Gdzie pie śnią się
bu dzą i tu lą do snu, Tyl ko we Lwo wi.

Czy bo gacz, czy dziad, jest tam
za pan brat. I każ dy ma uśmiech na
twa rzy. 

A pan ny to ma sło dziut kie ten gród, 
Jak sok, cze ko la da i mniód.

Więc gdy bym miał kie dyś uro dzić się
znów, Tyl ko we Lwo wi. Bo ni ma ga da nia,
i co chcesz, to mów, Nie ma jak Lwów.

(…)



SPORT

Cho ciaż od ubie gło rocz nych Mi strzostw
Świa ta w chor wac kim Po re ciu i VIII Igrzysk Le -
kar skich w Za ko pa nem upły nę ło już kil ka mie -
się cy, to na dal do na szej re dak cji napły wa ją
do nie sie nia o suk ce sach le ka rzy spor tow ców,
re pre zen tan tów Ślą skiej Izby Le kar skiej. 

Do li sty me da li ze bra nych przez za wod -
ni ków ze Ślą ska w kon ku ren cjach dru ży no -
wych i in dy wi du al nych, o któ rych sze ro ko
pi sa li śmy już na ła mach „Pro Me di co”
mo że my do łą czyć ko lej ne zdo by te przez
dok to rów Ste fa na  Ma de ja i Zbi gnie wa 
Ste fań skie go.

Na 31 Mi strzo stwa Świa ta Me dy ków w Po -
re ciu (World Me di cal and He alth Ga mes) zje cha li
uczest ni cy z ca łe go świa ta. Bra li w nich udział nie
tyl ko le ka rze, któ rzy sta no wi li wy raź ną więk szość
uczest ni ków, ale i przed sta wi cie le in nych za wo -
dów me dycz nych: re ha bi li tan ci, tech ni cy, we te -
ry na rze, pie lę gniar ki itp.

Po ko nu jąc licz nych kon ku ren tów po zło to
trzy krot nie się gnął dr Ste fan Ma dej. Sta wał
na naj wyż szym stop niu po dium w kon ku ren cjach
rzu tu oszcze pem, pchnię ciu ku lą i rzu cie dys kiem.
Za każ dym ra zem uzy sku jąc wy ni ki znacz nie prze -
kra cza ją ce moż li wo ści in nych za wod ni ków.
Czwar tym me da lem   był brąz zdo by ty w sko ku

Mi ja wła śnie dru gi rok od mo men tu za -
ło że nia przy Ślą skiej Izbie Le kar skiej, pierw -
sze go i jak do tej po ry je dy ne go w Pol sce klu -
bu zrze sza ją ce go me dy ków, jed no cze śnie bę -
dą cych mi ło śni ka mi sa mo cho dów 4x4, spor -
tu i tu ry sty ki off – ro ad, MUD DOC TORS.

Szpi ta le, kli ni ki, przy chod nie czy wła sne
prak ty ki to na sza pra ca, któ rej na co dzień
od da je my się bez resz ty. Po chła nia ona bar -
dzo wie le cza su, jed nak mi mo wszyst ko sta -

ra my się i znaj du je my czas na pa sje, któ re
są do peł nie niem sen su ży cia. Na szą jest off -
-ro ad, a dla więk szo ści to rów nież spo sób
na ży cie. Łą czy nas nie tyl ko jaz da w te re -
nie, do bra za ba wa i tech nicz ne do zbra ja nie

Niezwykły urok bezdroży
● SPOSÓB NA ŻYCIE

aut, ale rów nież, a mo że przede wszyst kim bez in te re sow na chęć
i przy jem ność prze by wa nia we wła snym gro nie, co w dzi siej szych
sko mer cja li zo wa nych cza sach nie zda rza się zbyt czę sto.

Nie sa mo wi te wra że nia i emo cje to wa rzy szą nam nie zmien -
nie przy każ dym spo tka niu, a zma ga nia z trud nym te re nem, wza jem na po moc w sy tu acjach
eks tre mal nych, czy ener ge tycz na wy mia na my śli i po glą dów na na szym fo rum in ter ne to wym,
to wszyst ko zbli ża i po wo du je, że nie mo że my do cze kać się na stęp nej wy pra wy. A każ da
z nich ma in ny cha rak ter i sto pień trud no ści. Od lek kich kra jo bra zo wych i hi sto rycz nych,
do prze je cha nia przez sa mo cho dy se ryj ne do trud niej szych, któ re mo gą „zro bić” tyl ko au -
ta od po wied nio przy go to wa ne. Czę sto też zda rza się, że swo ją przy go dę z off – ro ad’em
za czy na my wła śnie od suv’ów, a po tem prze cho dząc praw dzi we mę ki my śle nia i two rze -

nia, koń czy my z re gu ły na ra so wych te re nów kach. A to co te krą żow ni ki
bez dro ży po tra fią i jak wy glą da ją wzbu dza nie kła ma ny po dziw tzw. pla -
ska czy. Ja dąc nie daw no w gó ry, usły sze li śmy w CB – ra dio głos mi ja ją ce -
go nas „cy wi la”: pa no wie, jak pięk nie wy glą da cie w tych te re nów kach!

To efekt na szej pra cy, dba ło ści, wło żo nych fi nan sów, do piesz cza nia no
i wiel kie go do nich uczu cia. Ko cha my je sta no wiąc z ni mi jed ność i mo -
że dla te go jesz cze ni gdy, jak do tąd, nas nie za wio dły. I oby tak by ło za -
wsze!Te go bę dzie my so bie ży czyć przy wi gi lij nej ko la cji, na któ rej spo ty -
ka my się w za przy jaź nio nej prze pięk nej, kli ma tycz nej Zbój nic kiej Cha cie
na Rów ni cy. Bę dzie my so bie też ży czyć, aby nad cho dzą cy rok był rów nie
uda ny i szczę śli wy, jak mi ja ją cy.

A za po wia da się on bar dzo obie cu ją co. Ma my w pla nach wy jaz dy klu -
bo we od Be ski dów po Ma zu ry, im pre zy otwar te i kon kret ne pro po zy cje

wy praw za gra nicz nych. Moż li we rów nież, że uda nam się zor ga ni zo wać od daw na pla no -
wa ny, Pu char Pol ski Me dy ków. W No wym, 2011 Ro ku pra gnie my ży czyć Ko le żan kom i Ko -
le gom wszyst kie go naj lep sze go, naj pięk niej sze go i naj szczę śliw sze go!

Ja nusz Ho rzel ski

Mud doc tors 4x4

Post scriptum

● RAZ JESZCZE O MISTRZOSTWACH ŚWIATA W CHORWACJI I LETNICH IGRZYSKACH W ZAKOPANEM
A.D. 2010
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wzwyż – „Z te go me da lu, mi mo, że jest mniej szej ran gi,
je stem chy ba naj bar dziej za do wo lo ny, bo wy star to wa łem w tej
kon ku ren cji bez żad ne go wcze śniej sze go przy go to wa -
nia.” – re la cjo no wał dr Ma dej.

Z tych sa mych za wo dów dok tor Zbi gniew Ste fań ski, wy -
stę pu ją cy w swo jej ko ron nej kon ku ren cji, ja ką jest te nis sto -
ło wy przy wiózł zło ty me dal w sin glu uzy ska ny w naj wyż -
szej ka te go rii wie ko wej. 

Ko lej ny raz obaj pa no wie bra li udział w tej sa mej im -
pre zie spor to wej, uczest ni cząc we wrze śniu 2010 ro ku
w Igrzy skach w Za ko pa nem. W no wo wy re mon to wa nych
obiek tach Ośrod ka Przy go to wań Olim pij skich po now nie
po zło to w sin glu te ni sa sto ło we go się gnął dr Ste fań ski. Tym
ra zem je go do ro bek po więk szył się jesz cze o ko lej ne 

me da le: zło to w de blu zdo by te w pa rze
z dok to rem Dasz kie wi czem i brąz w sprin -
cie na 100 me trów. – Je stem już we te ra nem
i chy ba tro chę za póź no na upra wia nie no -
wych dys cy plin – śmie je się, ko men tu jąc swój
wy stęp w bie gu dok tor Ste fań ski. 

Dok tor Ma dej z igrzysk tak że po wró cił
z tar czą, wy gry wa jąc wszyst kie kon ku ren cje
rzu to we i zaj mu jąc w sko ku wzwyż 4 miej -
sce. Tuż po za po dium zna lazł się mi mo uzy -
ska nia dru gie go wy ni ku, bo osią gnął go do -
pie ro w trze ciej pró bie.

An na Za do ra – Świ de rekdr Stefan Madej

NOTATKI Z PODRÓŻY

Byłam lekarzem na „Fryderyku Chopinie”
bę dzie się opie ko wał stu den ta mi i za ło gą, nie
za ra bia, ale też nie pła ci za po byt na stat -
ku. Czy ktoś z two ich zna jo mych nie chciał -
by się za cią gnąć na nasz ża glo wiec? Trzy eta -
po wa po dróż, w każ dej gru pie po 20-30
osób, wy se lek cjo no wa nej mło dzie ży stu denc -
kiej z róż nych uczel ni w kraju” …

Dla cze go ja nie mia ła bym się zde cy do -
wać na I etap? Od 14 lip ca do 12 sierp nia?
Na trze ci etap już jest umó wio ny or to pe da.
Na dru gi - na ra zie wa kat. Przed sta wiam pro -
po zy cje do mow ni kom; dzie ci na sze są już
du że, od cho wa ne. Tro je stu den tów, a naj -
młod sza cór ka koń czy I kla sę li ceum, dwa
ko ty też bę dą mia ły opie kę. A mąż le -
karz – jak to się mó wi żar to bli wie „jest do -
ro sły i na wszyst ko szcze pio ny”, na pew no
da so bie ra dę, zaj mie się do mem i dzieć mi,
po mię dzy swo imi dy żu ra mi i pra cą 
w szpi ta lu. 

Oczy wi ście, do sta ję zie lo ne świa tło
na wy jazd, ale pod jed nym waż nym wa run -
kiem. Mąż de cy du je się pójść mi na rę kę, je -
śli bę dzie sam mógł za ła pać się na II etap.
A więc za ła twio ne! Hu ra, Hu ra, Hu ra!!!!

CHCE SIĘ ŻYĆ I PŁY WAĆ

Pierw szy dzień w Szcze ci nie, gdzie stoi
przy cu mo wa ny ża glo wiec jest sło necz ny,
choć wie je zim ny wiatr, a po wie trze wy da je
się być przej rzy ste, ark tycz ne. Tem pe ra tu ra
w dzień 16oC, w no cy zim niej. No cu je my
na stat ku, przy by wa mło dzież; sta ła za ło -
ga po zna ła nas, gdyż dwa la ta wcze śniej 

Dzi wi ła nas szwedz ka „do kład ność”, czy taj po wol ność. Na ko ry ta rzu stał apa rat do ba -
dań USG, moc no mu sia łam się po wstrzy my wać, by nie wcią gnąć go do na szej izo lat ki, któ rą
zaj mo wa li śmy z cho rą ko le żan ką i nie wy ko nać ba da nia w kie run ku za sto ju mo czu w ner ce.

Jest po ło wa ma ja 2010r. W wol nych chwi lach, w dy żur ce le kar skiej, co raz czę ściej roz -
ma wia my o zbli ża ją cych się wa ka cjach. Jed ni wy jeż dża ją na Cypr, in ni na pla żo wa nie w Tur -
cji, ko le ga bę dzie prze mie rzał szla ki ta trzań skie. Ja mam w pla nie spływ ka ja ko wy z gru -

pą „Kaj ma na”- daw ne go włó czę gow skie go klu bu stu denc kie go, zrze sza ją ce go stu den tów
Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej, ale to do pie ro w sierp niu. (..) La to za po wia da się desz czo -
we, zim ne, ale prze cież nic nie wia do mo na pew no. 

TU MÓ WI KA PI TAN

„Tu mó wi ka pi tan An drzej Men dy grał; czy to Ula? Do brze mnie sły szysz? Dzwo nię z „Fry -
de ry ka Cho pi na”, ża glow ca, któ ry w tym ro ku bę dzie pro mo wał Pol skę i przy po mi nał syl -
wet kę Fry de ry ka Cho pi na, pły wa jąc po por tach mo rza Bał tyc kie go. Po trze bu je my pil nie le -
ka rza już na pierw szy etap, któ ry za czy na się w po ło wie czerw ca. Spra wa jest pil na, le karz

Żaglowiec „Fryderyk Chopin” w całej okazałości
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NOTATKI Z PODRÓŻY

by na wet w cza sie sztor mu nie spa dły na pod ło gę. Przy pra wy wi szą pod su fi tem, ko ły szą się
ra zem ze stat kiem. Ok 1100 „Bu ła” roz po czy na wy pie ka nie ośmiu bo chen ków chle ba i tak
bę dzie ro bił co dzien nie, a w nie dzie le upie cze tak że cia sto. Mor skie po wie trze „wy cią ga”,
na si la głód, chy ba, że ktoś jest nie zdrów od cią głe go ko ły sa nia, al bo ma nie daj Bo że, cho -
ro bę mor ską. Wte dy le ży na po kła dzie, ubra ny w sztor miak, przy pię ty ka ra bin kiem
od uprzę ży do czę ści me ta lo wych stat ku i mę czy się do brych kil ka go dzin…. Ale u nas nie
by ło ta kich zda rzeń. Nie ste ty, nie do świad czy li śmy sztor mu. A szko da. Wszy scy na nie go cze -
ka li. Za ło ga mło dzie żo wa ra czej do brze się czu ła. Część z nich już pły wa ła na jach tach, za -
ło ga sta ła nie ma ta kich sen sa cji, a ja w cza sie sztor mów wcze śniej prze by tych na mo rzu,
mo głam in nym po ma gać i pra co wać w kuch ni. Na szczę ście nie do ty czy mnie cho ro ba mor -
ska, choć po dob no i to się zmie nia. Tra sa wio dła na stę pu ją co:
I etap:  YSTAD, MAL MO, KO PEN HA GA, SZTOK HOLM, KARLS KRO NE, HAM BURG
II etap:  HAM BURG, AR HUS, LU BECK, ROS TOCK, KIEL AM STER DAM, BRUG GE.
III etap: AM STER DAM, BRU GIA, AN TWER PIA, OSTEN DA, BREST, NAN TES, 

ST. MA LO, LON DYN, HEL, GDY NIA

WACH TY, RE JE, BRA SO WA NIE

Czy chcia ła bym być ty ko le ka rzem, czy chcę też brać czyn ny udział ra zem ze swo ją wach -
tą w 8 go dzin nych zmia nach? Oczy -
wi ście, chcę być na wach tach, wcho -
dzić na re je, brać udział w bra so wa -
niu (zmia na usta wie nia ża gli w za leż -
no ści od kie run ku wia tru). To cięż -
ka pra ca fi zycz na. Czte ry dziew czę -
ta lu zu ją, a po dru giej stro nie czte -
rech męż czyzn cią gnie bra sy, wy bie -
ra jąc nad miar lin. Na roz kaz ka pi ta -
na, ofi cer każ dej wa chy do pil no wu -
je pra wi dło wo ści wy ko na nych po le -
ceń. Co pół go dzi ny wy bi ja się tzw.
szklan ki, ozna cza ją ce go dzi ny peł -
ne i pół go dzi ny. Cykl trwa od 8 ra -
no i co czte ry go dzi ny za czy na się
od no wa. Jest to trud ne za ję cie, wy -

ma ga ją ce „czy ste go” dźwię ku, ude rze nia w dzwon po kła do wy, któ ry co dzien nie szo ro wa -
ny jest pa stą poler ską, by błysz czał jak na le ży. Snu jest cią gle ma ło. Na alarm dzwon ka trze -
ba wsta wać w cią gu dwóch mi nut i w go to wym rynsz tun ku tj. w szel kach  – uprzę ży i sztor -
mia ku, czap ce, ewen tu al nie jak ktoś lu bi to i w sza li ku – sta wić się na po kła dzie np. do ma -
new rów. W cią gu dnia, na wet choć  byś był nie wiem jak zmę czo ny, sta wić się mu sisz na alarm
w cią gu mi nu ty. Ta kie pra wo, ta kie za sa dy obo wią zu ją na mo rzu. Śpi my więc cią gle, każ -
dą chwi lę wy ko rzy stu jąc na od po czy nek, bo nie wia do mo co i kie dy nas cze ka. Sa mi so bie
ta ki los wy bra li śmy. Świa do mie, oczy wi ście, świa do mie…

KOL KA NER KO WA NA PEŁ NYM MO RZU

Pol ska Or ga ni za cja Tu ry stycz na ogło si ła kon kurs dla stu diu ją cej mło dzie ży, któ ra mia ła re -
pre zen to wać Pol skę na mo rzach Eu ro py. Ża glo wiec „Fry de ryk Cho pin” za bie rał w trzech eta -
pach gru py mło dzie ży, wy mie nia ją ce się co mie siąc, chcą ce uczest ni czyć w tej pro mo cji. Mło -
dzież by ła wy se lek cjo no wa na. Do War sza wy na spo tka nie or ga ni za cyj ne zgło si ła się gru pa, któ -
ra wy bra na zo sta ła z ca łej ma sy chęt nych. Kry te rium by ła do bra zna jo mość ję zy ka an giel skie -
go, oraz roz mo wa kwa li fi ka cyj na i prze gląd mi nu to we go fil mu pod ty tu łem „Za pre zen tuj się
kre atyw nie, co ro bisz, ja kie masz pa sje”. Dziew czy ny i chłop cy by li rze czy wi ście wspa nia li. Grzecz -
ni, uczyn ni, dow cip ni, we se li, roz śpie wa ni, zdy scy pli no wa ni. Peł ni hu mo ru i pła ta ją cy prze myśl -
ne, ni ko go nie ob ra ża ją ce żar ci ki. Bar dzo ich po lu bi łam i nic nie mo gę po wie dzieć nie ko rzyst -
ne go na ich te mat. Cu dow ną ma my mło dzież w Pol sce. Cho ciaż i tro chę cho ro wi tą…. Oprócz
drob nych oka le czeń, prze zię bień, nie wiel kich ura zów czy nie straw no ści, już na peł nym mo -

pły nę li śmy „Cho pi nem” do Szwe cji, do Kal -
ma ru, w ty go dnio wą po dróż, z trzy dnio wym
pięknym sztor mem. Jest ro dzin nie i we so -
ło. Wie czór  – z oka zji „Dni Mo rza” po ka -
na łach szcze ciń skich od by wa się pa ra da ża -
glow ców, któ re zja wi ły się tu z ca łe go świa -
ta. Pięk ny wi dok, ślicz ne syl wet ki stat ków,
od święt nie umun du ro wa ne za ło gi, sto ją ce
w pa ra dzie bur to wej. „Miód dla du szy”. Po -
tem kon cert szan to wy zna nych ze spo łów
pieśni że glar skiej. Pięk nie, pięk nie, chce się
żyć i pły wać. Ju tro jed nak nie wy ru sza my. 

Ca ły dzień zej dzie nam na ćwi cze niach,
pod okiem bos ma na Ada sia, pra cy na po -
kła dzie, po zna waniu taj ni ków kuch ni okrę -
to wej, po dzia łu na trzy wa chy i prób nych
wej ściach na re je. 

Och jak to wy so ko!!! 33 me try nad po -
ziom po kła du. Ten, kto ma
lęk wy so ko ści już przy pa trze -
niu w gó rę „wy mię ka”. Ja
bę dę peł nić funk cję le ka rza.
Prze glą dam więc ca ły dzień
le ki, ukła dam w po jem ni -
kach, żo łąd ko we, prze ciw za -
pal ne, an ty bio ty ki, środ ki
opa trun ko we, le ki na ser co we,
prze ciw nad ci śnie nio we, ban -
da że, drob ne wy ste ry li zo wa -
ne na rzę dzia chi rur gicz ne,
chu s ty trój kąt ne, ban da że
gip so we, szy ny, bu tlę prze no -
śną z tle nem (peł ną oczy wi -
ście) oraz le ki do żyl ne i ze -
staw prze ciw wstrzą so wy, re ani ma cyj ny
z apa ra tem am bu. Bra ki, choć nie wiel kie  -
po kry wam le ka mi za ku pio ny mi na re cep ty
w po bli skiej ap te ce. Pierw szy po si łek,
pierw sza mo wa Ka pi ta na, przed sta wie nie za -
ło gi sta łej tj. trzech ofi ce rów peł nią cych pie -
czę nad 8-oso bo wy mi wach ta mi, me cha ni -
ka  - Wie sia, bos ma na, ku cha rza Mar ka i je -
go po moc ni ka „Bu łę”. Wy bór tzw. „star -
szych” każ dej wa chy ka pi tan ma już prze -
my śla ny.

 „BU ŁA” UPIE CZE CIA STO 

Wy pły nąw szy z por tu w Szcze ci nie, po -
dą ża my do szwedz kie go mia stecz ka Ystad.
Już wszyst ko za czy na spraw nie dzia łać. Dy -
żur w kam bu zie pod okiem pa na Mar ka i „Bu -
ły”, od 6 ra no trwa nie prze rwa nie dla wy bra -
nych osób do 1900, po ko la cji moż na od po -
cząć. Na czy nia sta lo we, ta le rze i gar nusz ki
z du ra lek su są tak po ukła da ne na su sza kach,
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ność gro ma dzą cą się przy stat ku składała na
nich podpisy. Z gło śni ków rozlegała się mu -
zy ka Cho pi na, na stro jo wa, pięk na, chwy ta -
ją ca za ser ce w tych od le głych za mor skich
por tach. Wie czo rem, po za koń cze niu opro -
wa dza nia go ści po ża glow cu i tłu ma cze niu
cie kaw skim de ta li stat ku, roz po czy nał się po -
kaz tań ca na szar fach roz wie szo nych na re -
jach. Ach! ja ka to by ła uczta dla oczu. Dwie
akro bat ki i je den chło pak ze szko ły ba le to -
wej wy ko ny wa li ta ńce na szar fach zwi sa ją cych
ze sta lo wej lin ki, roz pię tej po mię dzy dwo -
ma masz ta mi stat ku. Ubra ni w bia łe stro je
wy ko ny wa li (bez za bez pie cze nia) akro ba cje
w rytm mu zy ki Cho pi na. W każ dym por cie
po kaz wy zwa lał wiel kie emo cje pu blicz no -
ści, „och y i ach y” za chwy co nych wi dzów
prze bie ga ły przez tłum zgro ma dzo ny na nad -
brze żu. Po tem mło dzież prze bra na w sta -
ro pol skie stro je uczy ła wszyst kich ze bra nych
tań ca po lo ne za. To też się po do ba ło przy -
by łym. Na ko niec roz da wa li śmy ulot ki o uro -
czych za kąt kach Pol ski i ko szul ki z na dru -
kiem na szej tra sy. Ka pi tan przyj mo wał de le -
ga cje mia sta, go ścił am ba sa do ra Pol ski,
opro wa dzał po ża glow cu „vi pów.” My ślę, że
ob raz Pol ski, pol skiej mło dzie ży, tra dy cji że -
glar skiej na szko le nio wym stat ku, ja kim jest
„Fry de ryk Cho pin” na dłu go po zo sta nie
w pa mię ci zgro ma dzo nym sym pa tycz nym
zwie dza ją cym.

POST SCRIP TUM

29.10 2010 r.- dzień mo ich uro dzin.
A tu wia do mość: „sły sza łaś wia do mo ści? Mó -
wi li, że „Fry de ryk Cho pin” stra cił oba
maszty i dry fu je u wy brze ży Wiel kiej Bry ta -
nii…” Tak, wte dy się do wie dzie li śmy, że sta -
tek w cza sie sztor mu stra cił oba masz ty
i buksz pryt, ze rwa ne ża gle wpa dły do mo -
rza. Za ło ga mło dzie żo wa pły ną ca w rejs
na Ka ra iby jest bez piecz na, nikt nie zgi nął,
ani na wet nie zo stał ran ny. Wiel kie szczę ście,
po waż ne prze ży cie dla mło dzie ży, dla za ło -
gi sta łej dla ka pi ta na i dla nas, sym pa ty ków
te go wspa nia łe go ża glow ca. Wie rzy my, że
po re mon cie Cho pin od zy ska zno wu swo -
ją świet ność i na dal bę dzie „Szko łą pod ża -
gla mi”, sła wiąc imię wiel kie go na sze go ro -
da ka na mo rzach i oce anach świa ta…

Mo że i do brze, że w cza sie na szej przy -
go dy nie do świad czy li śmy sztor mu…..

Ur szu la Wil czek 

Ty tuł i śród ty tu ły po cho dzą od re dak cji

rzu jed na z za ło gan tek mia ła atak kol ki ner ko wej. W pierw szym por cie, w Ystad mu sie li śmy udać
się ra no do szpi ta la miej skie go na ba da nia, gdyż mi mo kil ku mo ich in ter wen cji z za strzy ka mi,
nie uda wa ło się prze rwać ata ku u dziew czy ny. Bied na i bar dzo cier pią ca mło da oso ba, czte ry
dni przed rej sem mia ła za bieg uro lo gicz ny, ścią ga nia ka mie ni ner ko wych pę tlą Ze isa. Po kil ku
dniach huś ta nia na fa lach, my ciu po kła du i ska ka nia po re jach, ner ka się „ode zwa ła”. W szpitalu
za ła twie ni by li śmy cał kiem spraw nie  -11 go dzin ocze ki wań, ba dań re je stra cji.

WY NI KI SĄ, ALE PO SZWEDZ KU

W pa mięt ni ku za no to wa łam „Ystad” – ma leń kie mia stecz ko – przy pły wa my do por tu, bryg
cu mu je przy nad brze żu, ale nam nie w gło wie oglą da nie mia sta. Mu si my szyb ko zor ga ni -
zo wać trans port do naj bliż sze go szpi ta la i „do star czyć” tam na szą ko le żan kę z ata kiem kol -
ki ner ko wej... Jest ner wo wo i nie pew nie. Ja, ja ko le karz „wy pra wy po Bał ty ku” to wa rzy szę Ju -
lii i na sze mu ko le dze Ma te uszo wi – któ ry wy brał sie z na mi dla do da nia du cha swo jej dziew -
czy nie i w ro li świet ne go tłu ma cza. Wszyst ko uda je sie i już po 11 go dzi nach ocze ki wa nia,
re je stro wa nia sie w kil ku punk tach szpi ta la  je ste śmy zdia gno zo wa ni (wy wiad 900 – prze rwa 1i1/2
go dzi ny; ba da nie fi zy kal ne – kil ka go dzin prze rwy, po bra nie krwi do ba dań la bo ra to ryj nych -
ocze ki wa nie na wy ni ki  – jest już ok 15. Wte dy le ka rze po dej mu ją de cy zję co do dal szych
ba dań  – a mia no wi cie wy ko na nia to mo gra fii kom pu te ro wej. O go dzi nie 1700 Ju lia jest już po to -
mo gra fii, na stę pu je  zmia na per so ne lu, gdyż jest już ok 19, na stęp nie, bar dzo sym pa tycz -
ny na wia sem mó wiąc, mło dy le karz, Szwed, wy da je nam wy ni ki... ale w ję zy ku szwedz kim.

SZCZĘ ŚLI WY PO WRÓT NA STA TEK

Po na stęp nej chwi li ocze ki wa nia, któ ra dłu ży sie nam nie mi ło sier nie, ja ko że nic nie je dli -
śmy od cza su wczo raj szej ko la cji, otrzy mu je my kar tę in for ma cyj ną prze tłu ma czo ną na ję zyk
an giel ski. Szczę śli wi wra ca my na sta tek. Ju lia nie mu sia ła zo stać w szpi ta lu, nie ma za sto ju mo -
czu w ner ce, mo że my wiec ju tro wy ru szać ze wszyst ki mi da lej, na mo rze, do Mal mo…”. Mam
te raz po rów na nie. Od trzech mie się cy pra cu ję w po cie czo ła na izbie przy jęć na sze go szpi -
ta la. Ro bię co mo gę, sta ram się być do kład na, spraw nie, fa cho wo i szyb ko „za ła twiać” pa -
cjen tów. Ja ko in ter ni sta IIo i kar dio log – ja koś so bie ra dzę. By łam więc zdzi wio na „do kład no -
ścią” czy taj po wol no ścią prze pro wa dza nia ba da nia, po dej mo wa nia de cy zji, dłu gim cza sem ocze -
ki wa nia na wy ni ki krwi i mo czu. Na ko ry ta rzu stał apa rat do ba dań USG, moc no mu sia łam
się po wstrzy my wać, by nie wcią gnąć go do na szej izo lat ki, któ rą zaj mo wa li śmy z cho rą ko le -

żan ką i nie wy ko nać ba -
da nia w kie run ku za sto -
ju mo czu w ner ce. Orze -
kli śmy jed nak, że by ło by
to wy so ce nie sto sow ne
i cier pli wie od cze ka li śmy
na stęp nych kil ka go dzin.

RA ZEM TWO RZY LI ŚMY

OB RAZ POL SKI

W każ dym por cie
ocze ki wa ła na nas eki pa
tzw. na ziem na, któ ra or -
ga ni zo wa ła miej sce po -
sto jo we na na brze żu
por to wym. Roz sta wia ła
pa wi lo ny, roz kła da ła
ulot ki, wy ła do wy wa ła
z sa mo cho dów na brzeg
sty ro pia no we for te pia -
ny, któ re po tem były
zamalowywane w prze -
róż ne wzo ry, a pu blicz -

Na komendę kapitana „cała załoga do stawiania żagli”, rozstawialiśmy się na
wszystkich rejach
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 W CHORZOWSKIM CENTRUM PEDIATRII I ONKOLOGII ROZPOCZĘŁA W STYCZNIU 2011
DZIAŁALNOŚĆ DRUGA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM PRACOWNIA PET-CT.

Dotychczas sto-

sowane techniki 

diagnostyczne 

(tomograf kompu-

terowy, rezonans 

magnetyczny, 

rentgen i ultra-

sonografia) mają 

charakter badań 

morfologicznych, 

tzn. pozwalają 

na określenie 

położenia zmiany 

patologicznej, 

ale tylko pośred-

nio wskazują 

na jej charakter. 

Technika PET-CT 

w ponad 95 proc. 

przypadków po-

zwala na ustalenie 

właściwego rozpo-

znania i rozpo-

częcia właściwego 

leczenia.

dr n. med. Joanna Nalewajka-Kołodziejczak, specjali-

sta medycyny nuklearnej, Koordynator Pracowni PET-CT  

w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii. Oprócz niej 

kadrę pracowni tworzą: lek. Jolanta Siewińska, specjalista 

medycyny nuklearnej; lek. Małgorzata Mikanik-Klemens, 

specjalista chorób wewnętrznych; dr n. med. Grzegorz Ro-
manowicz, specjalista medycyny nuklearnej, konsultant.

Nowa Pracownia Medycyny Nuklearnej 
w Chorzowie
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Rowerami na Bornholm
ny utrzy my wa ły Ro one przy ży ciu. Bał tyk bo -
wiem na le żał do przez stu le cia do naj bar -
dziej ryb nych akwe nów. Ist nie ją ra por ty
ku trów, w któ rych ka pi ta no wie na rze ka ją
na trud no ści przedar cia się przez ol brzy mie
ła wi ce. Mia sto zbu do wa no na osu szo nych
mo cza rach.

ŚLE DZIO WA MISS I ZLOT JA GU ARÓW

Kie ru je my się na pół noc do mia sta Ha -
sle, w któ rym bę dzie my no co wać przez naj -
bliż sze sie dem dni. Wi ta nas po now nie kli -
mat ko lo ro wych, ni skich dom ków i wą skich
uli czek. Ha sle wy róż nia się no wo cze sną ma -
ri ną i słyn ną wę dzar nią, któ rej cha rak te ry -
stycz ne bia łe ko mi ny wi docz ne są już
przy wjeź dzie do mia stecz ka.

W lip cu od by wa się na nad brze żu „Fe -
styn Śle dzio wy” z tań ca mi i jar mar kiem,
a dziew czy na wy bra na w kon kur sie pięk no -
ści otrzy mu je ty tuł „Śle dzio wej Miss”. 

Ra no po bud ka, śnia da nie, kwa śne uwa -
gi, że fa ce ci to ma ją do brze (nie mu szą ro -
bić ma ki ja żu) i na sio deł ka. Je dzie my na pół -
noc w kie run ku zam ku Ham mer shus, naj -
więk sze go zam ku śre dnio wiecz ne go w Skan -
dy na wii. Po wie trze ude rza świe żo ścią, spe -
cy ficz na woń mor skiej bry zy ustę pu je miej -
sca za pa cho wi łąk, a cza sa mi wę dzo ne go śle -
dzia. Pej za że ukła da ją się w nie re al ne, im -
pre sjo ni stycz ne ob ra zy. Sto no wa ne ko lo ry
i wy pło wia łe bar wy skła da ją się na su ro we
i na tu ral ne pięk no wy spy. Twier dzę bu do wa -
no po wo li od ro ku 1256. Od stro ny mo rza
by ła prak tycz nie nie do sfor so wa nia. Je dy -
nie od wscho du te ren jest bar dziej pła ski i tu
usta wio no ufor ty fi ko wa ną bra mę i wy ko pa -
no fo sę. Nad nią prze rzu co no ka mien ny mo -
stek, przez któ ry wcho dzi się na te ren ru -
in. Je stem zmu szo ny do dłuż sze go po sto -
ju  – prze rzut ka od mó wi ła po słu szeń stwa, ale
na pra wa od by wa się w to wa rzy stwie zlo tu za -
byt ko wych sa mo cho dów, od któ rych nie
moż na ode rwać wzro ku. Lśnią ce ka ro se rie
mer ce de sów i ja gu arów ro bią wra że nie.

Za ple ca mi sły szę jęk za wo du Oli (bran -
ża ubez pie cze nio wa) „ależ mia ła bym pro wi -
zję za ubez pie cze nie te go ca łe go bo gac twa
mo to ry za cyj ne go”. Cóż, każ dy do strze ga
w tych pięk nych sa mo cho dach coś in ne go.

Brud ny od sma ru wcho dzę do po bli skiej
go spo dy, gdzie set ka lu dzi kon su mu je tyl ko

Na sza po dróż trwa ła za le d wie ty dzień. Prze je cha li śmy 330 km, a czu li śmy, że mo gli -
by śmy tak je chać w nie skoń czo ność.

Cza sa mi wy da je się, że ta ma ła wy spa wy gra ła los na lo te rii. Ma pla że, któ rych może
po zaz dro ścić jej nie je den kraj nad mor ski. Pia sek w Du eod de jest da lej drob ny i czy -
sty jak wte dy, gdy był jed nym z głów nych to wa rów eks por to wych wy spy. Uży wa no

go w klep sy drach i do osu sza nia pa pie ru z tu szu przed wy na le zie niem bi bu ły. Wy spa jest
naj bar dziej na sło necz nio nym miej scem pół noc nej Eu ro py. Nie bo po zo sta je nie zach mu rzo -
ne od ma ja do wrze śnia przez 1200 go dzin, co da je śred nio oko ło ośmiu go dzin słoń ca
dzien nie. Born holm za ska ku je róż no rod no ścią kra jo bra zu. Znaj dzie my tu pię trzą ce się urwi -
ska, ja ski nie, do któ rych wpły wa się łód ką, gę ste la sy, rzad kie or chi dee przy cup nię te w skal -
nych za ło mach, ru cza je cięż kie od ryb, któ re moż na ło wić bez prze szkód.

Mia sta tchną spo ko jem i tym, co Skan dy na wo wie na zy wa ją ge my tli ghet – przy tul no ścią.
Więk szość za bu do wy jest ni ska, par te ro wa, wznie sio na w drew nie i ka mie niu – ma te ria łach,
z któ ry mi mi mo kom pu te rów i ra kiet wy sy ła nych w ko smos, czu je my się w dal szym cią gu
le piej, niż z be to nem i szkłem. Ścia ny do mów ma ją po god ne, we so łe bar wy, na uli cach, rzad -
ko bie gną cych pro sto, jest miej sce na ko cie łby i ko śla wą ła wecz kę w cie niu.

Wy spia rzom po usły sze niu sło wa – Born holm czyk  – sko ja rzy się on z wę dzo nym śle dziem –
 tra dy cją wy spy i praw dzi wym jej przy sma kiem. Na le ży go jeść na cie pło z rzod kiew ką i żółt -
kiem, nie za po mi na jąc o obo wiąz ko wym zim nym pi wie. Na ród ten uwa ża ny jest za bar dzo
to wa rzy ski i spon ta nicz ny. O ich wstęp nej po wścią gli wo ści wspo mniał kie dyś duń ski pi sarz Kjeld
Abell –„ Duń czyk jest jak bu tel ka ke czu pu. Na po cząt ku nic z niej nie chce wyjść – a póź -
niej wy la tu je wszyst ko na raz.” Po mysł zor ga ni zo wa nia wy ciecz ki ro we ro wej po wstał w PTTK -
u Cho rzów, w któ rym ak tyw nie uczest ni czy my w wy pra wach gór skich. Na sza gru pa li czy ła czte -
ry oso by: Ula, Ola, mo ja cór ka Mag da oraz je dy ny przed sta wi ciel brzyd kiej płci, czy li ja.

W lip cu te go ro ku wy ru szy li śmy po cią giem do Świ no uj ścia i po uro kach prze by wa nia w mo -
bil nej in sty tu cji PKP, do tar li śmy nad mo rze. (…) Po dro dze wy da rzył się ma ły dra mat – Mag -
da zgu bi ła te le fon na wy bo istej dro dze do la tar ni mor skiej. Wy krę cam nu mer Mag dy i sły -
szę glos cu dzo ziem ca i ła ma ny an giel ski – ja go mieć, ci go dać, na cam ping. Od po wia dam:
OK i po nie ca łej go dzi nie mam zgu bę w kie sze ni. Cór ka nie wie dzia ła, ko mu dzię ko wać, ale
w na gro dę po sta wi ła mi ol brzy mie lo dy, któ rych ce na wy raź nie roz grza ła mo ją kar tę kre dy -
to wą i pra wie do pro wa dzi ła do de be tu. Ola i Ula z szel mow skim uśmie chem za pro po no wa -
ły ra cjo no wa nie żyw no ści.

MIA STO NA OSU SZO NYCH MO CZA RACH

Noc leg w schro ni sku mło dzie żo wym. Ra no skład ko we śnia da nie i w wy śmie ni tych hu -
mo rach skie ro wa li śmy się na prom. Po sze ścio go dzin nym rej sie do tar li śmy do sto li cy wy -

spy – Ro one.
Mia sto to

nie ist nia ło by,
gdy by nie port.
Już w śre dnio -
wie czu był on
n a j  g ł ę b  s z y
na wy spie (9
m e  t r ó w )
Na stat ki ła do -
wa no głów nie
śle dzie. Przez
set ki lat szla ki
han dlo we ni -
czym pę po wi -

NOTATKI Z PODRÓŻY

Autor na tle typowego domku Bornholmskiego w Hasle
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jed no – śle dzia i pi wo. Wi dok sur re ali stycz -
ny, ce na śle dzia rów nież. Wra ca my w strasz -
li wym upa le, ko rzy sta jąc z zim nej wo dy i zba -
wien nej kli ma ty za cji w skle pie spo żyw czym.
Z cza sem te skle py sta ją się praw dzi wy mi oa -
za mi na szlaku na szej ro we ro wej przy go dy.

SIE LAN KA NIE MI JA

Na stęp ne go dnia z za cie ka wie niem
otwie ra my oczy, a sie lan ka nie mi ja. Na dal
świe ci słoń ce na błę kit nym nie bie. Ula ofe -
ru je swo je usłu gi „pral ni cze” z za strze że -
niem, że nie pie rze: skar pe tek, ko szu lek
i spode nek, więc pro po nu ję jej wy pra nie ro -
we ru. Przed na mi kie ru nek – pla ża. Je dzie -
my na po łu dnie do miej sco wo ści Du eod de.
(…). Po drew nia nym most ku prze cho dzi my
przez wy dmy – pia sek ma tu taj nie co -
dzien ny ko lor i gra ma tu rę. Atrak cją re jo nu
jest naj wyż sza la tar nia mor ska w Skan dy na -
wii (47 m wy so ko ści) i scho wa ne w le sie, sta -
no wi ska ol brzy mich dział okrę to wych z okre -
su II woj ny świa to wej. Ba te rie mia ły sta no -
wić część sys te mu obro ny Bał ty ku. (…) 

KON KURS NA ECHO

Za pi na my ro we ry i scho dzi my do ma low -
ni czej Do li ny Echa, gdzie od po czy wa my

przy na tu ral nym ta ra sie, utwo rzo nym z gra -
ni to wych, kil ku to no wych gła zów na rzu to -

wych, pa mię ta ją cych cza sy
epo ki lo dow co wej. To jed na
z bar dziej po pu lar nych atrak -
cji tu ry stycz nych wy spy.
Szcze li na, ma ją ca pra wie
dzie sięć ki lo me trów dłu go ści,
two rzy echo i od bi ja je po śród
skał z każ de go, na wet naj bar -
dziej ci che go dźwię ku. Po -
śród nie zwy kłe go kra jo bra zu
kli fo wych ścian do li ny Duń -
czy cy roz gry wa ją kon kurs
na naj lep szą od po wiedź echa.

ZA GAD KA TEM PLA RIU SZY I NIEDŹ WIE DZI CZO SNEK

Wy ru sza my do miej sco wo ści Ny ker. Osa da sły nie z ko ścio ła ro tun do we go, jed ne go z czte -
rech na wy spie, wznie sio nych w tym sa mym okre sie w XI -XII wie ku. Kształ tem na wią zu ją
do Ka pli cy Gro bu Pań skie go w Je ro zo li mie. Ko ścio ły ma ją wy raź ny cha rak ter obron ny, z gru -
by mi gra ni to wy mi mu ra mi bie lo ny mi wap nem. Naj wyż szą kon dy gna cję za opa trzo no
w szcze li ny strzel ni cze i otwo ry do wy le wa nia wrząt ku na ob le ga ją cych. Nie któ rzy ucze ni
są dzą, że by ły przede wszyst kim ob ser wa to ria mi astro no micz ny mi.  Jak gło si le gen da, ko -
ścio ły mo gą być miej scem – klu czem do roz szy fro wa nia za gad ki skar bu tem pla riu szy. Zwy -
cza jem za ko nu by ło bu do wa nie ko ścio łów na pla nie ko ła ze szcze li ną w kształ cie strza ły.
Wra ca my do Ha sle.(…) Dziew czy ny zry wa ją czo snek niedź wie dzi na wie czor ną ko la cję. Na tra -
sie sły szę cór kę, któ ra py ta czy koń czą się nam pie nią dze i czy mu si my do koń ca wy ciecz -
ki zbie rać ko rzon ki i ro śli ny w le sie. Ko la cja jest wy bor na i Mag da wresz cie poj mu je cel na -
sze go zbie rac twa.

ŻE GNA MY SIĘ Z WY SPĄ

To już ko niec, że gna my się z wy spą, śle dziem, wi nem oraz za chwy tem
nad za cho dem słoń ca. Prom, po ciąg i je ste śmy w do mu. Uff… uda je mi się
zdą żyć na fi nał mi strzostw świa ta. Vi va Espa na. Za pa mię ta my Born holm ja -
ko sło necz ną i wietrz ną wy spę, (…) miej sce po ło żo ne na środ ku zim ne go
i czę sto wzbu rzo ne go mo rza, bę dą ce cie płym, od dziel nym świa tem ze swo -
im kli ma tem, ryt mem i fi lo zo fią, do któ rej ro wer pa su je jak ulał. Ża łu je my,
że nie mie li śmy oka zji zo ba czyć ku rio zal nych za wo dów w „ku rzym kup ka -
niu” or ga ni zo wa nych w par ku roz ryw ki Jo bo land. Po na ma lo wa nej na chod -
ni ku plan szy bin go spa ce ru ją od kar mio ne ziar nem ku ry, a gra ją cy sta wia 10
ko ron na je den z nu me ro wa nych kwa dra tów, są czy pi wo i cze ka, cze ka, cze -
ka. Na sza po dróż trwa ła za le d wie ty dzień. Prze je cha li śmy 330 km, a czu -
li śmy, że mo gli by śmy tak je chać w nie skoń czo ność. 

Dzię ku ję na szym dziew czy nom, a zwłasz cza Mag dzie, któ ra da ła ra dę i mi -
mo stro mych pod jaz dów za cho wa ła hart du cha god ny wi kin ga. 

Ar tur Ko ściel ny

Dyrekcja SPZOZ Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty” 
w Tarnowskich Górach zaprasza na

Jubileuszową Konferencję Naukową pt. „Rehabilitacja dziś” 
8 kwietnia 2011 roku

z udziałem zagranicznych gości. Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne za
udział w konferencji. Szczegółowe informacje: program konferencji 

i karta zgłoszenia na stronie internetowej www.repty.pl 
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Ula, Mag da i Ola (ko ściół ro tun do wy, oko li ce Ro one)

Z córką Magdą przed przeprawą promową w Roone



 STYCZEŃ 2011 PRO MEDICO 29

WSPOMNIENIA

W 1960 ro ku zro bił spe cja li za cję I stop nia z cho rób we wnętrz nych i I stop nia z me -
dy cy ny prze my sło wej. W 1962 ro ku zro bił spe cja li za cję II stop nia z me dy cy ny prze my sło -
wej. Był po wia to wym in spek to rem orzecz nic twa le kar skie go przez 35 lat na szcze blu mia -
sta, po wia tu i wo je wódz twa. Cza so wo był od de le go wa ny na sta no wi sko dy rek to ra Sa na to -
rium Cho rób Za wo do wych w Dusz ni kach Zdro ju. Od 1976 ro ku do 1979 ro ku był za stęp -
cą or dy na to ra II Od dzia łu We wnętrz ne go Szpi ta la Miej skie go w Dą bro wie Gór ni czej.

Od 1979 do 1981 ro ku był dy rek to rem ds. Lecz nic twa Prze my sło we go ZOZ -u przy Kom -
bi na cie Me ta lur gicz nym. Miał du ży wkład w or ga ni za cję służ by zdro wia dla wie lu ty się cy
pra cow ni ków Hu ty „Ka to wi ce”.

Od 1984 do 1990 ro ku był kie row ni kiem przy chod ni mię dzy za kła do wej, le ka rzem kon -
sul tan tem w po rad ni in ter ni stycz nej i kar dio lo gicz nej oraz prze wod ni czą cym ko mi sji le kar -
skiej w Przy chod ni Prze my sło wej przy Za kła dach Two rzyw Sztucz nych „Ząb ko wi ce -Erg”
w Ząb ko wi cach. Od 1990 ro ku pro wa dził pry wat ną prak ty kę le kar ską w Ząb ko wi cach. 

W cza sach pra cy za wo do wej był człon kiem NSZZ „So li dar ność”.
Był pro mo to rem wie lu prac spe cja li za cyj nych mło dej ka dry le kar skiej. Cią gle się do kształ -

cał, szu kał no wo ści w sto so wa niu le ków. Był bar dzo wraż li wy na ból i cier pie nia cho rych.
Od zna czo ny: Krzy żem Ka wa ler skim Orderu Odrodzenia Polski, Zło tym Krzy żem Za -

słu gi (1970 r.), Od zna ką za Wzo ro wą Pra cę w Służ bie Zdro wia (1969 r.), Od zna ką za Za -
słu gi dla Zie mi Bę dziń skiej, Bu dow ni czy Hu ty „Ka to wi ce”, Zło tą Od zna ką „Za słu żo ny w Roz -
wo ju Wo je wódz twa Ka to wic kie go” (1987 r.) oraz licz ny mi od zna cze nia mi związ ko wy mi i bran -
żo wy mi prze my słu che micz ne go. 

Był człon kiem Pol skie go To wa rzy stwa Le kar skie go i Sto wa rzy sze nia Po la ków Po szko -
do wa nych przez III Rze szę. W mło do ści pa sjo nat węd kar stwa i tu ry sty ki cam pin go wej. Mu -
zyk – grał na skrzyp cach.

Rodzina

Z głę bo kim ża lem za wia da mia my, że
31 paź dzier ni ka 2010 ro ku zmarł, prze żyw -
szy 81 lat, lek. med. Jó zef Muś. Po zo sta wił
w wiel kim smut ku żo nę Ha li nę, cór kę Kin -
gę z mę żem, wnu ki Ka ro li nę i Ja ku ba, sio -
strę Zo fię oraz ca łą ro dzi nę.

Lek. med. Jó zef Muś uro dził się
9 stycz nia 1929 ro ku w Cze la dzi. Tam ukoń -

czył szko łę
pod sta wo wą.
W 1949 ro ku
u k o ń  c z y ł
Gim na z jum
i Li ceum im.
„Ko per ni ka”
w Bę dzi nie.
W 1954 ro ku
otrzy mał dy -
plom na Wy -

dzia le Le kar skim ŚAM w Za brzu. Pra cę roz -
po czął w 1955 ro ku w szpi ta lu w Dą bro wie
Gór ni czej, na II od dzia le we wnętrz nym
oraz ja ko le karz za kła do wy w Za kła dach Elek -
tro che micz nych w Ząb ko wi cach. 

● JÓZEF MUŚ (1929-2010)

3 stycz nia 2010 roku ode szła od nas 
dr n. med. Ma ria Pia sec ka – spe cja li sta pe dia -
tra, wie lo let ni ad iunkt Kli ni ki Po łoż nic twa

i Gi ne ko lo gii
w Za brzu. 

Jej ca łe
ży cie i wy ko -
ny wa na pra ca
z a  w o  d o  w a
by ły praw dzi -
wą i nie koń -
czą cą się służ -
bą dla dru gie -
go czło wie ka.

My ślę, że trud na do zro zu mie nia jest pra -
ca dy żu ro wa z do bro wol ną re zy gna cją z wy -
na gro dze nia „…bo uro dzi ło się cięż kie
dziec ko…”. Ile ta kich nie za pła co nych no -
cy spę dzi ła w kli ni ce, ile in nych czy nów ser -
ca wy ko na ła dla czę sto nie zna jo mych osób,
wie tyl ko Ona sa ma. Za wsze naj waż niej szy
był czło wiek, po trze bu ją cy wspar cia i po mo -

● MARIA PIASECKA (1927-2010)

Takiego człowieka nie można zapomnieć
cy. Sło wa, że jest wy ko rzy sty wa na, na tych miast ne go wa ła. Każ de go tłu ma czy ła i sta ra ła się
wi dzieć w czło wie ku tyl ko po zy tyw ne ce chy. Bar dzo wy ma ga ją ca w stosunku do sie bie, ry -
go ry stycz na ja ko or dy na tor no wo rod ków, w ży ciu pry wat nym by ła skrom na i ma ło mów na.
Po god na, z uwa gą słu cha ją ca in nych, oży wia ła się i zmie nia ła opo wia da jąc o swo im uko -
cha nym ro dzin nym Lwo wie. By ła wiel ką pa triot ką, żo ną Wła dy sła wa Pia sec kie go „Jur ka”,
za stęp cy do wód cy Okrę gu Kie lec kie go AK.  Nie po sia da ła wła snych dzie ci. Za adop to wa ła
cór kę Olę, któ rej prze ka za ła nie za chwia ną wia rę w Bo ga, praw dę i do broć oraz od da ła ca -
łe swo je ser ce.

Mo gę to dzi siaj na pi sać, bo każ da pró ba po wie dze nia cze goś do bre go o Niej prze ry wa -
na by ła sło wa mi „Skąd, ja ta ka nie je stem…”. A by ła… Jej je dy nym ży cze niem był brak ty tu -
łów na klep sy drach i na grob ku, bo „…je stem zwy kłym czło wie kiem”. Nie, by ła wy jąt ko wym czło -
wie kiem i wy jąt ko wym le ka rzem. Je stem o tym głę bo ko prze ko na na i wie rzę, że jej nie zna ne
uczyn ki są dzi siaj na rę czem kwia tów, a Ona na dal ży je w tych, któ rych do ty ka ły Jej rę ce i do -
broć. Ta kie go czło wie ka nie moż na za po mnieć. Zo sta ła po cho wa na w Za brzu, na cmen ta rzu
przy ko ście le pw. Św. An drze ja. Sto jąc w Dzień Za dusz ny przed zwy kłą ta bli cą z na pi sem:

Ś. P.
Ma ria Pia sec ka

Ur. 22.01.1927
Zm. 03.01.2010

nie mo głam wy zbyć się my śli, jak bar dzo ak tu al ne w tym miej scu są sło wa: 
„Non omnis mo riar”.

Zo fia Krau ze-Bal wiń ska z gro nem Współ pra cow ni ków i Przy ja ciół



30 PRO MEDICO STYCZEŃ 2011

Ko le dze

Łu ka szo wi Ho ra ko wi
wy ra zy głę bo kie go współ czu cia z po wo du śmier ci

Ma my

skła da ją Or dy na tor wraz z Ko le żan ka mi i Ko le ga mi z Od dzia łu Ane ste zjo lo gii i In ten syw nej Te ra pii

z Wo je wódz kie go Szpi ta la Spe cja li stycz ne go nr 4 w By to miu

NEKROLOGi

Panu 

dr Adamowi Kozerze
Ordynatorowi Oddziału Okulistycznego w Chorzowie,

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Ojca

składają  pracownicy Oddziału Okulistycznego w Chorzowie

Głębokim żalem napełniła nas wiadomość o śmierci 

Drogiego Kolegi 

śp.  dr Macieja Kurkowskiego
Patrioty i społecznika

niezwykle oddanego lekarza, niosącego pomoc wszystkim potrzebującym

Koleżanki i Koledzy z Delegatury Bytomskiej Śląskiej Izby Lekarskiej


