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Praca na etacie czy kontrakcie? Każdy lekarz ma prawo sam decydować o swoim losie.
Musimy jednak, dla naszego własnego dobra, pamiętać, że powinniśmy dokonywać

świadomych wyborów w oparciu o solidną wiedzę prawną. Dlatego tak duży nacisk kładę
na pomoc samorządu w poszerzaniu naszej świadomości prawnej, stąd nasza inicjatywa studiów
podyplomowych „Prawo w ochronie zdrowia”, współpraca z kancelariami adwokackimi, szeroki
zakres informacji prawnych na łamach biuletynu i strony internetowej czy naszego biura
prawnego. Kontrakt może być korzystny, ale koniecznie trzeba zwrócić uwagę na wszystkie
aspekty umowy, warto się głęboko zastanowić przed podpisaniem. Nasi prawnicy przygotowali
szczegółowy poradnik dla lekarzy, którzy podejmą pracę w ramach kontraktów. Publikujemy
go na dalszych stronach pisma, rozszerzona wersja na stronie internetowej Śląskiej Izby
Lekarskiej, z datą 8 sierpnia br.

Zkontraktami łączy się też czas pracy. Każdy z nas ma inny próg odporności na stres,
zmęczenie, przepracowanie. Wierzę w Koleżanki i Kolegów, w Wasz zdrowy rozsądek,

poczucie odpowiedzialności przede wszystkim za pacjentów, ale też i za swoje zdrowie. Jesteśmy
świadomi, że wielu z nas jest różnymi sposobami zmuszanych do pracy ponad siły, a praktyka
nadmiernego wykorzystywania czasu pracy lekarzy staje się nagminna. Tymczasem mówi
o projektach regulacji prawnych, które nakażą lekarzowi, w razie popełnienia błędu czy nawet
wystąpienia powikłań, złożyć oświadczenie o swoich łącznych godzinach pracy.

Ustawa o działalności leczniczej utrzymała dla kierujących szpitalami możliwość wyboru
systemu zarządzania oddziałem, nie precyzując zasad wyboru osoby kierującej

w innym, niż ordynatorski trybie. Uważamy, że także w takich przypadkach wybór powinien
następować na podstawie oceny merytorycznej. Dobry oddział, to przede wszystkim ten dobrze
leczący chorych, dający prawo lekarzom do wykorzystania swojej wiedzy i doświadczenia
z uwzględnieniem praw pacjentów, a nie tylko sprawny organizacyjnie. Nasze stanowisko,
opublikowane w dalszej części biuletynu, wysłaliśmy m. in. do marszałka województwa śląskiego
i wojewody śląskiego z nadzieją na wsparcie wśród zarządzających.

Wiele mówi się o agresji, przemocy fizycznej skierowanej wobec lekarzy, Ale godności
naszego zawodu mogą zagrażać też określenia, jakich się oficjalnie używa w stosunku

do nas i naszych pacjentów, w dokumentach państwowych, ustawach i rozporządzeniach.
Leczyć chorego, a „udzielać mu świadczenia” to nie jest to samo! Nasz pacjent jest chorym,
potrzebującym, a często cierpiącym człowiekiem, któremu staramy się pomóc, zgodnie
z podstawowymi nakazami etycznymi. Nie możemy się zgodzić na to, żeby relacje
lekarz – chory celowo były zastępowane terminologią urzędniczej nowomowy i regulacjami
świadczeniobiorca- świadczeniodawca. Brałem udział w pracach zespołu NRL, przygotowującym
„Stanowisko w sprawie używania języka polskiego w ochronie zdrowia”. W Przyrzeczeniu
Lekarskim, jakie składamy, znajdują się słowa: „strzec godności zawodu lekarskiego
i niczym jej nie splamić”. Mam nadzieję, że nie będziemy zmuszeni zastąpić niektórych wersów
Przyrzeczenia fragmentami kodeksu spółek handlowych? 

Kontynuujemy cykl spotkań w Domu Lekarza: z nowymi specjalistami i opiekunami ich
specjalizacji, ordynatorami odchodzącymi na emeryturę, laureatami Wawrzynów

Lekarskich, naszych medali i wyróżnień oraz lekarzami, którzy najlepiej regionie zdali LDEP
i LDEP. Chcemy się lepiej poznać, porozmawiać nie tylko o problemach środowiska, także
o naszych sukcesach i osiągnięciach. To są dla nas uroczyste i wzruszające chwile. Teraz poznamy
tych, którzy są dopiero na początku drogi. W pierwszej połowie września zaprosiłem Koleżanki
i Kolegów, którzy odbiorą ograniczone prawo wykonywania zawodu. Zależy mi na tym, żebyśmy
wybiegając w przyszłość, konfrontowali się z tym, co budowaliśmy do tej pory, co stanowi
naszą historię i tradycję. Stanisław Lem napisał: „Społeczeństwo bez przeszłości, to tylko
zbiegowisko”.

z mojego 
punktu 
widzenia…
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Na okładce: Sukcesy sportowe lekarzy ŚIL

STA NO WI SKO 
ŚRO DO WI SKA LE KAR SKIE GO

W SPRA WIE ZA SAD WY BO RU OSO BY KIE RU JĄ CEJ OD DZIA ŁEM
SZPI TAL NYM

Usta wa o dzia łal no ści lecz ni czej wcho dzą ca w ży cie z dniem 1.07.2011 r., bez po -
śred nio wpro wa dza re gu la cje umoż li wia ją ce dy rek to rom szpi ta li pu blicz nych dzia ła ją cych
w for mie sa mo dziel ne go pu blicz ne go za kła du opie ki zdro wot nej lub jed nost ki bu dże to -
wej, do ko na nia wy bo ru for my za rzą dza nia od dzia ła mi szpi tal ny mi. Usta wa prze wi du je,
że od dzia łem mo że kie ro wać or dy na tor wy bie ra ny w dro dze kon kur su, w przy pad ku jed -
nak gdy zgod nie z re gu la mi nem or ga ni za cyj nym od dzia łem kie ru je le karz nie bę dą cy or -
dy na to rem, usta wa wska zu je, że le karz kie ru ją cy od dzia łem nie mu si być wy bra ny w dro -
dze po stę po wa nia kon kur so we go. 

W tra dy cji ostat nich kil ku dzie się ciu lat utrwa li ło się, że sze fem od dzia łu szpi tal ne go
jest or dy na tor. Wy bór or dy na to ra po przez ko mi sję kon kur so wą, w skład któ rej wcho -
dzą – oprócz dy rek cji szpi ta la – tak że przed sta wi cie le róż nych śro do wisk me dycz nych,
w tym kon sul tant wo je wódz ki z da nej dzie dzi ny me dy cy ny, re pre zen tan ci to wa rzystw na -
uko wych, a tak że oso by de le go wa ne przez sa mo rząd za wo do wy le ka rzy, sta no wi gwa -
ran cję, że oso ba wy bra na przez tę ko mi sję bę dzie nie tyl ko spraw nie za rzą dza ła od dzia -
łem, ale też bę dzie fa cho wym au to ry te tem dla za trud nio ne go na od dzia le per so ne lu. Trze -
ba pa mię tać, że na oso bę, któ ra jest sze fem od dzia łu szpi tal ne go, nie za leż nie od te go
jak na zwie się to sta no wi sko, na kła da ny jest sze reg od po wie dzial nych za dań, w tym spra -
wo wa nie nad zo ru nad me ry to rycz ną pra cą od dzia łu ja ko ca ło ści jak i nad pra cą po szcze -
gól nych le ka rzy, nad zór nad pra wi dło wo ścią spo rzą dza nia do ku men ta cji me dycz nej, udział
w roz strzy ga niu trud nych przy pad ków. 

Istot ne jest rów nież to, że or dy na tor wy bra ny przez ko mi sję kon kur so wą jest za trud -
nia ny na pod sta wie umo wy o pra cę na okres sze ściu lat. Stwo rze nie dla or dy na to ra sze -
ścio let nie go „man da tu” po zwa la na pro wa dze nie dłu go fa lo wej po li ty ki roz wo ju od dzia -
łu za rów no w aspek cie sprzę tu, po zy ski wa nia no wych me tod lecz ni czych, jak i do kształ -
ca nia kadr me dycz nych. 

Wy ra ża my prze ko na nie, że po wej ściu w ży cie usta wy o dzia łal no ści lecz ni czej i ewen -
tu al nym wy bo rze przez szpi tal nie ordy na tor skie go sys te mu za rzą dza nia od dzia łem, ze
wszech miar ce lo we jest, aby wpływ na wy bór oso by kie ru ją cej od dzia łem mia ło śro do -
wi sko le kar skie, w tym kon sul tan ci wo je wódz cy z da nej dzie dzi ny, to wa rzy stwa na uko we
oraz sa mo rząd za wo do wy le ka rzy. Za uwzględ nie niem gło su śro do wi ska le kar skie go przy wy -
bo rze kie row ni ka od dzia łu szpi tal ne go prze ma wia sze reg ar gu men tów. Szcze gól na po -
zy cja oso by kie ru ją cej od dzia łem, jej ogrom ny wpływ na pra cę pod le głe go per so ne lu me -
dycz ne go, a w efek cie na po ziom udzie la nych świad czeń zdro wot nych spra wia, że me -
ry to rycz na oce na kan dy da tów, któ rzy speł nia ją wy ma ga nia for mal ne do peł nie nia tej funk -
cji, jest ze wszech miar ce lo wa. Przy me ry to rycz nej oce nie kan dy da tów wie dza i do świad -
cze nie za wo do we kon sul tan ta wo je wódz kie go z da nej dzie dzi ny me dy cy ny oraz przed -
sta wi cie li to wa rzystw na uko wych jest nie do prze ce nie nia. To wa rzy stwa na uko we i kon -
sul tan ci wo je wódz cy sta no wią naj bar dziej do świad czo ną gru pę le ka rzy z da nej dzie dzi -
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ny na te re nie wo je wódz twa, ich wska zów ki co do umie jęt no ści zgła sza ją cych się kan dy da tów po win ny być bra ne pod uwa gę. Przy wy -
bo rze oso by kie ru ją cej od dzia łem nie spo sób po mi nąć aspek tu etycz ne go. Oso ba kie ru ją ca od dzia łem bę dzie mu sia ła kształ cić no we
po ko le nia spe cja li stów, a tak że nad zo ro wać pra cę in nych le ka rzy spe cja li stów na od dzia le, z tej przy czy ny kie row nik od dzia łu po wi -
nien wy ka zy wać nie na gan ną po sta wę etycz ną. Dla oce ny po sta wy etycz nej kan dy da tów, do tych cza so we go prze bie gu ka rie ry za wo do -
wej, sto sun ku do in nych le ka rzy wła ści wi są przed sta wi cie le izby le kar skiej.

Na le ży rów nież zwró cić uwa gę, że wy bór od po wied niej oso by na sta no wi sko kie row ni ka od dzia łu le ży tak że w in te re sie dy rek to ra
szpi ta la. Wraz z wej ściem w ży cie prze pi sów prze wi du ją cych wła ści wość ko mi sji wo je wódz kich orze ka ją cych w spra wach błę dów me -
dycz nych, mo że zna czą co wzro snąć licz ba po stę po wań nie za do wo lo nych pa cjen tów prze ciw ko szpi ta lom. Je dy nym środ kiem obro ny
przez rosz cze nia mi pa cjen tów jest udo wod nie nie wy so kie go po zio mu udziel nych w szpi ta lu świad czeń me dycz nych, a nad zór nad wy -
ko ny wa niem za wo du przez le ka rzy za trud nio nych na od dzia le spra wu je or dy na tor lub kie row nik od dzia łu. Dla te go wy bór kom pe tent -
nej oso by na sta no wi sko kie row ni ka od dzia łu jest waż ny za rów no z punk tu wi dze nia praw pa cjen ta, jak i z punk tu wi dze nia ochro ny
szpi ta la przed rosz cze nia mi. 

Ma jąc na uwa dze po wyż sze ar gu men ty po stu lu je my, aby przy wy bo rze oso by kie ru ją cej od dzia łem po wo ły wać ko mi sje kon kur so -
we z udzia łem przed sta wi cie la wła ści we go to wa rzy stwa na uko we go, kon sul tan ta wo je wódz kie go z da nej dzie dzi ny me dy cy ny i oso by
wska za nej przez izbę le kar ską. 

Sta no wi sko po wyż sze uzy ska ło apro ba tę wszyst kich spe cja li stycz nych to wa rzystw me dycz nych sku pio nych w Ślą skiej Kon fe ren cji
To wa rzystw Le kar skich oraz wszyst kich kon sul tan tów wo je wódz kich w dzie dzi nach, w któ rych or ga ni zo wa ne są od dzia ły szpi tal ne.

W imie niu śro do wi ska le kar skie go 

Pre zes Okrę go wej Ra dy Le kar skiej 

Ja cek Ko za kie wicz 

KONTROLE NFZ

● KONTROLE NFZ W GABINETACH LEKARSKICH

Za po wia da ne sie dem dni wcze śniej czy w dniu ich prze pro wa dze nia? NFZ
uwa ża, że ak tu al ne roz wią za nia praw ne po zwa la ją na nie za po wia da ną wcze -
śniej wi zy tę kon tro le rów. – To dez or ga ni zu je nam pra cę, ude rza w na szych
pa cjen tów - alar mu je sa mo rząd le kar ski. 13 sierp nia br. go ściem Pre zy dium
ORL był dy rek tor ŚOW NFZ, Zyg munt Klo sa. 

Te mat przed sta wiał dr Ra fał Kieł kow ski. Wska zał na roz bież no ści
w prze pi sach, z jed nej stro ny in for mu ją cych le ka rzy, że kon tro la po win na być
za po wie dzia na ty dzień wcze śniej, z dru giej na wy ja śnie nia NFZ, że… nie -
ko niecz nie. Przy po mniał, że ist nie je za pis praw ny, o ogra ni cza niu „uciąż li -
wo ści kon tro li” tam, gdzie to moż li we. Czy nie moż na go za sto so wać w tym
przy pad ku? Tym cza sem dy rek cja Fun du szu sto su je aku rat naj bar dziej
uciąż li wą for mę za wia do mie nia o kon tro li, czy li te go sa me go dnia. Pro blem
tkwi, jak dia beł, w szcze gó łach. Stan praw ny w tej chwi li jest ta ki, że kon tro lę NFZ re gu -
lu je roz po rzą dze nie MZ mó wią ce, iż za miar kon tro li moż na ob wie ścić kon tro lo wa ne mu naj -
póź niej w chwi li roz po czę cia kon tro li. Z ko lei Usta wa o swo bo dzie dzia łal no ści go spo dar -
czej mó wi o sied miu dniach. Po wsta je py ta nie: czy kon tro la NFZ jest kon tro lą dzia łal no ści
go spo dar czej czy kon tro lą wy ko ny wa nia umo wy? Dy rek tor ŚOW NFZ zo bo wią zał się wystąpić
do pre ze sa NFZ o roz strzy gnię cie tych wąt pli wo ści praw nych. Dr Kieł kow ski wska zał, jak
waż ny to pro blem, w związ ku z wej ściem usta wy o dzia łal no ści lecz ni czej, któ ra wpro wa -
dza jesz cze wię cej wąt pli wo ści co do ja sno ści prze pro wa dza nia kon tro li. Z re fe ra tu ja ki wy -
gło sił praw nik, przed sta wi ciel NFZ mec. To masz Mu cha, wy ni ka zna ny ską di nąd fakt: prze -
pi sy praw ne w ochro nie zdro wia są nie do pra co wa ne, wy klu cza ją się wza jem nie, jest ich ogrom -
na ilość. Np. zmia na jed nej usta wy po cią gnę ła za so bą zmia ny aż w 52 in nych. Pó ki co,
„jest te mat, za sta nów my się”. Cen tra la NFZ „do tąd nie wie dzia ła o tych wąt pli wo ściach,

jak się do wie, na pew no od po wied nio za re -
agu je”. Ce lo wo uprasz czam, aby od dać Czy -
tel ni kom wy dźwięk dys ku sji. Ca łość przy po -
mi na mi je den z od cin ków se ria lu „Dr Ho -
use”: po ka za no tam pa cjen ta, u któ re go le -
wa rę ka nie wie dzia ła, co ro bi pra wa, a obie
dzia ła ły wbrew je go in ten cjom. Czy ist nie -
je ta ka cho ro ba, Pań stwo wie dzą le piej, ale
jed no jest pew ne: ta ki przy pad ki już ist nie -
ją, w pol skim sys te mie praw nym ochro ny
zdro wia. 

Gra ży na Ogro dow ska

Jest temat, zastanówmy się
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● RECEPTY LEKARSKIE

Pod okiem „Wielkiego Brata”
Od kil ku mie się cy go rą cym te ma tem dla

le ka rzy jest kwe stia wy sta wia nia re cept
na le ki re fun do wa ne z bu dże tu Na ro do we -
go Fun du szu Zdro wia. 

Per spek ty wa zwra ca nia kwot nie na leż nej
re fun da cji wraz z od set ka mi usta wo wy mi li -
czo ny mi od dnia do ko na nia re fun da cji
za prze pi sa nie le ków nie uza sad nio nych
wzglę da mi me dycz ny mi czy upraw nie nia mi
świad cze nio bior cy oraz nie zgod nie ze wska -
za nia mi za war ty mi w ob wiesz cze -
niach – do cze go ob li gu je le ka rzy art. 48 no -
wo uchwa lo nej usta wy o re fun da cji*, wy wo -
ła ła burz li wą dys ku sję już na eta pie pro jek -
to wa nia tych za pi sów. Sa mo rząd le kar ski
od po cząt ku gło sił sprze ciw wo bec ob cią ża -
nia le ka rzy obo wiąz kiem swo -
iste go prze świe tla nia pa cjen -
tów w za kre sie te go czy są czy
nie są ubez pie cze ni. Za strze że -
nia do ty czy ły tak że ogra ni cza nia
au to no mii me dy ków po przez
nad mier ne kon tro le me ry to -
rycz nych prze sła nek wy pi sa nia
pa cjen to wi ta kie go czy in ne go
le ku. Po dob nie ko niecz ność śle -
dze nia zmian w ob wiesz cze niach
w za kre sie wy ka zów le ków re fun -
do wa nych pu bli ko wa nych raz
na dwa mie sią ce w dzien ni ku
urzę do wym Mi ni ster stwa Zdro -
wia wy da je się być nad mier nym
ob cią że niem dla już obar czo -
nych wie lo ma ad mi ni stra cyj ny mi
obo wiąz ka mi le ka rzy. Nie ste ty
głos sa mo rzą dow ców nie zo stał uwzględ nio -
ny w to ku prac le gi sla cyj nych. 

Ak tu al nie obo wią zu ją ce prze pi sy nie
da ją le ka rzom moż li wo ści od wo ły wa nia się
od kar, ja kie w wy ni ku kon tro li na ło ży
na nich Fun dusz. Jak wy ni ka z opu bli ko wa -
ne go w czerw cu spra woz da nia z dzia łal no -
ści NFZ, w ubie głym ro ku spraw dzo -
no 1303 le ka rzy w za kre sie or dy na cji le kar -
skiej i za kwe stio no wa no 1,75 % jej skon tro -
lo wa nej war to ści tj. kwo tę 5,4 mln. zł..
W sto sun ku do 2009 ro ku war tość skon tro -
lo wa nej or dy na cji wzro sła aż o 688 proc.,
a licz ba le ka rzy o 31 proc. Ten wzrost nie

prze kła da się jed nak na sta ty sty ki do ty czą ce od dzia łu ślą skie go NFZ. W 2010 ro ku u pięć -
dzie się ciu le ka rzy prze pro wa dzo no w tym za kre sie kon tro lę (tj. o jed ne go mniej niż w 2009
ro ku) da je nam to 8 po zy cję na li ście, gdzie li de rem jest od dział ma zo wiec ki z 228 skon -
tro lo wa ny mi le ka rza mi. W na szym wo je wódz twie za kwe stio no wa no or dy na cję war to ści bli -
sko 170 tys. zł. i na ło żo no z te go ty tu łu ka ry umow ne na kwo tę po nad 60 tys. zł. W prze -
li cze niu na jed ne go pod da ne go kon tro li le ka rza da je to 4 578 zł, któ re mu si on zwró cić
Fun du szo wi. Przy kła do wo na Ma zow szu ana lo gicz na śred nia kwo ta wy no si po nad 18 tys.
zł. przy czym, jak po da ła Ga ze ta Wy bor cza, po cho dzą cy z te go wo je wódz twa le karz, zo -
stał ob cią żo ny astro no micz ną su mą 800 tys. zł – co sta no wi swe go ro dza ju pol ski re kord. 

Fun dusz w ra mach mo ni to ro wa nia or dy na cji le kar skich, do cze go zo bo wią zu je go usta -
wa o świad cze niach zdro wot nych fi nan so wa nych ze środ ków pu blicz nych, po za dzia łal no -
ścią kon tro l ną pro wa dzi tak że in ne dzia ła nia. 

W kwiet niu te go ro ku Ślą ski Od dział NFZ ro ze słał do le ka rzy pi sma in for mu ją ce o war -
to ści le ków re fun do wa nych za or dy no wa nych przez nich oraz o ich pro cen to wej war to ści
w sto sun ku do śred niej mie sięcz nej dla kon kret nej spe cjal no ści. Wzbu dzi ło to oba wy le -
ka rzy, któ re wy ar ty ku ło wał pre zes Ja cek Ko za kie wicz w swym li ście do dy rek to ra Zyg mun -
ta Klo sy. „Zwró ci li śmy uwa gę, że in for ma cja wy sy ła na do le ka rzy ma cha rak ter bar dzo ogól -

ny. Brak w niej przede
wszyst kim waż nych od nie -
sień, mo gą cych mieć za -
sad ni czy wpływ na po da ne
war to ści, a mia no wi cie; ilo -
ści przy ję tych pa cjen tów,
cha rak te ru ich scho rzeń,
licz by le ka rzy da nej spe cjal -
no ści w pla ców ce świad czą -
cej usłu gi me dycz ne, czy
też miej sca za trud nie nia le -
ka rza (opie ka am bu la to ryj na,
od dział szpi tal ny) oraz za -
kre su obo wiąz ków. In for -
ma cja nie za wie ra za tem
nie zbęd nych kry te riów,
umoż li wia ją cych do ko na nie
obiek tyw nych ocen. Le ka rze
słusz nie oba wia ją się, że

po dob ne pi sma mo gą po słu żyć do ne ga tyw nej oce ny ich pra cy i są nie uza sad nio ną pró bą
wy war cia na ci sku na spo sób udzie la nia świad czeń me dycz nych, za któ re po no szą peł ną od -
po wie dzial ność za wo do wą” – na pi sał pre zes. 

Dy rek tor Klo sa nie po dzie lił tych obaw. „Treść pism wy sy ła nych do le ka rzy, do ty czą -
cych ge ne ro wa nych kwot re fun da cji ma cha rak ter wy łącz nie in for ma cyj ny i w żad ne spo -
sób nie po win na wpły wać na do stęp ność pa cjen tów do świad czeń i le ków re fun do wa nych.
Wska za na w pi śmie war tość re fun da cji nie jest li mi tem okre ślo nym przez Fun dusz, więc nie
ma ona rów nież cha rak te ru kon tro l ne go i nie jest pró bą na ci sku na spo sób udzie la nia świad -
czeń me dycz nych.” Sło wa sze fa Ślą skie go Od dzia łu NFZ nie uspo ko iły jed nak obaw, że cho -
dzi tu o wy war cie, w za wo alo wa ny spo sób, wpły wu na le ka rzy, by wpro wa dzi li sa mo ogra -
ni cze nia w sto so wa niu te ra pii, zwłasz cza za po śred nic twem dro gich me dy ka men tów, na -
wet po mi mo po twier dzo nych wska zań.

Przy po mnij my, że NFZ naj więk sze wy dat ki po no si na le cze nie szpi tal ne. W ubie głym
ro ku kosz ty te wy nio sły po nad 24 mld. zł, ale już na dru gim miej scu upla so wa ła się 
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Ko mi sji Zdro wia, za kła da zmniej sze nie
kosz tów po no szo nych z ty tu łu re fun da cji le -
ków o 3 proc. 

An na Za do ra - Świ de rek

– ar ty kuł 48, ustę py 7-11 wcho dzą w ży -

cie z dniem 1 stycz nia 2012 ro ku

re fun da cja le ków – 8,5 mld. zł. Naj wyż sze kosz ty ge ne ro wa ły le ki na cho ro by prze wle kłe – po -
nad 60 proc. su my wy dat ków Mi mo, że z ro ku na rok Fun dusz prze zna cza na re fun da cję
co raz więk sze su my, pla no wa ne na 2010 rok wy dat ki na ten cel zo sta ły prze kro czo ne. 

Na le ży za tem ocze ki wać, że Fun dusz co raz bacz niej bę dzie ob ser wo wał ten kosz tow -
ny dział swo ich wy dat ków. W przy szłym ro ku NFZ chce od wró cić tę zwyż ko wą ten den cje
i w pro jek cie pla nu fi nan so we go na 2012 rok, któ ry w lip cu uzy skał ak cep ta cję Sej mo wej

KOMUNIKAT

Wtym ro ku by ła w na szej jed no st ce kon tro la z Na ro do we go Fun du szu Zdro wia.
Prze glą da no re cep ty, któ re by ły wy pi sa ne na cho ro by prze wle kłe w la -
tach 2007 – 09. Po rów ny wa no prze pi sa ne le ki z ad no ta cja mi znaj -

du ją cy mi się w kar to te kach pa cjen tów. Spraw dza no też upraw nie nia pa cjen -
ta do otrzy ma nia re cep ty na cho ro bę prze wle kłą. Do kład nie kon tro lo wa no ilość
le ków, któ rą moż na by ło prze pi sać i czy kar to te ka za wie ra in for ma cje od wła -
ści we go le ka rza spe cja li sty, któ ry stwier dził, że pa cjen to wi na le ży się da ny lek
i na ja ki okres on mu przy słu gu je. Bar dzo skru pu lat nie spraw dza no rów nież
czy pa cjen to wi z uwa gi na je go scho rze nie fak tycz nie przy słu gu je re cep ta ze
znacz kiem „p”. Prze pi sa łam Tra mal, pa cjen to wi z cięż kim tzw. bó lem prze -
wle kłym i oka za ło się, że jest to nie praw ne prze pi sa nie le ku na cho ro bę prze -
wle kłą, bo w ta kiej for mie moż na go za pi sać tyl ko w przy pad ku scho rzeń no -
wo two ro wych. Dla te go ja ko le karz zo sta łam zo bo wią za na do zwro tu kwo ty
re fun da cji plus od set ki, w su mie bli sko 600 zł. 

Bar dzo do kład nie spraw dza no le ki prze pi sy wa ne w cho ro bach trzust ki. Je -
że li cho ry miał cho ciaż część trzust ki re se ko wa ną, to na le żał mu się lek na cho ro bę prze -
wle kłą, w prze ciw nym ra zie mi mo wy nisz cze nia or ga ni zmu i cięż kich ob ja wów pa cjent nie
mógł otrzy mać le ku Kre on, jak na cho ro bę prze wle kłą. Spraw dza no tak że spo sób prze pi -
sy wa nia le ku Sul fo sa la zy na En 500 mg, któ ry sto su je się przy do le gli wo ściach je li to wych, ale
tyl ko w przy pad ku cho ro by Croh na moż na go prze pi sać jak na cho ro bę prze wle kłą. Kie dyś
lek ten moż na by ło tak za pi sy wać rów nież przy wrzo dzie ją cym za pa le niu je li ta gru be go, te -
raz już nie. Te cią głe zmia ny są bar dzo kło po tli we, bo w za sa dzie mu sie li by śmy ca ły czas,
na bie żą co śle dzić, jak się zmie nia pra wo prze pi sy wa nia le ków na cho ro by prze wle kłe.

Nie po tra fię zgo dzić się z wy tycz ny mi NFZ od no śnie re fun da cji le ków na cho ro by prze -
wle kłe. Le karz naj le piej wie, ja ki jest stan je go pa cjen ta, jak się czu je, jak dłu go bie rze da -
ny lek i czy w je go przy pad ku rze czy wi ście da na cho ro ba jest prze wle kła. Oczy wi ście moż -
na za pi sy wać tań sze za mien ni ki le ków, ale ilość ba dań na nich wy ko na na jest zde cy do wa -
nie mniej sza, niż na le ku ory gi nal nym i nie w każ dym przy pad ku moż na użyć za stęp stwa.
Dla mnie, ja ko le ka rza pra cu ją ce go w przy chod ni, kło po tli we jest rów nież cią głe pi sa nie skie -
ro wań do spe cja li stów, że by okre śli li, czy mo gę za pi sać da ny lek na cho ro bę prze wle kłą.
Mam pa cjen ta, któ ry ma cu krzy cę, ale zgod nie z wy tycz ny mi NFZ ja mu nie mo gę prze -

pi sać le ku na cho ro bę prze wle kłą, tyl ko mu -
szę go wy słać do po rad ni cu krzy co wej, gdzie
mu si po cze kać w ko lej ce kil ka ty go dni, by

dostać opi nię od le ka rza dia be to lo ga prze -
zna czo ną dla mnie, z „dwój ką” z in ter ny, że
mo gę prze pi sać mu lek cu krzy co wy na cho -
ro bę prze wle kłą. I to jest ab surd. 

Pa cjen ci za pi su jąc się do spe cja li stów
two rzą ko lej ki – są zdia gno zo wa ni, a przy -
cho dzą tyl ko po prze pi sa nie le ku i tym sa -
mym zaj mu ją miej sce w ko lej kach in nym pa -
cjen tom, któ rzy po trze bu ją zba da nia.

Spe cja li sta cho rób we wnętrz nych

i reu ma to lo gii z po nad czter dzie sto let -

nim sta żem pra cy w za wo dzie, ak tu al nie

le karz POZ 

Imię i na zwi sko zna ne Re dak cji
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KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

● ĆWICZYMY RESUSCYTACJĘ DZIECI W SIEDZIBIE ŚIL

głych sta nach za gro -
że nia ży cia i jest zro -
zu mia ła. 

Do dat ko wo świa -
do mość po wa gi sy tu -
acji wy ni ka ją ca z wie -
dzy le ka rza mo że
usztyw niać je go dzia -
ła nia. 

Dla te go ćwi cze -
nia i sy mu la cje przy -
pad ków na no wym,
pro fe sjo nal nym sprzę -
cie szko le nio wym
mak sy mal nie zbli ża ją
wa run ki szko le nia
do wa run ków re al nych zda rzeń. Tak jak dzie je się to w ży ciu, sy mu lu je my zda rze nia nie tyl -
ko w szpi ta lu, po rad ni lub ga bi ne cie le kar skim, ale tak że po za ni mi. Dzię ki wy ko rzy sta niu
sprzę tu, in struk to rzy mo gą sy mu lo wać kon kret ne przy pad ki me dycz ne, któ re wy bie ra ją z wła -
snych do świad czeń. W ten spo sób uczest nik szko le nia po uprzed nim przy go to wa niu teo -
re tycz nym i prak tycz nym, sta je przed ko niecz no ścią pod ję cia ta kich sa mych dzia łań wzglę -
dem sy mu la to ra (ma ne ki na z opro gra mo wa niem kom pu te ro wym) jak wzglę dem ży we go czło -
wie ka. Po tem przy dys kret nej po mo cy in struk to ra, ma ne kin „od po wia da” na te dzia ła nia po -
pra wą lub po gor sze niem swe go sta nu. Na stę pu je au to ko rek ta dzia łań i krót kie omó wie nie.
Do pie ro ta kie szko le nie do da je le ka rzom pew no ści sie bie, tak nie zbęd nej w re al nych oko -
licz no ściach. 
Nie wąt pli wie dla ro dzi ców naj gor szą w ży ciu cho ro bą jest cho ro ba dziec ka. 
Czy dla le ka rzy naj gor szą w pra cy re su scy ta cją jest re su scy ta cja dziec ka? 
Pod wzglę dem psy cho lo gicz nym na pew no tak. A me ry to rycz nie?
Od po wiedź na to py ta nie za le ży od do świad cze nia i przy go to wa nia za wo do we go le ka rza.
Ale jed no jest pew ne: re su scy ta cja dziec ka jest in na, niż do ro słe go. 
Z te go wy ni ka ko niecz ność or ga ni za cji od ręb ne go kur su po świę co ne go tyl ko re su scy ta cji
dzie ci.

A nie zbęd nym wy mo giem pro fe sjo nal ne go kur su z tej dzie dzi ny jest dys po no wa nie spe -
cja li stycz nym, dzie cię cym sprzę tem sy mu la cyj nym. Dzię ki de cy zjom Pre zy dium i ORL ma -
my już ta ki sprzęt i ta ki kurs w Ślą skiej Izbie Le kar skiej, ja ko pierw sza izba w kra ju. 

Dla cze go re su scy ta cja dzie ci jest in na?
Przy czy ny NZK u dziec ka są naj czę ściej in ne.

O ile u do ro słych wśród przy czyn NZK do mi nu ją pier wot ne dys funk cje ukła du krą że -
nia, o ty le  u dzie ci naj częst szą przy czy ną jest ostre nie do tle nie nie, na któ re dzie ci są bar -
dziej po dat ne. Od mien ne przy czy ny do pro wa dza ją do NZK od mien ny mi me cha ni zma mi.
Dla te go po pod łą cze niu kar dio mo ni to ra u dziec ka czę ściej zo ba czy my skraj ną bra dy kar -
dię, asy sto lię lub PEA, czy li me cha ni zmy nie pod le ga ją ce de fi bry la cji. 

Wnio sek: 
– u dzie ci bez cho rób ser ca w wy wia dzie, wy stę pu je kil ka krot nie mniej sze praw do po do bień -
stwo wska zań do de fi bry la cji w ra zie wy stą pie nia NZK, niż u do ro słych. Nie zwal nia nas to
z obo wiąz ku pod łą cze nia kar dio mo ni to ra, kie dy tyl ko bę dzie on do stęp ny, ale do pó ki jest
go brak – ma my ogól ną wska zów kę, jak dzia łać. 

Wtrak cie ko lej nych za jęć prak -
tycz nych prze zna czo nych dla
tych le ka rzy, któ rzy wcze śniej

ukoń czy li u nas kurs z re su scy ta cji do ro słych,
za da wa łem im to sa mo py ta nie: - Czy
w cią gu kil ku na stu mie się cy od po przed nie -

go kur su uda ło
się do brze wy ko -
rzy stać wy ćwi -
czo ne u nas
umie jęt no ści?

Wśród kil ku
trud nych przy -
pad ków, któ re
opi sy wa li le ka -
rze, zna la zła się
też ta ka hi sto -
ryj ka mło de go
le ka rza na zna -

czo na pew nym dy stan sem do sie bie i po czu -
ciem hu mo ru. 
– Kie dy w ko ście le osu nę ła się na po sadz -
kę star sza pa ni, na tych miast dziel nie ru szy -
łem do przo du… 
– I co? i co? py ta li in ni. 
– No nic. Oka za ło się, że by ło to kla sycz -
ne omdle nie. Za nim się nad nią po chy li łem,
by ła już wła ści wie w peł ni przy tom na.
– Eee… – od po wie dzia ło to wa rzy stwo
spra gnio ne ko lej nej cie ka wej opo wie ści me -
dycz nej. 
– Po cząt ko wo też by łem tro chę za wie -
dzio ny, ale póź niej uświa do mi łem so bie, że
gdy bym wcze śniej nie ćwi czył te go wszyst -
kie go na kur sie, to chy ba bym nie miał ty le
od wa gi i ra czej scho wał się w tej ław ce ko -
ściel nej i go rą co się mo dlił … że by mnie nikt
zna jo my nie roz po znał.

Na pew no też by po mógł, ale by ło by mu
trud niej, bo z ra cji spe cy fi ki co dzien nej pra -
cy i mło de go wie ku – nie miał żad nych po -
dob nych do świad czeń. Każ dy z nas jest prze -
cież naj lep szym prak ty kiem w tej dzie dzi nie
me dy cy ny, któ rą zaj mu je się na co dzień. 

W re su scy ta cji (szcze gól nie dzie ci) nie
jest pro ble mem dla le ka rza brak wie dzy, tyl -
ko nie pew ność swych umie jęt no ści. Ta nie -
pew ność u le ka rza – spe cja li sty w in nej dzie -
dzi nie, wy ni ka z bra ku do świad czeń w na -

Dr Janusz Michalak
Koordynator warsztatów

praktycznych

Nasz izba wzbo ga ci ła się o spe cja li stycz ny, dzie cię cy sprzęt do sy mu la cji
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ta kich opi nii by ło upar te twier dze nie wie lu kur -
san tów, że od po przed nie go ich szko le nia „te
fan to my te raz le piej cho dzą – po przed nio by -
ły ja kieś ta kie sztyw ne, trud no je by ło wen -
ty lo wać”. W tych mi łych chwi lach od po wia -
da łem zwy czaj nie: „to nie za słu ga fan to mów,
to wa sze spraw ne rę ce i nic wię cej”. 

Ser decz nie dzię ku ję za za an ga żo wa nie
i świet ną współ pra cę Pa nu dr n. med.
Lu dwi ko wi Stołt ne mu, któ ry opra co wał pro -
gram czę ści teo re tycz nej szko le nia z re su -
scy ta cji dzie ci i ob jął funk cję kie row ni ka na -
uko we go te go kur su. 

Za pra szam Ko le żan ki i Ko le gów 
do udzia łu w na szych kur sach.

Ja nusz Mi cha lak

wi ce prze wod ni czą cy Ko mi sji Kształ ce -
nia ORL w Katowicach

Tre ści me ry to rycz ne ni niej sze go ar ty ku -

łu nie sta no wią upo rząd ko wa nej, kom plet -

nej wie dzy me dycz nej na da ny te mat. 

Na le ży je trak to wać ja ko zwia stun 

te ma ty ki kur su me dycz ne go.

Do brze zna ne od ręb no ści fi zjo lo gicz ne
Im mniej sze dziec ko, tym bar dziej ogra ni czo ne moż -

li wo ści kom pen sa cji utra ty cie pła i kwa si cy od de cho wej, a tak -
że nie mal brak „re zer wy” od de cho wej (wo bec ogra ni czeń
w po głę bie niu po je dyn cze go od de chu po zo sta je tyl ko je -
go przy śpie sze nie)

Wnio ski: 
– u dzie ci szyb ciej przy stę pu je my do za stęp czych od de -
chów (prak tycz nie na wet wte dy gdy by śmy po oce nie
dziec ka nie mie li jesz cze pew no ści czy w ogó le RKO jest
nie zbęd na). Wy star czy spraw dze nie ze wnętrz nych za -
gro żeń i kon tro la za war to ści ja my ust nej, aby roz po cząć
pierw sze od de chy za stęp cze. Po cząt ko wo na le ży na wet
wstrzy mać wzy wa nie spe cja li stycz nej po mo cy, je śli brak wol -
nej oso by, któ rej moż na by to zle cić od ra zu! Sto su -
nek C: V też po wi nien być do sto so wa ny do fi zjo lo gii. 
– u dzie ci nie ma też sen su re su scy ta cja ogra ni czo na do sa -
mych uci sków klat ki pier sio wej, któ ra jest do pusz czal na u do -
ro słych w ści śle okre ślo nych wa run kach!
– pamię ta my o ochro nie przed dal szą utra tą cie pła w trak cie re su scy ta cji!

Oczy wi ste od ręb no ści ana to micz ne
Wnio ski: 

– ogra ni cze nie po jem no ści każ de go za stęp cze go od de chu (dla pod kre śle nia u ma łych dzie -
ci mó wi my wręcz o tzw. „puf nię ciach”, a nie od de chach) – ogra ni cze nie si ły uci sku klat ki
pier sio wej (mię dzy in ny mi przez do sto so wa nie tech ni ki uci sku do wie ku dziec ka) 

Im bar dziej zbli ża się wraz z wie kiem dziec ka je go ana to mia i fi zjo lo gia do ty po wej dla
do ro słe go, tym bar dziej za ni ka ją od ręb no ści w re su scy ta cji. W prak ty ce ozna cza to, że na przy -
kład je de na sto let nia dziew czyn ka, któ ra szyb ko się roz wi ja i osią gnę ła już pra wie wzrost i wa -
gę do ro słej ko bie ty, po win na być re su scy to wa na we dług wy tycz nych dla do ro słych! 

To przy kład na du że uprosz cze nie, ale w me dy cy nie ra tun ko wej sto so wa ne z po wo dze -
niem. W ak tu al nych wy tycz nych RKO nie okre śla się ści śle gra ni cy wie ku po mię dzy dziec -
kiem a do ro słym, po zo sta wia jąc to do de cy zji ra tow ni ków w każ dym in dy wi du al nym przy -
pad ku.

Wra ca jąc do wra żeń le ka rzy uczest ni czą cych po wtór nie w na szych szko le niach, chcę
po dzie lić się ogrom ną sa tys fak cją, ja ką da ją or ga ni za to rom kur sów z re su scy ta cji, opi nie na -
szych Ko le ża nek i Ko le gów. To nie zwy kle dla nas waż ne. Nie uświa do mio nym przy kła dem

Ćwi czy my po stę po wa nie le ka rza na miej scu zda rze nia: w miej scu pu blicz nym, ga bi ne cie pry -
wat nym, po rad ni lub od dzia le szpi tal nym
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Bar dzo waż ne jest zro zu mie nie dla osób ćwi czą cych i przy chyl ność ze stro ny le ka rzy -in struk to rów
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In for ma cje or ga ni za cyj ne do ty czą ce kur -
sów z re su scy ta cji dla le ka rzy znaj dą Pań stwo
na zie lo nych stro nach PM. Od płat ność jest
czę ścio wa, gdyż izby le kar skie po kry wa -
ją 80-90% kosz tów szko le nia. Za pi sy trwa ją.
Oma wia ne kur sy nie są po le ca ne le ka rzom spe -
cja li zu ją cym się w za kre sie me dy cy ny ra tun -
ko wej lub ane ste zjo lo gii i in ten syw nej te ra pii.
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Urząd Mar szał kow ski wo je wódz twa ślą -
skie go w ra mach pro mo cji przy go to wał
cykl mi ni -re por ta ży te le wi zyj nych pod ty tu -
łem „Ka pi tał to Ty” po świę co nych re ali za -
cji Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki
w wo je wódz twie ślą skim. 

Każ dy z od cin ków in for mu je o moż li wo -
ściach po zy ska nia środ ków w ra mach Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki, jed no -
cze śnie po ka zu jąc naj cie kaw sze i naj le piej re -
ali zo wa ne pro jek ty w na szym re gio nie w ra -
mach po szcze gól nych dzia łań/pod dzia łań
Pro gra mu.

Do jed ne go z re por ta ży za pro szo no Ślą -
ską Izbę Le kar ską, w związ ku z re ali za cją pro -
jek tów „Pro doc to re” i „Pro doc to re 2” – Pro -
jek tów Wspie ra ją cych Roz wój Kadr Me dycz -
nych w Wo je wódz twie Ślą skim”. 

Ten pro jekt po wstał z my ślą o le ka rzach
i le ka rzach den ty stach z wo je wódz twa ślą -
skie go, któ rzy chcą pod nieść swo je kwa li fi -

SZKOLENIA

● UZNANY ZA JEDEN Z NAJLEPSZYCH

Projekt ŚIL wspierający rozwój kadr medycznych
ka cje za wo do we. Pierw szy Pro jekt jesz cze się nie za koń czył. Do tąd w kur sie wzię ło udział 255
le ka rzy i le ka rzy den ty stów. 

Pier wot ny plan za kła dał prze szko -
le nie 240 osób, jed nak dzię ki po wsta -
łym w trak cie re ali za cji oszczęd no -
ściom w su mie obej mie on 270
uczest ni ków. 

Ale na wet ta zwięk szo na licz ba
miejsc nie jest w sta nie za spo ko ić za -
po trze bo wa nia na szko le nie w za kre sie
zdro wia pu blicz ne go, dla te go w 2010
ro ku wy stą pi li śmy po now nie z wnio skiem
o do fi nan so wa nie na re ali za cję po dob -
ne go kur su. 

Dzię ki po zy tyw nej oce nie wnio sku,
w kwiet niu 2011 ro ku roz po czę li śmy ko -
lej ny pro jekt, w ra mach któ re go zre ali zo -
wa nych zo sta nie 16 edy cji kur su dla 240
le ka rzy i le ka rzy den ty stów z na sze go wo -
je wódz twa.

Ju sty na Ci choń -Kor butt

● LE KA RZE WY BRA NI W DRO DZE KON KUR SU NA STA NO WI SKA OR DY NA TO RÓW, W OKRE SIE
OD KWIETNIA DO CZERWCA 2011 ROKU

dr Emi lia Bog da li 
Od dział Oku li stycz ny
SP ZOZ Szpi ta la nr 2
im. dr T. Bo czo nia
w My sło wicach – do -
tych cza so wa or dy na -
tor te go od dzia łu,
wy gra ła kon kurs 10
ma ja br.

dr Ar tur 
Ku li gow ski 
Od dział Uro lo gii SP
ZOZ Szpi ta la Wie lo -
spe cja li stycz ne go w Ja -
worz nie – no wy
or dy na tor te go od dzia -
łu, wy grał kon kurs 11
ma ja br. 

dr Iwo na Me ca
Od dział We wnętrz -
ny I ZOZ -u w Ry duł -
to wach – no wa
or dy na tor te go od -
dzia łu, wy gra ła kon -
kurs 14 czerw ca br.

dr Ma rek 
Raj czy kow ski 
Od dział Ane ste zjo lo gii i In ten syw nej Te -
ra pii ZOZ –u w Ry duł to wach – do tych -
cza so wy or dy na tor te go od dzia łu,
wy grał kon kurs 10 ma ja br.

dr An drzej 
Gru ca 
Od dział Chi rur gii Dzie cię cej SP ZOZ
Szpi ta la Wie lo spe cja li stycz ne go w Ja -
worz nie – do tych cza so wy or dy na tor te -
go od dzia łu, wy grał kon kurs 11 ma ja br.

  Opra co wa nie A.Z-Ś.



RELACJE

● ODSŁONIĘCIE TABLICY KU CZCI POMORDOWANYCH PROFESORÓW LWOWSKICH (1941-2011)

oraz prof. Grze gorz Opa la, współ or ga ni za -
tor kon fe ren cji. 

Ślą ska Izba Le kar ska wraz z kra kow skim
od dzia łem To wa rzy stwa Mi ło śni ków Lwo wa
wy da ła z tej oka zji wspo mnie nia wy bit ne go
le ka rza i hu ma ni sty, prof. Ta de usza Ceyp ka,
na ocz ne go świad ka so wiec kiej i hi tle row skiej
oku pa cji Lwo wa. Książ ka no szą ca ty tuł
„Lwów w cza sach trud nych” za in au gu ro wa -
ła cykl Bi blio te ki Hi sto rycz nej ŚIL, któ ry ma
oca lić od za po mnie nia po sta cie, wy da rze -
nia i fak ty z prze szło ści me dy cy ny, nie tyl -
ko na sze go re gio nu. Mo no gra fię prof. Ceyp -
ka otrzy ma li uczest ni cy uro czy sto ści w ka -
to wic kiej ka te drze. Jej eg zem pla rze zo sta -
ły tak że ro ze sła ne do wszyst kich izb le kar -
skich w Pol sce oraz licz nej gru py przed sta -
wi cie li to wa rzystw na uko wych i sto wa rzy szeń. 

Or ga ni za to ra mi ca ło ści ob cho dów rocz -
ni cy by ło To wa rzy stwo Mi ło śni ków Lwo wa
i Kre sów Po łu dnio wo -Wschod nich od dział
w Ka to wi cach, Uni wer sy tet Ślą ski oraz Dusz -
pa ster stwo Aka de mic kie w Ka to wi cach.

An na Za do ra -Świ de rek

* Cy ta ty po cho dzą z ar ty ku łu 
Zyg mun ta Al ber ta „Kaźń pro fe so rów

Lwow skich w lip cu 1941 ro ku” 
http://www.lwow.com.pl/al bert/al bert -pl. 

„Mniej wię cej w po ło wie zbo cza zo ba czy łem nad wy ko pa ną ja mą czte -
ry cy wil ne oso by zwró co ne twa rzą do zbo cza, a ple ca mi do mnie. Za ple -
ca mi tych osób sta li czte rej nie miec cy żoł nie rze z ka ra bin ka mi w rę ku, a obok
nich ofi cer. Za pew ne na słow ną ko men dę te go ofi ce ra żoł nie rze rów no cze -
śnie strze li li i wszyst kie czte ry oso by wpa dły do ja my. Wów czas spro wa dzo -
no z gó ry ścież ką no we czte ry oso by i ca ła sce na do kład nie się po wtó rzy -
ła. Trwa ło tak do koń ca, aż wszyst kie oso by cy wil ne zo sta ły spro wa dzo ne nad ja -
mę i za strze lo ne. Ostat nią oso bą roz strze la ną by ła ko bie ta w dłu giej czar -
nej suk ni. Scho dzi ła ona sa ma, sła nia jąc się. Gdy przy pro wa dzo no ją nad ja -
mę peł ną tru pów za chwia ła się, ale ofi cer pod trzy mał ją, żoł nierz strze lił i wpa -
dła ona do ja my.”* 

To frag ment re la cji inż. Ka ro la Ciesz kow skie go, na ocz ne go świad ka bru -
tal ne go mor du do ko na ne go przez na zi stów na lwow skich pro fe so rach. 

4 lip ca 1941 ro ku na Wzgó rzach Wu lec kich zgi nę ło kil ku dzie się ciu pol skich na ukow -
ców i in te lek tu ali stów, z któ rych wie lu by ło obroń ca mi Lwo wa z 1918 ro ku, a tak że człon -
ków ich ro dzin oraz osób po stron nych. Wśród ofiar znaj do wa ło się kil ku na stu le ka rzy, or -
dy na to rów, kie row ni ków kli nik oraz by łych dzie ka nów Wy dzia łu Le kar skie go Uni wer sy te tu
Ja na Ka zi mie rza we Lwo wie. Zgi nął tam rów nież dr Ta de usz Boy -Że leń ski, le karz, kry tyk
li te rac ki, tłu macz, au tor licz nych fe lie to nów spo łecz no – pu bli cy stycz nych. 

Dzie więt na ste go czerw ca, w sie dem dzie się cio le cie tam tych wy da rzeń, w kryp cie Ka te -
dry Chry stu sa Kró la w Ka to wi cach mia ła miej sce uro czy stość od sło nię cia pa miąt ko wej ta -
bli cy ku czci ofiar be stial skie go mor du. Po prze dzi ła ją se sja na uko wa po świę co na lwow skim
wy da rze niom na Wy dzia le Teo lo gicz nym Uni wer sy te tu Ślą skie go, gdzie re fe rat „Lwo wia -
nie w lecz nic twie na Gór nym Ślą sku po ro ku 1945” wy gło sił mgr Le sław Jóź ków, czło nek
Ko mi sji Hi sto rycz nej ŚIL. 

„No cą z 3 na 4 lip ca 1941 r. mię dzy go dzi ną 22 a 2 kil ka od dzia łów zło żo nych z człon -
ków SS, po li cji i po lo wej żan dar me rii pod do wódz twem ofi ce rów SS roz je cha ło się po mie -
ście i prze pro wa dzi ło aresz to wa nia pro fe so rów wyż szych uczel ni we Lwo wie. Po za pro fe -
so ra mi za bie ra no wszyst kich obec nych w miesz ka niu męż czyzn po wy żej 18 ro ku ży cia. Na ogół
pa no wał po śpiech, ka za no się szyb ko ubie rać (część pro fe so rów już spa ła), prze pro wa dza -
no zwy kle po wierz chow ną re wi zję, ra bu jąc przy tej oka zji zło to, de wi zy, in ne przed mio ty
war to ścio we i w jed nym przy pad ku ma szy nę do pi sa nia.”*

W uro czy sto ściach uczest ni czy li przed sta wi cie le uczel ni wyż szych re gio nu oraz sa mo -
rzą du le kar skie go. Go ściem spe cjal nym by ła dr Ewe li na Hry caj -Ma ła nicz, pre zes Sto wa rzy -
sze nia Le ka rzy Pol skich we Lwo wie. Ślą ską Izbę Le kar ską re pre zen to wał dr Ja cek Ko za kie -

wicz, pre zes
ORL w Ka to wi -
cach, a tak że
człon ko wie Ko -
mi sji Hi sto rycz -
nej ŚIL z jej
prze wod ni czą cą
dr Da nu tą Kor -
niak na cze le.
Obec ny był tak że
dr Krzysz tof Ma -
kuch, wi ce pre -
zes Okrę go wej
Ra dy Le kar skiej
w War sza wiefo
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Hołd ofiarom nazistowskiej zbrodni

Mo no gra fia prof. Ta de usza Ceyp ka
„Lwów w cza sach trud nych”, jest do stęp -
na w Głów nej Bi blio te ce im. S Ko nop ki
w War sza wie, Od dział Ka to wi ce, któ ra
mie ści się w Do mu Le ka rza (Ka to wi ce, 
ul. Gra żyń skie go 49a)Abp Damian Zimoń otrzymuje książkę prof. Ceypka, z rąk prezesa 

ORL Jacka Kozakiewicza
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Co raz czę ściej le ka rze od wo łu ją się do daw nych, „mi tycz nych” już cza sów, gdy pa cjent
i je go cho ro ba by ły nie tyl ko czte ro zna ko wym ko dem w mię dzy na ro do wej kwa li fi ka cji cho -
rób IC D10. Aż tak zmie ni ła się rze czy wi stość czy mo że tyl ko ję zyk, ja kim nią opi su je my?

Fra ze olo gia i lek sy ko lo gia, któ rym pod po rząd ko wa na jest skład nia, wpły wa na na sze po -
zna nie, po strze ga nie zja wisk i ich in ter pre ta cję. Psy cho lo gia lin gwi stycz na za kła da, że sło -
wa, któ re uży wa my, ma ją moc, by zmie niać spo sób, w ja ki do świad cza my co dzien ność. 

GE NE RA TOR PRZE MÓ WIEŃ

Naj lep szym przy kła dem by ła pro pa gan do wa no wo mo wa PRL, od izo lo wa ny, osob ny twór
ję zy ko wy. Prof. Mi chał Gło wiń ski na pod sta wie ana li zy tek stów z lat 70- 80 -tych okre ślił,
że ce cho wa ły ją m. in. do mi na cja ar bi tral nie na rzu co nych war to ści nad zna cze niem słów,
slo ga no wość wy zna cza ją ca ra my obo wią zu ją ce go świa ta, an ty ko mu ni ka tyw ność i jed no stron -
ność prze ka zu. Prof. Je rzy Bral czyk pod kre ślał z ko lei, że pu blicz ne tek sty pi sa ne (po li tycz -
ne, ide olo gicz ne, pro pa gan do we) by ły for mu ło wa ne w co raz bar dziej sfor ma li zo wa nym ję -
zy ku, gdzie waż niej sze by ło czer pa nie z ide olo gicz nie i po li tycz nie usta bi li zo wa ne go zbio -
ru słów, niż nada wa nie zda niom tre ści. W la tach 80-tych funk cjo no wał nie ofi cjal nie tzw. „Ge -
ne ra tor prze mó wień”, po noć na de sła ny ano ni mo wo do „Po li ty ki”. Kie dy po łą czy ło się do -
wol ne zda nie z jed nej ru bry ki z do wol nym zda niem z in nej, moż na by ło otrzy mać ty sią ce
moż li wych kom bi na cji, star cza ją cych na 40 go dzin prze mó wie nia. Np. sze ro ka kon sul ta -
cja z ak ty wem łą czy ła się do wol nie z: „speł nia waż ne za da nia w wy pra co wa niu… zmu sza
nas do prze ana li zo wa nia …. za bez pie cza udział w kształ to wa niu… po wo du je do ce nia nie
wa gi… po cią ga pro ces wdra ża nia…. Na miej scu ak ty wu mo gła być też „ak tu al na struk tu -
ra or ga ni za cji” i nic się nie zmie nia ło.

Taki ję zyk fał szu je rze czy wi stość, za ciem nia 
praw dzie re la cje le karz -pa cjent -cho ro ba -szpi tal -

po rad nia-po moc -le cze nie

NIE ZRO ZU MIA ŁY JĘ ZYK, A SYS TEM

Kie dy przyj rzy my się do kład niej ofi cjal ne mu ję zy ko wi sto so wa ne mu w ochro nie zdro -
wia wi dać że po now nie, choć oczy wi ście bez po li tycz nej ide olo gii, na stą pi ła ry tu ali za cja pu -
blicz ne go prze ka zu. Ję zyk, ja kim opi su je się ochro nę zdro wia, stał się wy alie no wa ny i nie -
zro zu mia ły. 

Oto je den z wie lu ko mu ni ka tów Na ro do we go Fun du szu Zdro wia, wy bra ny na „chy bił
–tra fił”. „Pra wi dło wość kwa li fi ka cji do okre ślo nej  gru py zde fi nio wa nej w cha rak te ry sty ce
bę dzie we ry fi ko wa na na pod sta wie wy ka za nia przez świad cze nio daw cę od po wied nich pro -
ce dur ICD -9 zgod nych z bie żą cą wer sją Kla sy fi ka cji Pro ce dur opu bli ko wa ną na stro nie NFZ.
Do ba da nia speł nie nia wa run ków kwa li fi ka cji do po szcze gól nych grup (pro ce du ry z ran gą
po wy żej 2) pod uwa gę bra ne są pro ce du ry za war te w za łącz ni ku nr 7 do ww. za rzą dze -
nia.(…) W przy pad ku roz li cze nia gru pą z ka ta lo gu 5a, w atry bu cie „krot ność” oraz „krotn -
-fakt” na le ży wpi sać war tość „1”, na to miast war tość w po lu „ta ry fa” po win na być zgod na
z war to ścią punk to wą za war tą w ka ta lo gu.”

Kto zro zu mie sens tych zdań i przy pi sze je do ka te go rii me dy cy na? 

NO WA NO WO MO WA

Je że li ję zyk jest zwier cia dłem, któ re „od kry wa przed na mi rów nież świat nadaw cy, na -
wet wbrew je go wo li”, jak chcą lin gwi ści, to co do strze ga my po przez tę no wą no wo mo -
wę? Co mó wi nam nadaw ca? Tak że po przez po ja wie nie się okre śleń: „świad cze nio bior cy”

„świad cze nio daw cy” „usłu ga” „pro ce du -
ra” „punkt roz li cze nio wy” czy de fi ni cję, że
le karz (tu z ko lei roz po rzą dze nie mi ni stra
zdro wia) „wy ko nu je świad cze nie lub gru pę
świad czeń wy od ręb nio nych w da nym ro dza -
ju świad czeń, dla któ rych w umo wie okre -
śla się kwo tę fi nan so wa nia”.

Czy nie fał szu je się przez to rze czy wi -
sto ści, nie za ciem nia praw dzi wych re la cji le -
karz -pa cjent -cho ro ba -szpi tal -po rad nia-
po moc -le cze nie? Je śli tak, to co jest skut -
kiem?

Ję zyk od zwier cie dla rze czy wi stość.
W cza sach PRL -u okre ślał eko no micz ne bra -
ki i po czu cie, że to Pań stwo or ga ni zu je (kon -
tro lu je) ży cie jed no st ce. Dziś spro wa dze nie
le ka rzy nie mal wy łącz nie do ro li pod mio tów
świad czą cych usłu gi, z ko lei kie ru je punkt
cięż ko ści ku fi nan som, roz li cze niom, eko no -
 mii, jak by dla ukry cia praw dzi we go zna cze -
nia słów „po moc cho rym”, „szpi tal” czy „po -
rad nia”. Le piej brzmi roz po rzą dze nie o ogra -
ni cze niu li mi tów świad czeń w ro dza ju … niż
o za bra niu pie nię dzy na le cze nie cho rych. 

OD ROZ MO WY JEST PSY CHO LOG

Jest jesz cze dru ga stro na tej no wo mo -
wy, kto wie, jak da le ce przez nią spro wo ko -
wa na. To de hu ma ni za cja współ cze snej me -
dy cy ny. Po ja wie nie się no wych ter mi no lo gii
z ob sza ru naj no wo cze śniej szych zdo by czy
tech ni ki me dycz nej bu du je ko lej ną ba rie rę ję -

WOKÓŁ MEDYCYNY

● NOWOMOWA, A LEKARZE

Bunt leksykalny



le czyć, le cze nie, cho ry, cho rzy na … Sens zo stał by ten sam, ale ude rza ją ca by ło by od nie -
sie nie do rze czy wi sto ści, nie tej scho wa nej za wy kre owa ny mi sztucz nie neo lo gi zma mi.

ZA IN FE KO WA NI

Pół bie dy, że le ka rze po dej mu ją ta ko dia log w we wnętrz nych roz li cze niach z urzę da -
mi, go rzej, że ję zyk ten prze nik nął już do me diów i świa do mo ści spo łecz nej. No wo mo wa
wnik nę ła w sa mych le ka rzy, jak ko lej ny pa sa żer stat ku No stro mo. Udzie la ją w tym „ję zy -
ku” wy wia dów, pi szą tak do swo ich ko le gów w biu le ty nach izbo wych, roz ma wia ją mię dzy
so bą. Do sto so wu ją się do kon wen cji lek sy kal nej, za war tej w usta wach i roz po rzą dze niach,
jak do no we go ję zy ka, któ ry trze ba by ło przy swo ić.

Le karz człek zdol ny do na uki ca le ży cie. Nie wie le już trze ba, by na py ta nia, gdzie pra -
cu je i w ja kim za wo dzie, od po wia dał „wy ko nu ję gru pę świad czeń wy od ręb nio nych,
w przed się bior stwie pod mio tu lecz ni cze go”.

Bunt lek sy kal ny pil nie ko niecz ny? 

Gra ży na Ogro dow ska

zy ko wą mię dzy pa cjen tem, a pro wa dzą cym
le cze nie. Jed nak wie lu le ka rzy mło de go
po ko le nia uwa ża, że „od roz mo wy i trzy ma -
nia za rę kę pa cjen ta jest psy cho log” i wca -
le nie cho dzi tu o brak cza su. 

PRZE KŁA DAĆ NA JĘ ZYK POL SKI

Nadaw ca kreu je wła sny sys tem ję zy ko wy,
ale czy od bior ca mu si się nim ko niecz nie po -
słu gi wać? Dla cze go sa mi le ka rze, izby le kar -
skie, ich biu le ty ny, tak ła two przy ję ły kon wen -
cje ję zy ko we na rzu co ne przez urzęd ni ków,
po li ty ków i praw ni ków? Co by się sta ło, gdy -
by w od po wie dzi na pi smo urzę do we mi ni -
stra zdro wia czy NFZ, za sto so wać prze kład
na ję zyk pol ski? Kon se kwent nie na zy wać rze -
czy po imie niu, pod kre ślać sło wa – klu cze:
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Pocztówka z wakacji
Z TEKI OROZ

Ko le żan ki i Ko le dzy! Czy w tym ro ku nie
za po mnie li ście wy słać so bie pocz tó wek
z po zdro wie nia mi z wa ka cji??? …tak, tak
do sa mych sie bie …

Tym ra -
zem chcia -
łem od biec
tro chę od ko -
men to wa nia
spraw roz pa -
t r y  wa  n y ch
przez OROZ,
a sku pić się
bar dziej na

te ma tach wa ka cyj nych.
Mi ni ster stwo Zdro wia za gwa ran to wa ło

nam nie zwy kle ra do sne te go rocz ne mie sią -
ce wa ka cyj ne wpro wa dza jąc od 1 lip ca
Roz po rzą dze nie: „W spra wie ro dza jów
i za kre su do ku men ta cji me dycz nej oraz
spo so bu jej prze twa rza nia”.

Kon tro wer syj ny już jest sam ter min
wpro wa dze nia tak dra stycz nych zmian w za -
sa dach pro wa dze nia do ku men ta cji me dycz -
nej, po nie waż każ dy roz sąd nie my ślą cy
czło wiek wie, że ta ką re wo lu cję ro bi się bądź
od po cząt ku ro ku, bądź od paź dzier ni ka. Li -
piec w na szym kli ma cie jest okre sem wa ka -
cji, kie dy to wszy scy lu dzie pra cy uda ją się

na urlop, bądź go pla nu ją. Ab sen cja urlo po wa skut ku je tym, że i w szpi ta lach znaj du je się
znacz nie mniej per so ne lu, któ ry do te go jesz cze pod le ga na tu ral nej ro ta cji – jed ni na urlop
ja dą, in ni z nie go wra ca ją. A co za tym idzie – bar dzo trud no za po znać wszyst kich pra -
cow ni ków z za rzą dze nia mi dy rek to rów szpi ta li czy kie row ni ków po rad ni, któ ry mi to wpro -
wa dza ją w ży cie no we wzo ry do ku men tów i za sa dy ich pro wa dze nia. Utrud nia to rów nież
prak tycz ne za zna jo mie nie się z wpro wa dzo ny mi zmia na mi. 

Do świad cze nie uczy, że naj ła twiej stwo rzyć za rzą dze nia, naj trud niej na to miast na uczyć
lu dzi co dzien ne go ich prze strze ga nia. 

Kie dyś wy cho dzi łem ze szpi ta la ma jąc rę ce bia łe
od tal ku z rę ka wic, dzi siaj są one czar ne od tu szu

dłu go pi su i pie czą tek.

Po my sło daw ca tych zmian kie ro wał się chy ba chę cią uła twie nia nam ży cia (i to bez sar -
ka zmu), po nie waż do pu ścił moż li wość pro wa dze nia do ku men ta cji me dycz nej w for mie elek -
tro nicz nej. Bez dusz na ma szy na, ja ką jest kom pu ter chęt nie i bez pro ble mo wo po wie la raz
wpro wa dzo ne da ne, opa tru jąc ni mi każ dy two rzo ny do ku ment, bez wzglę du na to czy bę -
dzie to hi sto ria cho ro by czy też ja kie kol wiek skie ro wa nie. 

Za po mnia no chy ba jed nak, że pla ców ki służ by zdro wia od lat bo ry ka ją ce się z nie do -
bo rem środ ków fi nan so wych, nie po sia da ją wy star cza ją ce go za ple cza in for ma tycz ne go.
W związ ku z po wyż szym, zde cy do wa na więk szość do ku men ta cji pro wa dzo na jest w tra dy -
cyj nej for mie „pa pie ro wej” i od 1 lip ca wszy scy pra cow ni cy szpi ta li i po rad ni roz po czę li mo -
zol ne i przede wszyst kim nie zwy kle cza so chłon ne wy peł nie nia dzie siąt ków dru ków, za łącz -
ni ków i for mu la rzy. Wszy scy wspól ny mi si ła mi prze pi su ją nie zwy kle istot ne, a przede wszyst -
kim do gra nic ab sur du roz bu do wa ne da ne iden ty fi ku ją ce tak pa cjen ta, jak i per so nel za an -
ga żo wa ny w le cze nie, ko dy re sor to we pra cow ni i wszel kie in ne wy ma ga ne iden ty fi ka to ry. 

Po my sło daw ca zmian sam chy ba ni gdy nie prze pro wa dził sy mu la cji, jak wy glą da i ile cza -
su zaj mu je wy peł nie nie na rzu co nych nam ry go rów for mal nych. Ży cie i prak ty ka po ka zu je
na to miast nie zbi cie, że skra dzio no nam, a wła ści wie pa cjen tom, ol brzy mią ilość cza su, któ -
ry to im, ich pro ble mom, a przede wszyst ko le cze niu, po win ni śmy po świę cić. 

dr Tadeusz Urban
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Z TEKI OROZ

wszyst ki mi szy ka na mi do pra cow ni USG od -
dzia łu, w któ rym pra cu ję. Na ba da nie scho -
dzę z pa cjent ką i ze skie ro wa niem w dło ni.
Wszyst ko skrzęt nie prze pi su ję do księ gi
pra cow ni. Skie ro wa nie prze cho wu ję przez 20
lat. Po ba da niu oczy wi ście jesz cze wy pi su -
ję wy nik ba da nia. Sa mo ba da nie to już drob -
nost ka. Lu bię pi sać… ale dla cze go sam
do sie bie? Te raz bę dę so bie sam wy sy łał jesz -
cze ży cze nia świą tecz ne i imie ni no we… ale
jesz cze po zdro wie nia z wa ka cji też.

Za chę cam do pi sa nia o ab sur dach do -
ty czą cych no wo ści w do ku men ta cji me -
dycz nej. Mo że je śli wszy scy bę dzie my o tym
gło śno mó wić po za za ci szem dy żu rek
KTOŚ nas usły szy???

Ta de usz Urban

Po win ni śmy chy ba za cząć uży wać tak 
po pu lar nej wśród re fe ren tów okre su mię dzy wo jen -

ne go za rę kaw ków, chro nią cych bia łe man kie ty 
ko szul, za miast bia łej odzie ży ochron nej.

Po dob nie jak na in for ma ty za cję, tak i na za trud nie nie do dat ko we go per so ne lu do two -
rze nia do ku men ta cji pla ców kom służ by zdro wia brak jest po pro stu pie nię dzy. To na le ka -
rzach i pie lę gniar kach spo czął głów nie ten obo wią zek, ale tak na praw dę zmu sza jąc le ka -
rzy do wy peł nia nia nad wy raz roz bu do wa nej do ku men ta cji me dycz nej wy bra no prze cież naj -
bar dziej kosz tow ną re for mę, po nie waż go dzi na pra cy le ka rza jest naj droż szą go dzi ną ob -
cią ża ją cą dy rek to rów szpi ta li czy kie row ni ków po rad ni.

Bę dąc za bie gow cem, wy cho dzi łem kie dyś ze szpi ta la ma jąc rę ce bia łe od tal ku z rę ka -
wic, dzi siaj są one czar ne od tu szu dłu go pi su i pie czą tek. Za miast bia łej odzie ży ochron -
nej po win ni śmy chy ba za cząć uży wać tak po pu lar nej wśród re fe ren tów okre su mię dzy wo -
jen ne go za rę kaw ków chro nią cych bia łe man kie ty ko szul. In nym przy kła dem jest ab surd pi -
sa nia skie ro wań w ra mach we wnętrz nej dzia łal no ści szpi ta li. Dla przy kła du: je śli zle cę na wi -
zy cie ba da nie ul tra so no gra ficz ne pa cjent ce, to zo bo wią za ny je stem wy pi sać skie ro wa nie ze
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Niebezpieczny zawód
Ko lej nym ro dza jem za gro że nia jest prze pra co wa nie – nie wie lu bo wiem zda je so bie spra -

wę z fak tycz nej dłu go ści pra cy prze cięt ne go le ka rza, któ ry oprócz wy ko ny wa nia swo je go
za wo du mu si zna leźć czas na do kształ ca nie za wo do we. Nie cho dzi tu o for mal ne kształ -
ce nie (i zdo by wa nie punk tów edu ka cyj nych) ale fak tycz ne – szko le nia, spe cja li za cje, w przy -
szło ści umie jęt no ści le kar skie. Dla te go czę ści na sze go śro do wi ska mo że do ty czyć pro blem
wy pa le nia za wo do we go, spo wo do wa ny – spły cam oczy wi ście pro blem, sto su jąc skrót my -
ślo wy – zwią za ny z dłu go let nim wy ko ny wa niem pra cy szcze gól nie od po wie dzial nej. Na le -
ży pod nieść, że wie lu le ka rzy „ucie ka” od pro ble mu w le ki czy al ko hol. 

In nym ro dza jem za gro że nia jest agre sja ze stro ny pa cjen ta. Mo że ona przyj mo wać for -
my „cy wi li zo wa ne” lub nie. Ta pierw sza to skar gi – a to do róż nych in sty tu cji pań stwo wych,
a to do izby le kar skiej (przy czyn roz wi jać nie bę dę) po przez roz ma ite rosz cze nia są do -
we – od spraw cy wil nych po przez do nie sie nia do pro ku ra tur i spraw kar nych do spraw przed są -
da mi le kar ski mi. Czę sto ma my do czy nie nia ze wszyst ki mi łącz nie. Ta dru ga to wy mie rza -
ne spra wie dli wo ści oso bi ście – awan tu ry, py sków ki, a na wet pró by po bi cia.

Do świad czy łem te go pro ble mu – oso ba, któ ra nie uzy ska ła mo jej po zy tyw nej opi nii w po -
stę po wa niu są do wym w ro ku ubie głym, usi ło wa ła mnie po bić – na szczę ście (dla mnie) oka -
za łem się zbyt du ży i nie do szło do wia do mych skut ków. In for ma cje na ten te mat zgło si -
łem pre ze so wi Są du Okrę go we go (je stem bie głym, a pro blem zwią za ny był z opi nio wa niem)
oraz w struk tu rach izb le kar skich.

CO RO BIĆ?
W przy pad ku na ra że nia na za ka że nie bar dzo istot ne jest prze strze ga nie roz ma itych

pro ce dur zwią za nych czy to z dzia ła niem za po bie gaw czym, czy w przy pad ku bez po śred -
nie go nie bez pie czeń stwa za ka że nia w związ ku z kon tak tem z ma te ria łem za kaź nym. W przy -
pad ku pro ble ma ty ki zwią za nej z prze pra co wa niem, wy pa le niem, moż li wa jest po moc, w tym
ze stro ny izb le kar skich. Na to miast w przy pad ku agre sji pa cjen ta wie lo krot nie zda rza się,
że le karz po zo sta je sam ze swo im pro ble mem. Co ro bić w tym ostat nim przy pad ku? Przede
wszyst kim spra wę na le ży na gło śnić. O ile doj dzie do na ru sze nia nie ty kal no ści cie le snej, na -
le ży oczy wi ście po wia do mić od po wied nie or ga na. W przy pad ku nie uda nej pró by ta kie go
po stę po wa nia – nie na le ży za cho wy wać in for ma cji o ta kim zda rze niu dla sie bie. O fak cie

TY TU ŁEM WSTĘ PU

Za wód le ka rza jest po czy ty wa ny za za -
wód tak zwa ne go za ufa nia pu blicz ne go. Już
od lat dzie cię cych w ra mach sze ro ko ro zu -
mia nych za baw w przed szko lach dzie ci py -
ta ne są o ewen tu al ne pla ny na przy szłość.
Mo że to za wcze śnie, ale jest za pew ne w tym
ja kiś cel. Dzie ci te chcą być li sto no sza mi, kie -
row ca mi, stra ża ka mi, po li cjan ta mi, żoł nie rza -
mi, pie lę gniar ka mi oraz tak że le ka rza mi.
W za sa dzie jest to jak by wstęp. Po tem pod -
czas na uki w szko le do cho dzi do kry sta li za -
cji po glą dów i część ab sol wen tów szkół śred -
nich (nie ko niecz nie tych, któ rzy de kla ro wa li
chęć zo sta nia le ka rza mi) roz po czy na stu dia
me dycz ne, koń czy je i zo sta je le ka rza mi.
W za sa dzie „po dro dze” do uzy ska nia szli -
fów za wo do wych nie mó wi się o za gro że niach
wy ni ka ją cych z cha rak te ru pra cy.

ZA GRO ŻE NIA

Wspo mnia ne za gro że nia moż na ja koś
po dzie lić. 

Z jed nej stro ny każ dy le karz jest w swo -
jej pra cy na ra żo ny na za ra że nie cho ro -
bą – od gruź li cy po czy na jąc – po przez wi -
ru so we za pa le nie wą tro by – do AIDS
włącz nie. Oczy wi ście wska zu ję tu naj groź -
niej sze – po zo sta łe, któ rych jest tak że tro -
chę – po mi jam. 
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pro blem w przy szło ści. Zda rzyć bo wiem się mo że, że to na past nik lub po ten cjal ny na past -
nik pierw szy zło ży do nie sie nie, a wte dy po szko do wa ny le karz bę dzie oczy wi ście mu siał się
bro nić – udo wad nia jąc, że „nie jest za ją cem, bo wiem nie jest kró li kiem”. Nie ste ty, dro ga do spra -
wie dli wo ści by wa wy bo ista, a w przy pad ku ta kiej spra wy mo że trwać dłu go.

POD SU MO WA NIE

Mo im zda niem we wszyst kich izbach win ny zo stać opra co wa ne pro ce du ry po stę po wa -
nia w przy pad ku agre sji skie ro wa nej do le ka rza (tak jak in ne pro ce du ry po stę po wa nia w sy -
tu acjach na głych – nad zwy czaj nych) a na ła mach na sze go pi sma oraz na stro nie in ter ne -
to wej na le ży je opu bli ko wać i oczy wi ście okre so wo przy po mi nać o ich ist nie niu.

Za chę cam Ko le żan ki i Ko le gów do dys ku sji na ten te mat, do dzie le nia się wła sny mi prze -
ży cia mi i do świad cze nia mi z za kre su po stę po wa nia, do któ re go do szło w ta kich przy pad kach.

Dr n. med. Ry szard Szoz da

wi nien być każ do ra zo wo po wia do mio ny pre -
zes OIL, Okrę go wy Rzecz nik Od po wie dzial -
no ści Za wo do wej i prze wod ni czą cy Są du Le -
kar skie go a tak że Rzecz nik Praw Le ka rzy.
W przy pad ku le ka rza bie głe go są do we go in -
for ma cję wi nien uzy skać pre zes są du okrę go -
we go, w któ rym da ny bie gły zo stał wpi sa ny
na li stę. Je że li zaś do tknie to le ka rza peł nią -
ce go funk cję w izbie – wi nien on po in for mo -
wać o ta kim zda rze niu tak że Na czel ny Sąd Le -
kar ski oraz Na czel ne go Rzecz ni ka Od po wie -
dzial no ści Za wo do wej. Dla cze go pi szę o ko -
niecz no ści prze ka zy wa nia ta kich in for ma cji?
Dla te go, że ich nie prze ka za nie mo że ro dzić

REFLEKSJE

Naiwna wiara
ła nam świat i wy par ła wszel kie, ludz kie od ru chy? Przy czyn jest pew nie wie le, ale mo że war -
to spoj rzeć na świat le kar ski z pew ne go dy stan su przez pry zmat pew ne go epi zo du sprzed
wie lu, wie lu lat. 

Rzecz dzia ła się w 1984 ro ku, w Do mu Le ka rza w Ka to wi cach od by wa ło się spo tka -
nie do ty czą ce ety ki le kar skiej. Wśród wie lu sza cow nych go ści był tak że ks. Jó zef Ti sch ner,
nie kwe stio no wa ny au to ry tet mo ral ny tych cza sów. Głos za bra ło wie lu dys ku tan tów, zna nych
le ka rzy, pro fe so rów aka de mii me dycz nej, ale naj więk sze zdu mie nie, wręcz aplauz sa li zdo -
by ło pew ne stwier dze nie stu den ta me dy cy ny. 

Za uwa żył on, że świat le kar ski jest ema na cją kon dy cji ca łe go spo łe czeń stwa i nie jest wol -
ny od cech do mi nu ją cych w kra ju. Sko ro brak prze strze ga nia za sad ety ki jest nor mą w pol skim
ży ciu spo łecz nym, to dla cze go aku rat le ka rze mie li być od izo lo wa ną wy spą uczci wo ści i ety ki?

Wia ra, że le kar ski świat 
mo że być oa zą spra wie dli wo ści 

w świe cie ob łu dy, za chłan no ści i kon sump cji, 
jest na iw na.

Ta wy po wiedź, któ rej sens przy ta czam z pa mię ci, jest mo że naj lep szym wy tłu ma cze niem
pod ło ża hi sto rii, ja ką opi sa łem wcze śniej. Współ cze sne, pol skie ży cie spo łecz ne zo sta ło nie -
ste ty sku tecz nie po zba wio ne wie lu ko niecz nych do nor mal no ści cech. Pry mat wio dą cwa niac -
two, chci wość, kom bi na cje. By le mieć wię cej i to jak naj szyb ciej, kosz ty się nie li czą. 

Smut ne, że do ty czy to tak że nas, le ka rzy. Sło wa ety ka, przy zwo itość, umiar są w głę bo -
kiej de fen sy wie. Tak by ło daw niej, tak jest i dzi siaj. Mam na wet wra że nie, że w la tach mi nio -
nej epo ki, gdy wszy scy by li śmy znacz nie bied niej si, mniej szą wa gę przy wią zy wa li śmy do dóbr
ma te rial nych. Wia ra, że le kar ski świat mo że być oa zą spra wie dli wo ści w świe cie ob łu dy, za -
chłan no ści i kon sump cji, jest na iw na. 

A naj smut niej sze, że te „no we” nor my dla wie lu, mo że więk szo ści z nas sta ły się oczy -
wi ste. Dzi wią ra czej od ru chy przy zwo ito ści, nor mą jest „dep ta nie” i lek ce wa że nie in nych lu -
dzi. Bez głę bo kie go prze war to ścio wa nia, przy wró ce nia funk cjo no wa nia ele men tar nych za sad
ży cia spo łecz ne go bę dzie tyl ko go rzej. Tyl ko czy to jest w ogó le moż li we? Me di cus me di co
lu pus… 

prof. dr hab. Woj ciech Plu skie wicz

Nie daw no je den z mo ich ko le gów le ka -
rzy opo wie dział mi o pew nej sy tu acji ze swe -
go ży cia za wo do we go. 

Pra co wał od pa ru lat w pew nej po rad -
ni, ale już w niej nie przyj mu je pa cjen tów,
gdyż nie prze dłu żo no kon trak tu na po ra dy
spe cja li stycz ne w je go dzie dzi nie. 

Rzecz mia ła miej sce w ma łej miej sco wo -
ści na te re nie Gór ne go Ślą ska; do tąd dzia -
ła ły tam dwie po rad nie świad czą ce ta kie sa -
me usłu gi. Jed na na dal funk cjo nu je jak
daw niej, w dru giej wo bec bra ku kon trak tu
z NFZ już pa cjen tów się nie przyj mu je. Jej
wła ści ciel nie mógł po jąć, dla cze go po la -
tach otrzy my wa nia kon trak tu i bez pro ble mo -
wej współ pra cy z tą in sty tu cją na gle zo stał
wy klu czo ny. 

Do peł nił wszyst kich for mal no ści
przy skła da niu ofer ty, a wszyst kie pró by do -
tar cia do in for ma cji dla cze go nie przy dzie -
lo no mu kon trak tu, speł zły na ni czym. I pew -
nie ni gdy by się nie do wie dział, co le gło
u pod staw od mo wy ze stro ny NFZ, gdy by
le karz przyj mu ją cy w dru giej, kon ku ren cyj -
nej po rad ni nie „wy ga dał” się, że w ofer cie
kon kur so wej je go przy chod ni ob ni żo no ce -
nę po ra dę o…50 gro szy. I tak je den le karz
„za ła twił” dru gie go.

Ta hi sto ria skła nia do re flek sji, dla cze -
go sto su je my wo bec sie bie na wza jem ta kie
nie czy ste chwy ty? Gdzie so li dar ność za wo -
do wa? Czyż by „ka sa” cał ko wi cie prze sło ni -
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● LEKARZE NIE MOGĄ BYĆ BEZKARNIE POMAWIANI, UZNAŁ PREZES ORL JACEK KOZAKIEWICZ

ŚIL w ochronie dóbr osobistych lekarzy
le ka rzo wi w do cho dze niu przed są dem
rosz czeń słu żą cych ochro nie dóbr oso bi stych. 

Po stę po wa nie są do we za koń czy ło się
suk ce sem, a ko rzyst ny dla le ka rza wy rok jest
pra wo moc ny. Sąd zo bo wią zał po zwa ną
do opu bli ko wa nia prze pro sin na ła mach pra -
sy, a nad to zgod nie z żą da niem po zwu za -
są dził na rzecz Fun da cji Le ka rzom Se nio rom
kwo tę 1000 zł.

Ja kub Fra kow ski

Kan ce la ria Rad ców Praw nych Nicz pan,
Tre fon, Pra sa łek s. c. 

Wy ko ny wa nie za wo du le ka rza wią że się nie odzow nie z je go oso bi stym kon tak tem z pa -
cjen tem. Ten kon takt nie za wsze jest ła twy. Co raz czę ściej tra fia ją do nas in for ma cje o nie -
sto sow nym za cho wa niu pa cjen tów wo bec le ka rzy. Za cho wa nie to przy bie ra róż ną for mę.
Cza sa mi są to tyl ko wy ra zy nie za do wo le nia skie ro wa ne bez po śred nio do le ka rza w za ci szu
ga bi ne tu, nie kie dy jed nak przyj mu ją po stać pu blicz ne go znie wa że nia le ka rza w oczach in -
nych pa cjen tów, ko le gów z pra cy, per so ne lu me dycz ne go lub pra co daw cy. 

Z jed nym z ta kich przy pad ków zgło sił się do Ślą skiej Izby Le kar skiej le karz, któ ry zo -
stał nie słusz nie po są dzo ny o spo ży wa nie al ko ho lu w cza sie pra cy. Zo stał on prze ba da ny
przez funk cjo na riu szy Po li cji na za war tość al ko ho lu we krwi. Po mi mo te go, że ba da nie nie
wy ka za ło obec no ści al ko ho lu, le ka rza po now nie pu blicz nie po są dzo no o spo ży wa nie al ko -
ho lu w cza sie pra cy. 

Pre zes ORL Ja cek Ko za kie wicz uznał, że le ka rze nie mo gą być bez kar nie po ma wia ni. Z je -
go ini cja ty wy Ślą ska Izba Le kar ska za an ga żo wa ła się w spra wę i udzie li ła po mo cy 

2. RE JE STRA CJA PRAK TY KI LE KAR -
SKIEJ W IZBIE LE KAR SKIEJ.

Od stro ny for mal nej, dla po wsta nia
prak ty ki le kar skiej nie wy star czy sa mo zgło -
sze nie w ewi den cji dzia łal no ści go spo dar czej
w urzę dzie mia sta, na le ży po nad to za re je -
stro wać prak ty kę w izbie le kar skiej.

Z ra cji te go, że ist nie je kil ka ro dza jów
prak tyk le kar skich, le karz przed za war ciem
kon trak tu ze szpi ta lem po wi nien roz strzy -
gnąć, ja ką prak ty kę po wi nien za ło żyć. Usta -
wo daw ca prze wi dział moż li wość za ło że nia
na stę pu ją cych ty pów prak tyk:
– in dy wi du al nej prak ty ki,
– in dy wi du al nej prak ty ki w miej scu we zwa -

nia oraz
– in dy wi du al nej prak ty ki w przed się bior stwie

pod mio tu lecz ni cze go na pod sta wie umo -
wy z tym pod mio tem.

Każ da z wy żej wy mie nio nych prak tyk mo -
że być prak ty ką spe cja li stycz ną al bo „zwy -
kłą” (ogól no le kar ską), de cy du je oczy wi ście
po sia da nie spe cja li za cji z da nej dzie dzi ny me -
dy cy ny.

Naj szer sze upraw nie nia da je za ło że nie
in dy wi du al nej prak ty ki le kar skiej (zwa nej
po tocz nie sta cjo nar ną). Jest to prak ty ka le -
kar ska, któ ra mu si mieć ode bra ną przez sa -
ne pid sta łą sie dzi bę, w któ rej przyj mo wa ni
są pa cjen ci. Ce lem tej prak ty ki jest świad cze -
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● WAŻNE DLA LEKARZY PRZECHODZĄCYCH NA KONTRAKTY

Poradnik
Po niż szy po rad nik spo rzą dzo no z my ślą o oso bach, któ re do tych czas wy ko ny wa ły za wód

le ka rza na pod sta wie umo wy o pra cę, a za mie rza ją przejść na kon trakt. W po rad ni ku sta ram
się za cho wać chro no lo gię po dej mo wa nych czyn no ści pro wa dzą cych do za war cia kon trak tu.

1. RE JE STRA CJA W EWI DEN CJI DZIA ŁAL NO ŚCI GO SPO DAR CZEJ
Szpi ta le i in ne pod mio ty lecz ni cze za wie ra ją kon trak ty z prak ty ka mi le kar ski mi, na co

ze zwa la im art. 27 usta wy o dzia łal no ści lecz ni czej. Ozna cza to, że w chwi li za wie ra nia kon -
trak tu le karz mu si być for mal nie za re je stro wa ny ja ko prak ty ka le kar ska. Pierw szym kro kiem,
któ ry do te go pro wa dzi jest za re je stro wa nie się w ewi den cji dzia łal no ści go spo dar czej.

Ewi den cje dzia łal no ści go spo dar czej pro wa dzi urząd gmi ny/urząd mia sta. Waż ne jest
to, że le karz, któ ry za mie rza pro wa dzić prak ty kę le kar ską mu si się zgło sić do urzę du mia -
sta wła ści we go ze wzglę du na swo je miej sce za miesz ka nia, na wet je śli prak ty kę le kar ską bę -
dzie wy ko ny wał w in nym mie ście (przy kład: oso ba za miesz ka ła z Gdań sku za mie rza ją ca pro -
wa dzić prak ty kę le kar ską w War sza wie, zgła sza się do ewi den cji dzia łal no ści go spo dar czej
w urzę dzie mia sta w Gdań sku).

Zgło sze nie w ewi den cji dzia łal no ści go spo dar czej wy ma ga wy peł nie nia urzę do we go for -
mu la rza, for mu larz ten jest wspól ny dla ca łe go kra ju. (For mu larz za miesz czo ny jest na stro -
nie in ter ne to wej ŚIL.)

Le karz wnio sku ją cy o za re je stro wa nie w ewi den cji dzia łal no ści go spo dar czej nie po no si żad -
nej opła ty. Zgod nie z usta wą pra wo dzia łal no ści go spo dar czej za rów no wnio sek o wpis, jak
też wnio sek o zmia nę wpi su do ewi den cji dzia łal no ści go spo dar czej nie pod le ga opła cie.

Re je stru jąc dzia łal ność go spo dar czą w ewi den cji dzia łal no ści go spo dar czej, le karz po -
wi nien wska zać przed miot wy ko ny wa nej dzia łal no ści go spo dar czej zgod nie z Pol ską Kla -
sy fi ka cją Dzia łal no ści.

Nu mer kla sy fi ka cyj ny dla dzia łal no ści me dycz nej w sys te mie PKD to:
86.21. Z. – dla prak ty ki le kar skiej ogól nej
86.22. Z. – dla prak ty ki le kar skiej spe cja li stycz nej
86.23. Z – dla prak ty ki den ty stycz nej.

Kla sy fi ka cja PKD nie wy róż nia prak tyk le kar skich na we zwa nie i prak tyk w pod mio tach
lecz ni czych ani prak tyk tzw. sta cjo nar nych, dla te go dla każ dej z tych prak tyk kod PKD jest
wspól ny.
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3. USTA LE NIE, KTO JEST STRO NĄ KON TRAK TU
Dla pro ce du ry za wie ra nia kon trak tu z pod mio tem lecz ni czym istot ne jest, z ja kim pod -

mio tem le karz pro wa dzą cy prak ty kę bę dzie ten kon trakt za wie rał. Je śli stro ną kon trak tu jest
pod miot lecz ni czy, któ ry na le ży do gru py in sty tu cji pra wa pu blicz ne go, czy li jed no stek sto -
su ją cych usta wę pra wo za mó wień pu blicz nych, wów czas przy za wie ra niu kon trak tów sto -
su je się dość sfor ma li zo wa ną pro ce du rę, w któ rej nie ma miej sca na ne go cjo wa nie wa run -
ków kon trak tu. Ty po wym przy kła dem ta kie go pod mio tu, z któ rym nie mo że ne go cjo wać wa -
run ków kon trak tu są sa mo dziel ne pu blicz ne za kła dy opie ki zdro wot nej. Usta wa o dzia łal -
no ści lecz ni czej prze wi du je, że w przy pad ku pod mio tów pra wa pu blicz ne go kon trakt zo -
sta je za war ty po prze pro wa dze niu kon kur su ofert – ozna cza to, że le ka rze ubie ga ją cy się
o za war cie kon trak tu skła da ją swo je pi sem ne ofer ty, któ re są przyj mo wa ne al bo od rzu ca -
ne, nie ma miej sca na dal sze ne go cja cje. Zwy kle le ka rze skła da ją cy ofer ty kon ku ru ją tyl ko
ce ną.

Ina czej spra wa przed sta wia się w ra zie za wie ra nia przez le ka rzy kon trak tów z pry wat -
ny mi pod mio ta mi lecz ni czy mi. W tym przy pad ku pod miot lecz ni czy nie jest zwią za ny sztyw -
ny mi re gu ła mi po stę po wa nia kon kur so we go, ist nie je więc moż li wość pro wa dze nia ne go cja -
cji po le ga ją cych nie tyl ko na usta le niu wy na gro dze nia, ale też na we ry fi ka cji po sta no wień
przy szłe go kon trak tu.

4. NAJ WAŻ NIEJ SZE PO STA NO WIE NIA UMOW NE
Spo rzą dze nie pra wi dło we go kon trak tu le ka rza pro wa dzą ce go prak ty kę z pod mio tem lecz -

ni czym to dość trud na sztu ka. Z jed nej stro ny le karz mu si „za po mnieć” o szcze gól nych
upraw nie niach, ja kie przy słu gi wa ły mu na pod sta wie umo wy o pra cę, na to miast pod miot
lecz ni czy nie mo że ocze ki wać, że wszel kie kosz ty i ca łe ry zy ko nie po wo dze nia pro wa dzo -
nej dzia łal no ści prze rzu ci na le ka rza – jak wia do mo po szu ki wa nie tzw. spra wie dli wo ści kon -
trak to wej nie jest ła twe.

Ana li za wy stę pu ją cych w ob ro cie kon trak tów le kar skich po ka zu je, że błę dy kon trak to -
wa nia to nie tyl ko brak ele men tar nej spra wie dli wo ści w roz ło że niu wza jem nych praw i obo -
wiąz ków, ale tak że nie przy wią zy wa nie za rów no przez le ka rzy, jak i szpi ta le na le ży tej wa gi
do spo so bu zre da go wa nia naj istot niej szych po sta no wie niach umow nych.

Po ni żej za miesz czam omó wie nie tych po sta no wień umo wy, na któ re war to po ło żyć naj -
więk szy na cisk w cza sie ne go cjo wa nia wa run ków kon trak tu.

Bar dzo waż ne przy za wie ra niu umo wy jest pre cy zyj ne usta le nie, co jest je go przed mio -
tem, czy li do cze go le karz się zo bo wią zu je. W spo ty ka nych kon trak tach czę sto bra ku je pre -
cy zyj ne go okre śle nia przed mio tu umo wy. W szcze gól no ści kon trakt wi nien okre ślać, czy le -
karz zo bo wią zał się wy ko ny wać świad cze nia me dycz ne tyl ko po za nor mal ny mi go dzi na mi
pra cy od dzia łu (dy żu ry) czy też wy ra ża go to wość do wy ko ny wa nia usług za rów no w cza -
sie nor mal nej or dy na cji, jak i po za jej go dzi na mi. W prak ty ce zda rza ją się sy tu acje, w któ -
rych le karz jest prze ko na ny, że pod pi sał kon trakt „dy żu ro wy” tym cza sem w umo wie za pi -
sa no ogól nie, że le karz zo bo wią zu je się udzie lać świad czeń zdro wot nych bez wska za nia,
że cho dzi o świad cze nia po za nor mal ny mi go dzi na mi pra cy, co ozna cza, że na pod sta wie
tak za war tej umo wy szpi tal mo że ocze ki wać od le ka rza dys po zy cyj no ści nie tyl ko w cza sie
dy żu ru, ale tak że w cza sie nor mal nych go dzin pra cy.

Kon trakt po wi nien okre ślać cza so wy za kres za an ga żo wa nia le ka rza, po przez usta le nie
ja ką licz bę go dzin mie sięcz nie le karz zo bo wią zu je się po świę cić na wy ko ny wa nie kon trak -
tu. Licz ba tych go dzin nie mu si być sztyw no okre ślo na, moż na za pi sać jak „wi deł ko wo” np.
od 50 go dzin mie sięcz nie nie wię cej niż 100 go dzin mie sięcz nie. Pod mio ty lecz ni cze two -
rząc treść kon trak tu z le ka rzem dość czę sto za miesz cza ją po sta no wie nie, że le karz zo bo -
wią zu je się świad czyć ty le usług, ile wy ni ka z kon trak tu da ne go pod mio tu lecz ni cze go z NFZ,
w tej sy tu acji le karz przed pod pi sa niem kon trak tu po wi nien usta lić ja kie nor my pra cy wy -
ni ka ją z kon trak tu da ne go pod mio tu lecz ni cze go z NFZ.

Do kład ne okre śle nie przed mio tu umo wy ozna cza rów nież po świę ce nie uwa gi po sta no -
wie niom do ty czą cym ro dza ju świad czeń me dycz nych i miej sca ich wy ko ny wa nia. Z punk -
tu wi dze nia le ka rza, nie jest wy star cza ją ce wska za nie w kontr ak cie, że le karz zo bo wią zu je
się wy ko ny wać dla szpi ta la usłu gi np. z za kre su cho rób we wnętrz nych. Su ge ru ję, aby 

nie usług me dycz nych pod wła snym szyl dem,
nie ma jed nak prze szkód, aby le karz pro wa -
dzą cy ta ką prak ty kę za warł do dat ko wo kon -
trakt ze szpi ta lem czy in nym pod mio tem
lecz ni czym i na pod sta wie te go kon trak tu wy -
ko ny wał świad cze nia me dycz ne w sie dzi bie
szpi ta la.

Spe cjal nie dla le ka rzy, któ rzy za mie rza -
ją pra co wać na kontr ak cie w szpi ta lach i in -
nych pod mio tach lecz ni czych utwo rzo no
z dniem 1 lip ca 2011 r. no wy typ prak ty -
ki – prak ty kę w przed się bior stwie pod mio -
tu lecz ni cze go. Le karz za kła da ją cy ten ro -
dzaj prak ty ki nie mu si po sia dać wła sne go
sprzę tu, ani po miesz cze nia za twier dzo ne -
go przez sa ne pid. Za ło że nie prak ty ki
w przed się bior stwie pod mio tu lecz ni cze go
umoż li wi le ka rzom wy ko ny wa nie świad czeń
zdro wot nych np. w ra mach dy żu rów szpi -
tal nych czy w ra mach tzw. kon trak tów ca ło -
ścio wych w szpi ta lach czy po rad niach.

Na to miast prak ty ka na we zwa nie nie bę -
dzie mo gła wy ko ny wać kon trak tu w szpi ta -
lach ani in nych pod mio tach lecz ni czych.
Usta wa o dzia łal no ści lecz ni czej, któ ra we -
szła w ży cie w dniu 1 lip ca 2011 r. wy raź -
nie prze są dza, że prak ty ki wy łącz nie w miej -
scu we zwa nia nie mo gą być wy ko ny wa ne
w pod mio cie lecz ni czym (art. 20 usta wy
o dzia łal no ści lecz ni czej). Ozna cza to, że le -
ka rze, któ rzy po dniu 1 lip ca 2011 r. za mie -
rza ją przejść na kon trakt, nie bę dą mo gli
w tym ce lu utwo rzyć prak ty ki w miej scu we -
zwa nia. Na to miast prak ty ki le kar skie, któ re
w dniu 1 lip ca 2011 r. by ły za re je stro wa ne
w izbie le kar skiej bę dą mo gły jesz cze
przez 1 rok tj. do dnia 30 czerw ca 2012 r.
dzia łać na sta rych za sa dach i za cho wać za -
war ty uprzed nio kon trakt.

Z po wyż sze go ze sta wie nia wy ni ka, że le -
karz, któ ry chce przejść na kon trakt, mo że
za ło żyć w tym ce lu prak ty kę w przed się bior -
stwie pod mio tu lecz ni cze go, al bo mo że po -
sze rzyć za kres dzia ła nia prak ty ki po tocz nie
zwa nej sta cjo nar ną. Wy klu czo ne jest za war -
cie kon trak tu przez prak ty kę w miej scu we -
zwa nia.

Prak ty kę le karz re je stru je we wła ści wej
izbie le kar skiej, od lip ca 2011 r. opła ta za za -
re je stro wa nie prak ty ki zo sta ła ob ni żo -
na do kwo ty 69 zło tych, kwo ta ta jest jed -
na ko wa nie za leż nie od ro dza ju za kła da nej
prak ty ki.
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Waż ne jest rów nież, aby po sta no wie nia
kon trak to we do ty czą ce wy pła ty wy na gro dze -
nia nie na ra ża ły le ka rzy na do dat ko we kosz -
ty. Przy kła do wo, zbyt dłu gi ter min płat no -
ści fak tu ry wy sta wio nej przez le ka rza spra -
wia, że le karz po nie kąd kre dy tu je szpi tal – tj.
za nim otrzy ma na leż ne mu wy na gro dze nie
mu si „ze swo ich pie nię dzy” opła cić skład -
ki na ZUS i po dat ki. Su ge ru ję za tem, aby
w kon trak tach za strze gać dla szpi ta la mak -
sy mal nie 14 dnio wy ter min na za pła tę wy -
na gro dze nia.

Dość czę sto spo ty ka się w umo wach po -
sta no wie nie, że za da tę za pła ty przez szpi -
tal na leż no ści ob ję tych kon trak tem uzna je się
da tę ob cią że nia ra chun ku ban ko we go szpi -
ta la. Te go ro dza ju klau zu la jest krzyw dzą -
ca dla le ka rza, ja ko da tę za pła ty na leż no ści
z ty tu łu wy na gro dze nia le kar skie go po win -
no się okre ślać da tę uzna nia ra chun ku ban -
ko we go le ka rza, czy li wpły wu pie nię dzy
na kon to le ka rza, a nie da tę ob cią że nia ra -
chun ku szpi ta la.

Za strze że nia bu dzą tak że klau zu le kon -
trak to we, któ re usta na wia ją dla le ka rzy za -
kaz dzia łal no ści kon ku ren cyj nej nie pre cy -
zu jąc, ja kie czyn no ści ob ję te są za ka zem kon -
ku ren cji. Wszel kie po sta no wie nia kon trak to -
we, któ re ma ją na ce lu za ka za nie le ka rzo -
wi in nej pra cy po win ny być sfor mu ło wa ne
w spo sób ja sny i czy tel ny tak, aby le karz de -
cy du jąc się na pod pi sa nie kon trak tu wie dział
od ja kiej do dat ko wej dzia łal no ści po wi nien
się po wstrzy my wać. Ja ko przy kład nie wy star -
cza ją co ja snej re gu la cji na le ży wska zać
klau zu lę za ka zu ją cą le ka rzo wi „po dej mo wa -
nia in nej dzia łal no ści, któ ra nie jest zgod -
na z in te re sa mi szpi ta la”.

Nie zwy kle do żo emo cji wzbu dza ją za -
strze ga ne w kon trak tach ka ry umow ne. Nie
spo dzie wam się, aby dy rek to rzy szpi ta li
mie li od stą pić od sto so wa nia kar umow nych,
bo wiem są one wy god nym in stru men tem
uzy ski wa nia od szko do wa nia za nie wła ści we
wy ko na nie umo wy przez le ka rzy. 

Brak per spek ty wy wy eli mi no wa nia kar
umow nych z kon trak tów każ de prze nieść
punkt cięż ko ści na pra wi dło we za pi sa nie klau -
zul za strze ga ją cych ka ry umow ne. Wy so kość
kar umow nych oraz oko licz no ści, któ re
uza sad nia ją na ło że nie ka ry zna czą co wpły -
wa ją na kal ku la cję opła cal no ści za war cia kon -
trak tu. W wy stę pu ją cych w prak ty ce kon trak -
tach wąt pli wo ści bu dzi spo sób sfor mu ło wa -
nia po szcze gól nych kar umow nych. Po pierw -

w kontr ak cie do pre cy zo wać, że le karz zo bo wią zu je się wy ko ny wać usłu gi z za kre su cho -
rób we wnętrz nych w od dzia le cho rób we wnętrz nych szpi ta la X. Zda rza się bo wiem tak, że
le karz pod pi su jąc kon trakt, w któ rym nie okre ślo no miej sca wy ko ny wa nia usług, za miast na od -
dział cho rób we wnętrz nych jest kie ro wa ny do izby przy jęć, cze go nie brał pod uwa gę pod -
pi su jąc kon trakt.

Zwy kle kon trak ty prze wi du ją, że le karz ma obo wią zek świad czyć szpi ta lo wi usłu gi we -
dług har mo no gra mu. Waż nym ele men tem kon trak tu jest okre śle nie, w ja ki spo sób ów har -
mo no gram ma być usta la ny. Wy stę pu ją cym w prak ty ce za pi som kon trak to wym zwy kle bra -
ku je pre cy zji. Roz strzy gnię cia w umo wie wy ma ga nie tyl ko z ja kim wy prze dze niem har mo -
no gram jest usta la ny (np. na dwa ty go dnie przed roz po czę ciem mie sią ca ka len da rzo we go),
ale też tryb roz strzy ga nia sy tu acji spor nych, tj. ta kich, w któ rych np. le ka rze od dzia łu nie
po tra fią zgod nie usta lić gra fi ku, moż na wów czas za pro po no wać roz wią za nie, że har mo no -
gram w ra zie spo ru usta la or dy na tor.

Kon trakt po wi nien za wie rać klau zu lę gwa ran tu ją cą le ka rzo wi pra wo do re ge ne ra cji sił. Wy -
si łek le ka rza wy ko nu ją ce go świad cze nia zdro wot ne na pod sta wie kon trak tu nie mo że być nad -
mier ny, dla te go ne go cju jąc wa run ki umo wy na le ży pa mię tać o za pi sie upo waż nia ją cym le ka -
rza do od mo wy świad cze nia usług me dycz nych w sy tu acji, gdy okre sy od po czyn ku po mię -
dzy po szcze gól ny mi dy żu ra mi nie za pew nia ją od po wied niej re ge ne ra cji sił. Klau zu la ta ka po -
win na zo stać umiesz czo na w tej czę ści umo wy, któ ra jest po świę co na usta la niu har mo no gra -
mu, bo o roz sąd ne uło że nie cza su świad czeń na le ży za bie gać już na eta pie jej pla no wa nia.

W kontr ak cie po win na być ure gu lo wa na kwe stia na praw sprzę tu po trzeb ne go do pra -
wi dło we go wy ko ny wa nia przez le ka rza świad czeń ob ję tych umo wą. W prak ty ce zda rza ły się
kon trak ty, w któ rych szpi ta le prze rzu ca ły na le ka rza obo wią zek za ku pu ma te ria łów do bie -
żą cej kon ser wa cji sprzę tu me dycz ne go. Kon trakt po wi nien więc usta lać, że le karz wy ko nu -
je świad cze nia zdro wot ne z wy ko rzy sta niem sprzę tu i ma te ria łów szpi ta la, a szpi tal jest zo -
bo wią za ny na wła sny koszt za pew nić ko niecz ne na pra wy i kon ser wa cje sprzę tu nie zbęd ne -
go do udzie la nia świad czeń ob ję tych umo wą. W ra zie gdy by szpi tal te go obo wiąz ku nie wy -
ko nał, le karz ma pra wo po wstrzy mać się od wy ko ny wa nia umo wy do cza su na pra wy sprzę -
tu z za cho wa niem pra wa do wy na gro dze nia.

Kon trak ty two rzo ne przez szpi ta le na kła da ją na le ka rzy obo wią zek pro wa dze nia do ku -
men ta cji me dycz nej i sta ty sty ki na po trze by roz li czeń z NFZ, za strze ga jąc, że w ra zie nie -
pra wi dło wo ści szpi tal po bie ra od le ka rza ka rę umow ną. W tej sy tu acji na le ży po stu lo wać,
aby w kontr ak cie za miesz czo na by ła klau zu la zo bo wią zu ją ca szpi tal do prze pro wa dze nia
szko le nia w za kre sie za sad roz li cza nia świad czeń z NFZ oraz do or ga ni zo wa nia szko leń uzu -
peł nia ją cych w ra zie zmia ny za sad roz li cza nia przez NFZ.

Bar dzo waż na jest ta część kon trak tu, któ ra do ty czy wy na gro dze nia wy pła ca ne go le -
ka rzo wi. Nie cho dzi przy tym tyl ko o je go wy so kość, bo to nie wy ma ga omó wie nia przez
praw ni ka, cho dzi ra czej o za sa dy je go usta le nia i wy pła ty. Pierw sza rzecz, na któ rą na le ży
zwró cić uwa gę, to za sa dy ob li cza nia wy na gro dze nia – ist nie je tu bo gac two roz wią zań:
1) wy na gro dze nie mo że przy słu gi wać w okre ślo nej staw ce za go dzi nę pra cy 2) wy na gro -
dze nie mo że być ry czał to we za da ny mie siąc 3) wy na gro dze nie mo że być po chod ną wy -
pra co wa nych przez le ka rza punk tów z NFZ. Waż ne jest to, aby z umo wy ja sno wy ni ka ło,
któ ry z tych sys te mów zo stał przy ję ty. W prak ty ce moż na spo tkać kon trak ty le kar skie, w któ -
rych po sta no wie nia o wy so ko ści wy na gro dze nia są nie pre cy zyj ne, a jak wia do mo le piej po -
rząd nie usta lić za sa dy wy na gra dza nia na eta pie za wie ra nia umo wy niż póź niej to czyć spo -
ry w opar ciu o pod pi sa ny, nie ja sny kon trakt.

Trud no ści w prak ty ce kon trak to wej spra wia rów nież kwe stia świad czeń me dycz nych wy -
ko na nych przez le ka rza po nad okre ślo ny z NFZ li mit, zwa nych nad wy ko na nia mi. Kon trak -
ty le kar skie czę sto w spo sób ogól ny wspo mi na ją o zmniej sze niu wy na gro dze nia le ka rza w ra -
zie, gdy wy ko nał on świad cze nia po nad li mit okre ślo ny przez NFZ. Je śli stro ny go dzą się
na ta ki za pis, to umo wa po win na ja sno okre ślać we dług ja kiej za sa dy ma te ma tycz nej wy -
na gro dze nie le ka rza bę dzie re du ko wa ne. Po nad to na le ży za uwa żyć, że za sa da zmniej sza -
nia wy na gro dze nia le ka rza w ra zie nad wy ko nań jest trud na do za ak cep to wa nia w sy tu acji,
w któ rej NFZ za pła cił jed nak Szpi ta lo wi peł ne lub czę ścio we wy na gro dze nie za świad cze -
nia wy ko na ne po nad li mit. 
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Na le ży za uwa żyć, że war tość kon trak tu, od któ rej ob li cza się tak usta lo ną ka rę umow -
ną to nie war tość mie sięcz ne go wy na gro dze nia, lecz war tość ca łe go kon trak tu za war te go
np. na dwa la ta. Przy pod pi sy wa niu umo wy za wie ra ją cej ka ry umow ne na le ży zwra cać uwa -
gę na to czy oko licz no ści uza sad nia ją ce ob cią że nie le ka rza ka rą umow ną nie są za pi sa ne
zbyt ogól nie, a przez to nie pre cy zyj ne, za ta kie na le ża ło by uznać np. za pi sy o ka rach umow -
nych na kła da nych w ra zie „na ru sze nia umo wy”.

Opra co wał Mi chał Ko zik, rad ca praw ny

sze le ka rze przed pod pi sa niem kon trak tu po -
win ni zwró cić uwa gę czy wy so kość ka ry
umow nej nie jest nad mier na. 

Za nad mier ną na le ża ło by uznać ka rę
umow ną w wy so ko ści kil ku dzie się ciu pro cent
war to ści kon trak tu za każ dą (na wet drob ną)
nie pra wi dło wość w pro wa dze niu do ku men -
ta cji me dycz nej. 

PRAWNIK INFORMUJE

DLA SENIORÓW TANIEJ 

Już od 18 miesięcy, w ramach akcji pt. „Apteka dbam o zdrowie”, osoby, które ukończyły 60 rok życia mogą
zakupić leki na receptę z 25% zniżką, okazując w aptece imienną dyskietkę. 

Dyskietkę możemy uzyskać po wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej
www.60plus.doz.pl w ciągu 14 dni lub po wypełnieniu ankiety osobiście, w aptece biorącej udział w akcji

(personel prześle ankietę organizatorowi). 
Przy tak wysokiej cenie leków, za wysokiej, jak na nasze możliwości finansowe, zaoszczędzone przeciętnie

50 zł miesięcznie zachęca do skorzystania z tej możliwości. 
Życzę zdrowia i pozdrawiam, 

Ziuta Niemcewicz, z-ca przew. Komisji ds. Emerytów i Rencistów

KOMUNIKATY

OGŁOSZENIE PŁATNE
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SZKOLENIA ŚIL

Ję zyk an giel ski dla le ka rzy
Ter min re ali za cji: od paź dzier ni ka 2011 do czerw ca 2012
Do dat ko we in for ma cje: Kurs czę ścio wo od płat ny. Re kru ta cja trwać bę dzie do 23 wrze śnia br.

Kurs do sko na lą cy – warsz ta ty: Aka de mia umie jęt no ści spo łecz nych (AUS) dla le ka rzy. 
Ko mu ni ka cja in ter per so nal na le karz – pa cjent – współ pra cow nik

Ter min: 19.09.2011 r. (po nie dzia łek) godz. 1530

Do dat ko we in for ma cje: Licz ba miejsc zo sta ła ogra ni czo na. De cy du je ko lej ność zgło szeń. Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym
zamieszczonym na stronie www.izba-lekarska.org.pl w zakładce Kursy dla lekarzy.

Warsz ta ty wy rów naw cze: Zmia ny wy tycz nych re su scy ta cji do ro słych
Ter mi ny do wy bo ru: 20.09, 4.10, 11.10.2011 (wtor ki) godz. 1530

Do dat ko we in for ma cje: Szko le nie prze zna czo ne dla le ka rzy, któ rzy wcze śniej uczest ni czy li w kur sach pod sta wo wych z re su scy ta cji w ŚIL.
Skła da się z pre lek cji po świę co nej ostat nim zmia nom wy tycz nych i kil ku go dzin ćwi czeń sy mu la cyj nych. Ma łe gru -
py (ilość miejsc ogra ni czo na). Koszt 50 zł. Wpła ty na kon to 43 1020 2313 0000 3102 0020 0246 z do pi -
skiem: re su scy ta cja.Zgłoszenia wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym.

Kurs do sko na lą cy – warsz ta ty: Aka de mia umie jęt no ści spo łecz nych (AUS) dla le ka rzy. Aser tyw ność
Ter min: 21.09.2011 r. (śro da) godz. 930, 26.09.2011 r. (po nie dzia łek) godz. 1530

Do dat ko we in for ma cje: Licz ba miejsc zo sta ła ogra ni czo na. De cy du je ko lej ność zgło szeń. Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym
zamieszczonym na stronie www.izba-lekarska.org.pl w zakładce Kursy dla lekarzy.

Kurs do sko na lą cy: Chi rur gia sto ma to lo gicz na i im plan to lo gicz na 
Ter min: 23.09.2011 r. (pią tek) godz. 1600

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi dr hab. n. med. Piotr Malara
Współ pra ca: MIP Pharma

Kurs do sko na lą cy: Zdrowie reprodukcyjne - wykład i dyskusja 
Ter min: 27.09.2011 r. (wtorek) godz. 930

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi prof. Violetta Sktrzypulec-Plinta

Kurs do sko na lą cy: Cho ro by prze no szo ne przez klesz cze – no we wy zwa nie 
Ter min: 28.09.2011 r. (śro da) godz. 1100

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi dr n. med. Lu cjan Kę pa

Kurs do sko na lą cy: Ak tu al ne wy tycz ne dia gno sty ki i te ra pii oste opo ro zy 
Ter min: 5.10.2011 r. (śro da) godz. 1100

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi dr n. med. Jo an na Gło gow ska -Sze ląg
Współ pra ca: Ro che

Kurs do sko na lą cy: Po stę py w on ko lo gii wie ku roz wo jo we go 
Ter min: 11.10.2011 r. (wto rek) godz. 1000

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi dr n. med. Gra ży na So bol

Kurs do sko na lą cy: Szcze pie nia – praw dy i mi ty 
Ter min: 12.10.2011 r. (śro da) godz. 1300

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzą dr n. med. Ani ta Wi tor, dr n. med. Jan Mi czek

Kurs do sko na lą cy: Es te ty ka w od cin ku przed nim w róż nych sy tu acjach kli nicz nych 
Ter min: 14.10.2011 r. (pią tek) godz. 1600

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi lek. dent. Ra fał Mę dzin
Współ pra ca: 3M ESPE

Kurs do sko na lą cy: Pra wa pa cjen ta a od po wie dzial ność za wo do wa le ka rza 
Ter min: 19.10.2011 r. (śro da) godz. 930

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi dr n. med. Ta de usz Urban
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SZKOLENIA ŚIL

Kurs do sko na lą cy: Re su scy ta cja krą że nio wo -od de cho wa dzie ci we dług no wych wy tycz nych 
Ter min: 27.10.2011 r. (czwar tek) godz. 1530

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

Informacje o kursach i konferencjach planowanych w listopadzie i grudniu 2011 roku znajdują się
na stronie internetowej: www.izba-lekarska.org.pl w zakładce: Kursy dla lekarzy.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ślą ska Izba Le kar ska, 40-126 Ka to wi ce, ul. Gra żyń skie go 49a
tel: 032 2036547 wew. 321, 322 tel. kom. +48 694 659 061, fax: 032 352 06 38

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

Studia Podyplomowe - Prawo w ochronie zdrowia
Kierownik studiów podyplomowych: prof. dr hab. Teresa Dukiet- Nagórska

Studia podyplomowe „Prawo w ochronie zdrowia” prowadzone są po raz pierwszy wspólnie przez
Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwersytet Medyczny i Śląską Izbę Lekarską. 

Studia skierowane są do osób wykonujących zawody medyczne. Studia służą poprawie orientacji
w zakresie przepisów prawa medycznego, wyznaczających m.in. ramy wykonywanego zawodu, a także

orientacji w podstawowych przepisach innych dziedzin prawa.
Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów połączonych z zajęciami o charakterze warsztatów.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronach internetowych:
www.wpia.us.edu.pl/podyplomowe-studia-prawo-w-ochronie-zdrowia

oraz  www.izba-lekarska.org.pl
Jednocześnie informujemy, że punkt informacyjny znajduje się również w siedzibie

Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a
tel. (32)  203 65 47, 203 65 48 wew. 321, 322 ( w godzinach pracy izby)

Wszyscy chętni będą mogli składać wskazane komplety dokumentów od 12 września br.
w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej (Ośrodek Kształcenia, IV piętro pokój 410)

Dokumenty te zostaną przekazane do Uniwersytetu Śląskiego w dniu 24 września br.,
tj. pierwszym dniu rekrutacji.

Limit miejsc: 75 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń
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ZAPROSZENIA

10 lat Wydziału
● BOGATY PROGRAM OBCHODÓW

nych, psy cho lo gicz no -pe da go gicz na, Stu -
denc kich To wa rzystw Na uko wych oraz se -
sja pla ka to wa. 

18 paź dzier ni ka od bę dzie się ko lej ne
spo tka nie z pro ble ma ty ką nie peł no spraw no -
ści i oso ba mi nie peł no spraw ny mi „Z in ne -
go po zio mu do mi strzo stwa ar ty stycz ne go”-
pod pa tro na tem pre zy den ta Ka to wic Pio tra
Uszo ka. 

W dniach 21-22 paź dzier ni ka, w sa li
kon cer to wej Aka de mii Mu zycz nej w Ka to -
wi cach, ul. Za ci sze 3, od bę dzie
się VIII Ogól no pol ska Kon fe ren cja „Pro fi lak -
ty ka w me dy cy nie”.

Za pra sza my do od wie dze nia na szej
stro ny in ter ne to wej: www.xle cie woz.pl

W imieniu organizatorów
dr hab. n. med. Tomasz Irzyniec

W paź dzier ni ku 2011 ro ku uro czy ście ob cho dzi my X -le cie Wy dzia łu Opie ki Zdro wot -
nej Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go. Ser decz nie Pań stwa za pra sza my do udzia łu w ob -
cho dach i im pre zach to wa rzy szą cych.

W dniach 6-8 paź dzier ni ka, od bę dzie się IV Ogól no pol ska Kon fe ren cja Na uko wo -Szko -
le nio wa „Kon tro wer sje w gi ne ko lo gii dzie cię cej i dziew czę cej”.

W ra mach tej kon fe ren cji 7 paź dzier ni ka, chce my uczcić 90-le cie uro dzin oraz 60-le -
cie pra cy za wo do wej Pa na Prof. dr hab. n. med. Ada ma Ce kań skie go, ne sto ra ślą skich gi -
ne ko lo gów – uro czy stym be ne fi sem. 

15 paź dzier ni ka od bę dzie się I Ka to wic kie Spo tka nie Kli nicz ne Pe dia trów i Aler go lo -
gów pt.: „Pro ble my aler go lo gicz ne w prak ty ce pe dia trycz nej”.

16 paź dzier ni ka w Ka te drze Chry stu sa Kró la przy ul. Ple bi scy to wej 49a w Ka to wi cach,
o go dzi nie 9.00 – od bę dzie się msza św. z oka zji ob cho dów 10-le cia, w Cen trum Dy dak -
tycz nym WOZ SUM w Ka to wi cach, ul. Me dy ków 12c ru sza ak cja pro spo łecz na „WOZ -em
przez ży cie” – pod pa tro na tem pre zy den ta Ka to wic Pio tra Uszo ka.

17 paź dzier ni ka uro czy ste ob cho dy X -le cia WOZ. Pa tro nat ho no ro wy nad ob cho da -
mi ob ję ła: JM rek tor Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Ka to wi cach prof. dr hab. n. med.
Ewa Ma łec ka -Ten de ra, w trak cie ob cho dów od bę dą się se sje na uko we z za kre su pie lę gniar -
stwa, po łoż nic twa, fi zjo te ra pii, ada pto wa nej ak tyw no ści fi zycz nej i spor tu nie peł no spraw -

Ka te dra i Kli ni ka Or to pe dii i Trau ma to lo gii 

Na rzą du Ru chu 

Wy dzia łu Le kar skie go w Ka to wi cach 

Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go 

za pra sza do udzia łu w

Mię dzy na ro do wym Sym po zjum 

Trau ma to lo gicz nym
pod au spi cja mi

Pol skie go To wa rzy stwa Or to pe dycz ne go

i Trau ma to lo gicz ne go

Ka to wi ce 18.11.2011, Qu bus Ho tel Pre sti ge 

Sa la Tur ku so wa, godz. 9-15 

WSTĘP BEZ PŁAT NY

Prze wod ni czą cy Ko mi te tu Na uko we go

Da mian KUSZ

Prze wod ni czą cy Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go

Sła wo mir DUD KO

Ab sol wen ci Wy dzia łu Le kar skie go Ślą skiej 

Aka de mii Me dycz nej w Za brzu -Ro kit ni cy 

rocz nik 1955 

Z oka zji 56. rocz ni cy ukoń cze nia stu diów 

za pra sza my na

ZJAZD KO LE ŻEŃ SKI, 
któ ry od bę dzie się w ho te lu „Ja skół ka” w Ustro niu

w dniach 24 i 25 wrze śnia 2011 r. 

Kosz ty ban kie tu i obia du 150.00 zł 
Koszt po ko ju 1 oso bo we go 125.00 zł  
Koszt po ko ju 2 oso bo we go 90.00 zł  

Kosz ty or ga ni za cyj ne zwią za ne z za pro sze niem 
go ści (do za pła ty w re cep cji ho te lu) 20.00 zł 

Zgło sze nia uczest nic twa na le ży do ko nać dzwo niąc 
do ho te lu, po da jąc ha sło: 

„zjazd in te gra cyj ny 24 i 25 wrze śnia” 
Kon to ban ko we ho te lu: 

87 1050 1096 1000 0001 0102 4859 
z do pi skiem: zjazd in te gra cyj ny 24 i 25 wrze śnia. 
Szcze gó ło wy pro gram Zjaz du za miesz czo ny jest

na stro nie in ter ne to wej:
ziu ta niem ce wicz.blog.onet.pl 

Kon takt do mnie tel. (32) 227 24 25 
tel. kom. 601 780 797 

Ser decz nie po zdra wia my i do zo ba cze nia 
w Ustro niu! 

Ziu ta Niem ce wicz i Kry sia Leuch ter (32) 251 03 93

KOMUNIKATY
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Unia Eu ro pej ska współ fi nan su je w ra -
mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne -
go szko le nia dla le ka rzy róż nych spe cjal no -
ści. Są bez płat ne dla le ka rzy, a ich treść jest
do sto so wa na do ak tu al nych po trzeb w za -
kre sie do sko na le nia wie dzy me dycz nej. Jed -
nym z pro gra mów prze zna czo nych dla le -
ka rzy służb me dy cy ny pra cy za wia du je In -
sty tut Me dy cy ny Pra cy w Ło dzi, a wska za -
ne w ty tu le szko le nie współ or ga ni zo wał In -
sty tut Me dy cy ny Wsi w Lu bli nie oraz go spo -
darz spo tka nia (warsz ta tów) Wo je wódz ki
Ośro dek Me dy cy ny Pra cy w Byd gosz czy.

Warsz ta ty w Sol cu Ku jaw skim do ty czy -
ły pro fi lak ty ki za ka żeń krwio po chod nych oraz
cho rób prze no szo nych przez klesz cze ze
szcze gól nym uwzględ nie niem bo re lio zy – te -
mat jak naj bar dziej ak tu al ny dla róż nych spe -
cjal no ści, a szcze gól nie służb me dy cy ny pra -

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

w sie dzi bie In sty tu tu Me dy cy ny Pra cy i Zdro wia Śro do wi sko we go w So snow cu, ul. Kościelna 13 
od bę dzie się kon fe ren cja Od dzia łu Ślą skie go Pol skie go To wa rzy stwa Me dy cy ny Pra cy. 

Zapraszamy Członków Towarzystwa, lekarzy sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną nad
pracownikami, lekarzy rodzinnych oraz kardiologów, a także wszystkich specjalizujących się w zakresie

medycyny pracy oraz zainteresowanych tematyką

W pro gra mie:
• „Opieka nad pracownikiem niepełnosprawnym z chorobami układu krążenia”

dr Marta Leśniak ordynator O/Rehabilitacji Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie
• „Co nowego w medycynie pracy i dziedzinach pokrewnych (ze szczególnym uwzględnieniem 

pracowników niepełnosprawnych)”
dr hab. n. med. Renata Złotkowska, konsultant wojewódzki z zakresu medycyny pracy

oraz  dr n. med. Ryszard Szozda przewodniczący Oddziału Śląskiego PTMP
• Sprawozdanie z konferencji Dni Medycyny Pracy i innych

dr n. med. Ryszard Szozda przewodniczący Oddziału Śląskiego PTMP
Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne. Wstęp wolny

● SOLEC KUJAWSKI 7-8.07 2011

cy. Wy kła dy do ty czy ły ak tu al -
nych prze pi sów do ty czą cych cho -
rób za wo do wych z uwzględ nie -
niem tych do ty czą cych cho rób,
po wo do wa nych przez czyn ni ki
bio lo gicz ne, za sad po stę po wa nia
po przy pad ko wej eks po zy cji, ba -
dań pro fi lak tycz nych pra cow ni ków
ochro ny zdro wia (nie do ce nia -
nych przez pra co daw ców i sa -
mych pra cow ni ków), opie ki
nad uką szo ny mi przez klesz cze
oraz kon fe ren cji „okrą głe go sto -
łu” – uczest ni cy bo wiem, w więk szo ści prak ty cy, mie li w za ło że niu wska zać na ewen tu al -
ne wa dy sys te mu, bo wiem ce lem warsz ta tów nie by ło tyl ko prze ka za nie ak tu al nej wie dzy,
ale dys ku sja nad nią i uzy ska nie wnio sków i in for ma cji, któ re mo gły by się prze ło żyć po ten -
cjal nie na zmia ny prze pi sów. Uczestniczyłem w warsz ta tach ja ko je dy ny ze ŚIL. Ogó łem udział
wzię ło po nad 30 osób z ca łej Pol ski. 

Dr n. med. Ry szard Szoz da

Szkolenie warsztatowe dla służb medycyny pracy

KOMUNIKATY

Z A P R O S Z E N I E 
Kierownik oraz zespół Pracowników Katedry i Kliniki Neurologii w Zabrzu, SUM w Katowicach 

zawiadamia i zaprasza wszystkich byłych pracowników i sympatyków na uroczyste spotkanie z okazji

60-lecia Katedry 
które odbędzie się dnia 29.10.2011 r. (sobota) o godz. 1000

w Filharmonii Zabrzańskiej  w Parku Hutniczym 7
pod honorowym protektoratem 

Prezydenta Miasta Zabrze  Małgorzaty Mańki – Szulik 
i Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Dentystycznym Prof. dr hab. Wojciecha Króla, 

Autor tekstu z organizatorami spotkania
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DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY ZAPRASZA

● SPOTKANIE PIĘĆDZIESIĄTE SZÓSTE

14 wrze śnia po ka że my film, któ re go emi sję pla no wa li śmy pier wot nie na
li piec – „Bez gra nic”, w re ży se rii Mar ti na Camp bel la. W ob sa dzie An ge li na
Jo lie, Cli ve Owen. 

Na to miast 12 paź dzier ni ka za pra sza my na dra matspo łecz nie za an ga żo wa ny, za ty tu ło -
wa ny „Fast Fo od Na tion”. Re ży se ria Ri chard Lin kla ter. Gra ją mię dzy in ny mi: Ca ta li na San -
di no Mo re no (zna my ją z pre zen to wa ne go w na szym DKF fil mu „Ma ria ła ski peł na”), Avril
La vi gne,Ethan Haw ke, Bru ce Wil lis. 

To wie lo wąt ko wa, ale za le d wie śli zga ją ca się po kil ku waż nych pro ble mach współ cze -
sne go świa ta opo wieść. Mo men ta mi mo że zbyt oczy wi sta; za to w in nych chwi lach dość

szo ku ją ca. Nie da ją ca go to wych od po wie -
dzi, ale skła nia ją ca do za da wa nia py -
tań – a to już wy star cza ją cy pre tekst, by spo -
tkać się przed ekra nem...

Woj ciech  Bed nar ski

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

Fil mo we go pro szę kie ro wać
na ad res: ciech@mp.pl

Kolejne sukcesy

SPORT

Srebr ny me dal zdo by ła pa ra Bi bia na i Prze -
my sław Ro sak, a brą zo wy me dal Iza be la i Łu -
kasz Po lczak. 

Czas na re wan że i ewen tu al ne ko lej ne suk -
ce sy przyj dzie już nie dłu go w Za ko pa nem,
pod czas Igrzysk Le kar skich, do udzia łu w któ -
rych wszyst kich ak tyw nych le ka rzy ser decz nie
za pra sza my. A już te raz sym pa ty ków siat ków -
ki za pra sza my wio sną 2012r., na or ga ni zo wa -
ne przez ŚIL, Mi strzo stwa Pol ski Le ka rzy
w Siat ków ce Ha lo wej w Dą bro wie Gór ni czej. 

Bi bia na Sob czyk -Ro sak

10-12.06.2011r., w Nie cho rzu od by ła się już V edy cja Mi strzostw
Pol ski Le ka rzy w Siat ków ce Pla żo wej. Jak zwy kle na sze dru ży ny moc -
no za zna czy ły swo ją obec ność, zdo by wa jąc aż pięć me da li, w tym
1 zło ty, 2 srebr ne, 1 brą zo wy. 

Te go rocz ne roz gryw ki spo tka ły się z bar dzo du żym za in te re so -
wa niem. W naj bar dziej pre sti żo wej kla sy fi ka cji Open wy star to wa ło re -
kor do wo w hi sto rii Mi strzostw 13 par. Na sza do świad czo na pa ra, obec -
na na mi strzo stwach od ich po cząt ków w 2007 r., dr n. med. Prze -
my sław Ro sak, dr Mi chał Fa ty ga oraz de biu tan ci dr Łu kasz Po lczak – dr
Ka mil Ba czyń ski po ba ta lii sied miu, „cięż kich” me czów do sta ły się do pół fi na łów, gdzie ro -
ze gra ły za cię ty, „bra to bój czy” i nie zwy kle wi do wi sko wy po je dy nek o trze cie miej sce. 

Po sied miu pił kach me czo wych zwy cię stwem i brą zo wym me da lem mo gli się po chwa -
lić de biu tan ci, któ rzy w ten spo sób zna ko mi cie pod kre śli li obec ność dru żyn ŚIL na are nie
ogól no pol skiej.

W kla sy fi ka cji Pań wy star to wa ły dwie pa ry ze Ślą skiej Izby Le kar skiej dr n. med. 
Bi bia na Sob czyk –Ro sak, dr Ju li ta Fa ty ga (sre bro) oraz dr Iza be la Po lczak – Elż bie ta 
Busz kie wicz (zło to). Na sze dziew czy ny by ły bez kon ku ren cyj ne, zdo by wa jąc zło ty i srebr -
ny me dal w pięk nym, bar dzo ko bie cym sty lu. Jak co ro ku ro ze gra ne zo sta ły rów nież me -
cze w ka te go rii mixt (pa ry mie sza ne – ko bie ta i męż czy zna), do któ rej w 99% zgła sza ją się
mał żeń stwa le ka rzy, wy sta wia jąc w ten spo sób na szwank swo ją „har mo nię ro dzin ną”. 

Od lewej: Michał Fatyga i Przemysław Rosak

● V EDYCJA MISTRZOSTW POLSKI LEKARZY W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

● KOLEJNY TYTUŁ MISTRZA POLSKI LEKARZY DLA MEDYKA ZABRZE!

Niepokonani od czterech turniejów z rzędu
Dla nas tur niej o ty le trud niej szy, że przy -
je cha li śmy bro nić ty tu łu. Ma ło te go, gdy by
do rzu cić Mi strzo stwa Pol ski Le ka rzy w ha li
w Miel cu i Igrzy ska Le kar skie w Za ko pa nem,
to aż od czte rech tur nie jów z rzę du je ste -
śmy nie po ko na ni. Wia do mo, że w ro li zde -
cy do wa nych fa wo ry tów tur nie ju gra się

18-19.06.2011r. od by ły się IV Mi strzo stwa Pol ski Le ka rzy w pił ce noż nej 6-oso bo -
wej na otwar tym bo isku. Po raz dru gi z rzę du go spo da rzem im pre zy by ła Okrę go wa Izba
Le kar ska w Czę sto cho wie. 

Tym ra zem do „du cho wej sto li cy Pol ski „przy je cha ło dzie więć dru żyn. For mu ła tur nie -
ju oka za ła się bar dzo nie ty po wa dla te go ty pu za wo dów. Usta lo no, że nie bę dzie po dzia -
łu na gru py i w ten spo sób każ da z dru żyn ro ze gra aż osiem me czy w cią gu dwóch dni!



SPORT

punk tów, lep szy bi lans i wię cej strze lo nych bra mek dla nas. Sy tu acja bar dzo ja sna – wy star -
czał nam re mis do obro ny ty tu łu. Jed nak sta ra praw da pił kar ska mó wi, że kto gra na re mis,
naj czę ściej prze gry wa. Dla te go nie po zwo li li śmy ry wa lom na wie le i za słu że nie wy gra li śmy 1:0
po pięk nej ak cji ca łe go ze spo łu, wy koń czo nej przez Jar ka Go ro la. Tur niej za koń czy li śmy rów -
nież na gro da mi in dy wi du al ny mi. Naj bar dziej war to ścio wym pił ka rzem za wo dów zo stał roz -
gry wa ją cy ka pi tal ne za wo dy Nor bert Fol tyń ski, a naj lep szym bram ka rzem (tyl ko 2 bram ki
pusz czo ne) Se ba stian Te lesz. Se ba stian swój in dy wi du la ny suk ces za de dy ko wał có recz ce,
któ ra ma się uro dzić na po cząt ku lip ca. Na ła do wa ni tym wspa nia łym suk ce sem już roz po -
czę li śmy ostat nie przy go to wa nia i ostat nie tre nin gi przed Las Pal mas.

Ze spor to wym po zdro wie niem,
Da mian Ka wec ki, ka pi tan ze spo łu

jesz cze trud niej niż za wsze. My jed nak je -
cha li śmy do Czę sto cho wy bar dzo do brze
przy go to wa ni. Tur niej w Czę sto cho wie to by -
ło dla nas ostre prze tar cie przed ko lej ny mi
Mi strzo stwa mi Świa ta Le ka rzy, któ re od bę -
dą się już w lip cu w Las Pal mas (je dzie my
tam bro nić ty tu łu wi ce mi strzow skie go). 

PIERW SZY MECZ RO ZE GRA LI ŚMY

Z KRA KO WEM.
Po pięk nym strza le Jar ka Go ro la wy gra -

li śmy 1:0. W dru gim me czu tra fi li śmy
na go spo da rzy, chy ba naj bar dziej pe cho wy
dla nas mecz. Mie li śmy prze wa gę przez ca -
łe spo tka nie, pro wa dzi li śmy 1:0 (Mi chał Ka -
czyń ski), nie wy ko rzy sta li śmy kil ku sy tu acji
strze lec kich, co się ze mści ło go lem sa mo -
bój czym, stra ci li śmy w ten spo sób je dy ne
punk ty w tur nie ju. Na stęp nie pew ne zwy cię -
stwa z OIL War sza wa 4:0 (Nor bert Fol tyń -
ski 2, Do mi nik Obie rzyń ski, Ma ciej Wie wió -
ra), z Kiel ca mi 1:0 (Kon rad Kor ni luk),
z Byd gosz czą 3:1 (Ma ciej Wie wió ra, Mi chał
Ka czyń ski, Nor bert Fol tyń ski), z PPMK
Łódź 3:0 (Kon rad Kor ni luk 2, Mi chał Ka czyń -
ski) oraz z To ru niem 2:0 (Mi chał Ka czyń ski,
Ja rek Go rol). Praw dą jest, że nie by ło po dzia -
łu na gru py, gier ćwierć fi na ło wych i pół fi na -
ło wych, ale ostat ni mecz tur nie ju wy glą dał
i w za sa dzie był Wiel kim Fi na łem im pre zy. 

WIEL KI FI NAŁ

Gra li śmy z Woj sko wą Izbą Le kar ską
z War sza wy. Przed me czem ta sa ma ilość

● TYM RAZEM WALKA O DOBRE MIEJSCA

Las Palmas 2011
Tra fi li śmy do „gru py śmier ci” z Al gie -
rią i Tur cją. Obie te dru ży ny po czte -
ry ra zy zdo by wa ły ty tu ły mi strzów
świa ta. Me cze by ły bar dzo za cię te.
Tur cji ule gli śmy 1:3, a Al gier czy ków
po ko na li śmy 2:0. W bez po śred nim
me czu mię dzy na szy mi ry wa la mi padł
wy nik re mi so wy 3:3. Awan so wa li śmy
do ćwierć fi na łu z dru gie go miej -
sca. I tu na stą pi ło naj więk sze roz cza -
ro wa nie. Ze tknę li śmy się z dru gą
dru ży ną re pre zen tu ją cą Pol skę – Bia -
łym sto kiem. Mi mo, że więk szą część
me czu pro wa dzi li śmy 1:0 to osta tecz -

32nd World Me di cal & He alth Ga mes
już za na mi. W tym ro ku go spo da rzem im -
pre zy by ło Las Pal mas na Gran Ca na ria.

Me dyk Za brze wy jeż dżał na te za wo dy
z du ży mi na dzie ja mi, po krze pio ny nie daw no
obro nio nym ty tu łem Mi strza Pol ski w Czę sto -
cho wie. By li śmy bar dzo do brze przy go to wa -
ni po przez wie lo mie sięcz ne tre nin gi dwa ra -
zy ty go dnio wo, spa rin gi, tur nie je i przy go to -
wa nie si ło we. Wy da wa ło się, że w tym ro ku
Mi strzo stwo Świa ta bę dzie na sze!

Jed nak że sport nie był by tak fa scy nu ją -
cy, gdy by nie za ska ku ją ce roz strzy gnię cia.

Na zdję ciu sto ją od le wej: Ja ro sław Go rol, Ma ciej Po zow ski (Dwa dni przed za wo da mi wziął ślub, dłu gich

lat szczę śli we go ży cia!), To masz Pa lacz, An drzej Wnęk, Da mian Ka wec ki, Do mi nik Obie rzyń ski, klę czą od le -

wej: Nor bert Fol tyń ski, Ma te usz Taj stra, Mi chał Ka czyń ski, Ma ciej Wie wió ra, Kon rad Kor ni luk, Se ba stian Te -

lesz, Ar tur Bie lak (bra ku je go, nie ste ty, na zdję ciu). Tuż przed za wo da mi na jed nym z tre nin gów kon tu zji na ba -

wił się Ma rian Wol nie wicz (ze rwał Achil le sa). Ma rian ku - szyb kie go po wro tu do zdro wia! Na tur nie ju za bra kło

rów nież Jac ka Cie kal skie go, któ ry wy je chał do Aten ja ko le karz na Świa to we Igrzy ska Olim piad Spe cjal nych.
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Ty tuł mi strza świa ta przy padł jed nak pol -
skiej dru ży nie. Me dy cy z Bia łe go sto ku zo -
sta li zło ty mi me da li sta mi. Pa trzy li śmy na to
tro chę z za zdro ścią, ale wy gra li tur niej za -
słu że nie. Po po wro cie do do mu i ana li zie tur -
nie ju za bie ra my się do jesz cze więk szej pra -
cy, aby w przy szłym ro ku w Istam bu le zdo -
być upra gnio ne tro feum.

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

nie po bar dzo do brej i kon se kwent nej grze wy gra li Bia ło stoc cza nie 2:1. I to oni cie szy li się
awan sem do czwór ki naj lep szych. 

Nam po zo sta ła wal ka o miej sca 5-8. Naj pierw po ko na li śmy Fran cu zów 3:0, a w de cy -
du ją cym o 5 miej scu me czu roz bi li śmy Hisz pa nów 6:0 (nie któ rzy mó wi li, że był to re wanż
za po raż kę na szej pierw szej re pre zen ta cji w Mur cji  rok te mu).

● UDANE ZAWODY PŁYWACKIE

Cztery medale dla lekarza ŚIL
z cza sem 1 min 07,31 sek i o 0,2 sek (wy -
prze dził mnie za wod nik z Nie miec), dru gi
srebr ny me dal wy wal czy łem na dy stan -
sie 50 m sty lem grzbie to wym z cza -
sem 36,48 sek, czwar ty me dal – brą zo wy
zdo by łem na dy stan sie 200 m sty lem zmien -
nym z cza sem 3 min 05,90 sek. W wy ści -
gu na 1500 m sty lem do wol nym za ją łem
czwar te miej sce, z cza sem 25 min 10 sek.

By ły to dla mnie bar dzo uda ne za wo dy,
szcze gól nie dla te go, że mo ja ka te go ria
wie ko wa by ła bar dzo licz nie re pre zen to wa -
na - uczest ni cy z Ar gen ty ny, Uru gwa ju, Nie -
miec, Włoch, Al gie rii, Au strii, Wę gier, Bel -
gii i Hisz pa nii. 

Jan Wil czek 

W Las Pal mas re pre zen to wa łem Ślą ską Izbę Le kar ską i jak zwy kle uczest ni czy łem w za -
wo dach pły wac kich. Oprócz mnie w pły wa niu uczest ni czył jesz cze je den Po lak, kar dio log

Krzysz tof Ka wec ki z Byd -
gosz czy, re pre zen tu ją cy
Woj sko wą Izbę Le kar -
ską.

Za wo dy od by wa ły się
w jed nym z 50-me tro -
wych ba se nów w Las Pal -
mas. Star to wa łem w ka -
te go rii wie ko wej C (45-
55 lat). Pły wa łem na pię -
ciu dy stan sach róż ny mi
sty la mi i zdo by łem czte -
ry me da le. Zło ty me dal
na dy stan sie 50m sty lem

mo tyl ko wym z cza sem 31, 09 sek, srebr ny me dal na dy stan sie 100 m sty lem do wol nym

● IX MISTRZOSTWA POLSKI LEKARZY W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM OŚWIĘCIM-KRUKI 4-5.06.2011

„Złowiony” srebrny medal
Ry by te go dnia nie chcia ły współ pra co wać, co od bi ło się na wy ni kach. Ło wio no ma łe

oko nie i lesz czy ki, któ re po bie ra ły przy nę tę bar dzo de li kat nie. 
Po koń co wym sy gna le koń czą cym I tu rę IX Mi strzostw Pol ski Le ka rzy w Węd kar stwie

Spła wi ko wym, sę dzio wie przy stą pi li do wa że nia ryb i oka za ło się, że osią gną łem trze ci wy -
nik, ło wiąc 680 g ryb. 

Dru ga tu ra za wo dów od by ła się na ło wi sku Kru ki w Oświę ci miu.(…) Ło wi sko oka za ło
się bar dzo ryb ne i wie lu za wod ni ków po pra wi ło swo je wczo raj sze wy ni ki. Te go dnia zło -
wi łem 2680 g ryb, głow nie pło ci i za ją łem dru gie miej sce. 

Z do rob kiem dwu dnio wym 5 punk tów zdo by łem srebr ny me dal na IX Mi strzo stwach
Pol ski Le ka rzy w Węd kar stwie Spła wi ko wym. Wy grał dr To masz Skor żyń ski ze Sta ra cho wic,
z do rob kiem 3 punk tów sek to ro wych. 

Woj ciech Il ków

Wszy scy z uśmie chem na twa rzy zgod -
nie stwier dzi li, że za rok znów się spo tka -
my na ju bi le uszo wych, X Mi strzo stwach.

Pierw sza tu ra zo sta ła ro ze gra na na Ka -
na le Dwo ry ko ło Oświę ci mia. Na zbiór kę
przy by ło 19 za wod ni ków z ca łej Pol ski
wraz z oso ba mi to wa rzy szą cy mi. 

Po ser decz nym przy wi ta niu przez or ga -
ni za to ra, Pa na Dok to ra Klau diu sza Ko mo -
ra, za wod ni cy przy stą pi li do lo so wa nia sta -
no wisk. Za wo dy roz po czę ły się o go dzi -
nie 900 i trwa ły do go dzi ny 1230. 

Dru ży nę Me dy ka Za brze re pre zen to wa li: Ja cek Cie kal ski, Ma rian Wol nie wicz, To masz
Pa lacz, Ma te usz Cie kal ski, Ja ro sław Go rol, Da mian Ka wec ki, Ma ciej Wie wió ra, Ra do sław
Cho łuj, Le szek Si mi łow ski, Ar tur Bie lak, Ma ciej Po zow ski, Kon rad Kor ni luk, Mi chał Ka -
czyń ski, Ro bert Wol nie wicz, Ma te usz Taj stra.

dekoracja za zajęcie 2 miejsca na dystansie 50m stylem  grzbietowym
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● WELCOME TO THE ENGLISH SECTION

Medical collocations

JĘZYKI ANGIELSKI W MEDYCYNIE

The first edi to rial is de vo ted to medical collocations.
Col lo ca tions are the way words com bi ne with one ano ther in or der to pro du ce na tu -

ral -so un ding spe ech and wri ting. Such word com bi na tions espe cial ly in me di cal re gi ster can
be ar ran ged from the to tal ly free to the to tal ly fi xed and idio ma tic and be twe en the se two
extre mes the re is a ple tho ra of other expres sions as me di ci ne it self in fact
is so col lo ca tio nal ly rich. Col lo ca tions fall in to two ma jor ca te go ries i. e. gram ma ti cal col -
lo ca tions and le xi cal col lo ca tions.

The pre ci se me aning in any con text is de ter mi ned by that con text. In other words, by
the words that sur ro und and com bi ne with the he ad word.

Gram ma ti cal col lo ca tions are phra ses con si sting of a do mi nant word (no un, verb, ad -
jec ti ve) and a pre po si tion (e. g. hi gh ly de pend on). Le xi cal col lo ca tions, ho we ver, are de -
vo id of pre po si tions, in fi ni ti ves and con sist of no uns, ad jec ti ves and ad verbs (e. g. re stless
legs syn dro me).

Com pa re, for exam ple, the fol lo wing sen ten ce:
„De xa ma tha so ne is a cor ti co ste ro id with po tent an tiin fam ma to ry ef fects that con tri bu -

tes to de cre ased wo und pa in after oral sur ge ry; it al so has an tie me tic pro per ties in pa tients
re ce iving hi gh ly eme to ge nic che mo the ra py” (Ane sthe sia &Anal ge sia 2001; 92-85-8).

As the fol lo wing sen ten ce shows, the re are at le ast 5 ma jor col lo ca tions in it. They con -
sti tu te the ma jor me aning as they so und na tu ral ly and the re fo re the sen ten ce re ads well and
is na tu ral for a na ti ve me di cal pro fes sio nal. 

Ple ase com pa re now the sa me sen ten ce which is gram ma ti cal ly cor rect and who se me -
aning is exac tly the sa me but in which the re are no col lo ca tions used. The re fo re it do es NOT
so und cor rect or na tu ral for a na ti ve spe aker with the me di cal back gro und. As a re sult, the
fol lo wing sen ten ce co uld NOT be pu bli shed any whe re sin ce is so po or ly con struc ted ir re -
spec ti ve of its gram ma ti cal and me aning ac cu ra cy.

* De xa ma tha so ne is a cor ti co ste ro id with strong an tiin fam ma to ry ef fects that con tri -
bu tes to lo we red wo und pa in after oral sur ge ry; it al so has an tie me tic fe atu res in pa tients
re ce iving ve ry eme to ge nic che mo the ra py.

As the abo ve sen ten ce il lu stra tes, com bi ning words to ge ther in such a way that they
so und na tu ral ly ta kes a gre at de gree of com pe ten ce, espe cial ly if they re fer to a spe cia list
re gi ster such as me di cal one. In fact, it is im pro ba ble to com mu ni ca te sa tis fac to ri ly wi tho -
ut kno wing col lo ca tions sin ce they are a key part in the En glish lan gu age and form a rich
and com plex area that is, unfor tu na te ly, ve ry often ne glec ted.

Most of the col lo ca tions are la be led as „word -word col lo ca tions” but the full ran ge of
col lo ca tions co vers dif fe rent ty pes (e. g. ad jec ti ve + no un, pre po si tion + no un, ad jec ti -
ve + no un + pre po si tion + ad jec ti ve + no un). The re fo re col lo ca tions con sti tu te the most
im por tant ele ment in a pro per ly con struc ted me di cal text. Wi tho ut col lo ca tions the text has
no chan ce to stay cle ar or na tu ral and as a re sult is im me dia te ly re jec ted and di squ ali fied. 

Remember when learning English:
Common medical terms easily confused

– pro sta te (gland at the ba se of the uri na ry blad der in ma les)
– pro stra te (ly ing down or be ing in ho ri zon tal po si tion)
– ve si cal (re fer ring or per ta ining to the uri na ry blad der)

– ve sic le (ti ny bli ster)
– pal pa tion (exa mi na tion with hands and fin gers)

– pal pi ta tion (ra pid he art pul sa tion)
– mu co us (re fer ring or per ta ining to or re sem bling mu cus)

– mu cus (mu co us mem bra ne se cre tion)

Arkadiusz Badziński

To nie po mył ka re dak cji. Tekst, któ ry dru -
ku je my, jest po an giel sku, bez pol skie go tłu -
ma cze nia. Wie lu le ka rzy na co dzień bie gle
po słu gu je się an giel skim pod czas sym po zjów
czy kon fe ren cji, czy ta ją Pań stwo na uko we
opra co wa nia, tłu ma czą i pi szą tek sty. Nasz
no wy cykl ma na ce lu roz wi nąć te umie jęt -
no ści, wska zać na ję zy ko we pu łap ki me dycz -
ne go ję zy ka an giel skie go. Li czy my na Pań -
stwa opi nie.

Gra ży na Ogro dow ska.

My na me is Ar ka diusz Ba dziń ski
and I shall be your gu ide thro ugh a ple tho -
ra of En glish me di cal ly -re la ted mat ters.

As a pro fes sio nal me di cal trans la tor and
in ter pre ter, I co me across ma ny pro ble ma tic
is su es with trans la tion and they will be di scus -
sed in the fol lo wing edi to rials. The mat ters in -
c lu de dif fe rent traps and ob stac les con nec ted
with the pro per usa ge of the En glish Lan gu -
age which has be co me a lin gua fran ca in to -
day’s me di cal world. The fol lo wing edi to rial
is the first of the se ries de vo ted to the pro blems
Po lish spe akers en co un ter when wri ting and
pu bli shing the ir ar tic les and ma nu scripts on the
one hand and pro blems en co un te red when
using prac ti cal ly the En glish Lan gu age.

Ar ka diusz Ba dziń ski – an gli sta, tłu macz
przy się gły sy mul -
ta nicz ny, kon se -
ku tyw ny i pi sem -
ny me dycz ny
i praw no -eko no -
micz ny, na uczy -
ciel aka de mic ki
na Uni wer sy te cie

Ślą skim, au tor naj więk sze go w Pol sce
Słow ni ka cza sow ni ków fra zo wych, czło nek
nad zwy czaj ny Pol skie go To wa rzy stwa Tłu -
ma czy Przy się głych i Spe cja li stycz nych PT
TE PIS z do świad cze niem dy dak tycz nym
zdo by tym m. in. na sta no wi sku kie row ni -
ka za mknię te go ośrod ka Bri tish Co un cil
i eg za mi na to ra AC CU EIL i TELC; au tor
pierw sze go w Pol sce Me dycz ne go słow -
ni ka ko lo ka cji an giel sko -pol skie go i pol sko -
-an giel skie go. Kon takt e -ma il: 
ar ka diusz.ba dzin ski@in te ria.pl



WSPOMNIENIA

● DOKTOR JAKUB PREIS (1959-2011)

łem wie lo krot nie) da wa ła mi za wsze wie le
do my śle nia i wpę dza ła w za kło po ta nie. Re -
pre zen to wa łem prze cież świat na uki, w któ -
rym wszyst ko po win no dać się zmie rzyć, zwa -
żyć, zde fi nio wać i wy tłu ma czyć. Współ cze -
sną me dy cy nę, któ ra roz wi ja się z ko smicz -
nym tem pie, ale w pro stych spra wach cza -
sa mi kom plet nie za wo dzi lub tra ci zdro wy
roz są dek, pro po nu jąc pa cjen tom na prze mien -
ne przyj mo wa nie sta tyn, be ta -blo ke rów, wi -
ta min, su ple men tów die ty, środ ków uspo ka -
ja ją cych, anal ge ty ków i an ty de pre san tów. 

Uwa żam, że lu dzie ta cy jak Ku ba są wy -
jąt ko wo po trzeb ni na świe cie. Ze swo im ser -
cem na dło ni, wraż li wo ścią, em pa tią, cie płem,
hu mo rem, spo ko jem i zdro wym roz sąd -
kiem, są ta ką sa mą rzad ko ścią jak ko lo ro we
mo ty le – bez nich świat rów nież funk cjo no -
wał by w mia rę spraw nie, ale był by o wie le
smut niej szy, bar dziej pla sti ko wy, sko mer -
cja li zo wa ny i zim ny. 

Dla cze go Ku ba od szedł? Za pew niam, że
nie ro zu mie ją te go na wet Ci, któ rzy zna li go
bar dzo do brze. Od po wiedź na to py ta nie przy -
no si do pie ro cy tat z książ ki słyn ne go psy cho -
lo ga i psy chia try, Car la Gu sta va Jun ga: „Cień
jest tak zły, jak czło wiek jest po zy tyw ny. Im bar -
dziej sta ra my się być do brzy, cu dow ni, ide al -
ni, tym bar dziej de fi ni tyw nie Cień pra gnie być
ciem ny, zły i de struk cyj ny. Kie dy czło wiek sta -
ra się wy kro czyć po za wła sne moż li wo ści i stać
się ide al nym, Cień zstę pu je do pie kła i sta je
się dia błem. A to dla te go, że z punk tu wi dze -
nia na tu ry i praw dy sta wa nie się kimś lep szym
od sie bie sa me go jest rów nie grzesz ne, jak sta -
nie się kimś gor szym od sie bie”.

Dreszcz mnie prze cho dzi, kie dy so bie
uświa do mię, że był to ostat ni wpis w zna le -
zio nym przy Ku bie dzien ni ku. Wszy scy by li -
śmy prze ko na ni, że de mo ny, któ re cza sem to -
wa rzy szy ły Ku bie w prze szło ści, opu ści ły Go
de fi ni tyw nie wie le lat te mu. Po my li li śmy się.

W ży ciu trze ba więc być bar dzo czuj nym.
Kie dy za uwa ży my, że po ja wia się przy nas
nasz Cień, na le ży go prze pę dzić, a je że li się
to nie uda je – trze ba od ra zu bić na alarm
i szu kać po mo cy. Nie je ste śmy prze cież sa -
mi. Na pew no znaj dzie się ktoś, kto nam wte -
dy po da po moc ną dłoń.

Prof. dr hab. med. Piotr Kna pik

Prze wod ni czą cy Od dzia łu Ślą skie go 
Pol skie go To wa rzy stwa Ane ste zjo lo gii 

i In ten syw nej Te ra pii

28 lip ca 2011 ro ku na cmen ta rzu przy ul. Fran cu skiej w Ka to wi cach po że gna li śmy 
dr Ja ku ba Pre isa. Dla ro dzi ny i przy ja ciół Je go śmierć by ła ogrom nym za sko cze niem i wstrzą -
sem. Nikt nie był na to przy go to wa ny.

Ku ba miał 52 la ta, był ane ste zjo lo giem. Zmarł na gle, na dy żu rze. Nic te go nie za po -
wia da ło, był zdro wy, sil ny, wy spor to wa ny. Je go śmierć by -
ła sze ro ko ko men to wa na przez me dia, po nie waż do zgo -
nu do szło pod czas dy żu ru peł nio ne go pią tą do bę
z rzę du. Do te go fe ral ne go „cią gu” dy żu ro we go Ku ba
przy stą pił krót ko po in nym dy żu rze, trwa ją cym nie prze -
rwa nie przez sie dem dni. Był to Je go świa do my wy bór
i wszel kie me dial ne spe ku la cje su ge ru ją ce, że był do te -
go zmu szo ny, są kom plet ną bzdu rą. In na spra wa, że coś
ta kie go nie po win no być w ogó le moż li we, jed nak nie to
bę dzie te ma tem mo ich dzi siej szych roz wa żań. 

Mia łem ogrom ne szczę ście, po nie waż po zo sta wa łem
z Ku bą w bar dzo bli skich re la cjach przez po nad 25 lat.
Był mo im przy ja cie lem i bar dzo mi Go te raz bra ku je. Świa -

do mość, jak ogrom na i nie od wra cal na jest to stra ta, do tar ła do mnie do pie ro po pew nym
cza sie, bu rząc mój spo kój i przy no sząc fa lę re flek sji i wspo mnień. 

Po zna li śmy się z Ku bą w 1985 ro ku, kie dy ja ko mło dzi le ka rze pra co wa li śmy wspól nie
na blo ku ope ra cyj nym Cen tral ne go Szpi ta la Gór ni cze go w Ka to wi cach -Ochoj cu. Ane ste zjo -
lo gia by ła dla nas wiel ką fa scy nu ją cą przy go dą. Ci, któ rzy z na mi wte dy pra co wa li, na pew -
no pa mię ta ją, ja kie po my sły przy cho dzi ły nam wte dy do gło wy...

Póź niej, we wcze snych la tach dzie więć dzie sią tych, już ja ko „po waż ni” ane ste zjo lo dzy
pra co wa li śmy wspól nie przez kil ka lat w Wiel kiej Bry ta nii. Wraz z Je go żo ną Mag dą (ane -
ste zjo lo giem) i mo ją żo ną Mał go sią (ane ste zjo lo giem) dzie li li śmy wszyst kie tro ski i nie po -
ko je, zwią za ne z po by tem w ob cym kra ju. Nie by ły to jesz cze cza sy, kie dy do kra ju przy la -
ty wa ło się ta ni mi li nia mi na każ dy week end. Każ dy, kto kie dy kol wiek miesz kał wte dy dłu żej
za gra ni cą, do brze wie, co mam na my śli. 

Po po wro cie do kra ju wy bra li śmy zu peł nie od mien ne spo so by na ży cie, ale ca ły czas po -
zo sta wa li śmy w bar dzo bli skich kon tak tach, co za wsze da wa ło mi pe wien zdro wy dy stans do mo -
ich wła snych po czy nań. 

Ku ba był zu peł nie nie zwy kłym zja wi skiem w na szej dzi siej szej pla sti ko wej, se ryj nej, ko -
mer cyj nej rze czy wi sto ści. Po zo sta wał na ubo czu współ cze snej ży cio wej go ni twy. Nie in te -
re so wa ły go tak przy ziem ne spra wy jak ka rie ra, wpły wy, wła dza, ty tu ły i sta no wi ska czy też
stan swo je go kon ta w ban ku. Spo koj nie kro czył wła sną, dość ory gi nal ną ży cio wą ścież ką. Nie
chciał ko rzy stać z tych okru chów dnia, któ re nor mal nie po zo sta ją czło wie ko wi po co dzien -
nym po wro cie z pra cy do do mu. Kie dy by ło trze ba, cięż ko pra co wał (cza sa mi nie ste ty przez
wie le dni z rzę du), po czym jak by „za trzy my wał się” i wte dy z ko lei po dró żo wał, du żo czy -
tał, słu chał mu zy ki, me dy to wał. Mó wił nie wie le, za to po tra fił praw dzi wie słu chać. Miał w so -
bie nie sły cha ne wręcz po kła dy em pa tii i życz li wo ści dla in nych. Pro wa dził dzien nik, w któ -
rym za pi sy wał swo je spo strze że nia, traf ne uwa gi, zło te my śli i afo ry zmy, to, co wy da wa ło
mu się w da nej chwi li waż ne lub cie ka we. Do brze wie dział, że źle prze ży ty czas nie da się
po wtó rzyć. Tę pro stą praw dę pró bo wał mi prze ka zać bar dzo wie le ra zy. „Zno wu masz zmę -
czo ne oczy, zwol nij” – mó wił mi czę sto.

Ro zu mie li śmy się za wsze zna ko mi cie, „nada wa li śmy na tych sa mych fa lach”, a jed no -
cze śnie by li śmy zu peł nie róż ni. Re pre zen to wa li śmy ten sam za wód i spe cjal ność, ale na wet
na me dy cy nę pa trzy li śmy w zu peł nie od mien ny spo sób. Ku ba był nie tyl ko bar dzo do brym
i kom pe tent nym ane ste zjo lo giem, ale też zna ko mi tym aku punk tu rzy stą i praw dzi wym znaw -
cą tra dy cyj nej me dy cy ny chiń skiej. Aby zgłę bić jej ta jem ni ce, wy brał się na wie lo mie sięcz -
ne szko le nie do Chin i kra jów Da le kie go Wscho du. Na cho re go czło wie ka po tra fił spoj rzeć
nie tyl ko po przez pry zmat me dy cy ny opar tej na fak tach, ale w znacz nie bar dziej kom plek -
so wy, bar dziej doj rza ły spo sób. Nie zwy kła sku tecz ność je go za bie gów (któ rą ob ser wo wa -
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Członek Śląskiej Izby Lekarskiej 

śp. dr Andrzej Drożdż

Człowiek wielkiej wiedzy i serca, 

lekarz pediatra, specjalista medycyny

kolejowej, pracownik OLK Sosnowiec 

i emerytowany pracownik NFZ 

w Katowicach.

Zmarł 26.06.2011 r. w wieku 69 lat.

O czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim

żalu żona i córki z rodzinami 

oraz brat z rodziną.

WSPOMNIENIA, NEKROLOGI

● DOKTOR KRZYSZTOF GORBACZ (1957-2011)

blo ku ope ra cyj ne go.  Ko le dzy i ko le żan ki po fa chu, pie lę gniar ki i ca ły per so nel szpi ta la wspo -
mi na ją Go ja ko za wsze po god ne go i umie ją ce go współ żyć ze wszyst ki mi czło wie ka. 

Krzysz tof miał nie sa mo wi ty dar utrzy my wa nia do bre go na stro ju, hu mo ru i po go dy du -
cha w pra cy. Naj bar dziej za pra co wa nej pie lę gniar ce czy sa lo wej po tra fił po wie dzieć coś tak
mi łe go, że ta mia ła od ra zu twarz peł ną po god ne go uśmie chu. Za tą ogól ną do broć był
tak że uwiel bia ny przez pa cjen tów. Do brze wie dział, że pa cjent oprócz za sad ni cze go ba -
da nia czę sto po trze bu je cze goś wię cej. Krzysz to fo wi świet nie uda wa ło się na wią zy wać kon -
takt oso bi sty z pa cjen tem, po cie szał, uspa ka jał. Wie dział do brze, że pa cjent po sa mej wi -
zy cie u le ka rza, bę dąc w dro dze do ap te ki, już po wi nien czuć się le piej.

Ostat nie dzie sięć lat Je go pra cy to rów nież pro wa dze nie po rad ni scho rzeń pier si w my -
sło wic kiej mi ni – Kli ni ce. By ła to Je go ży cio wa pa sja. Szko lił się nie ustan nie, zwłasz cza w ba -
da niach USG, był naj lep szym ul tra so no gra fi stą pier si w My sło wi cach. Licz ba przyj mo wa -
nych pa cjen tek ro sła w spo sób wy raź ny z ro ku na rok. Ży wię na dzie ję, że mo że Je go cór -
ka Ol ga, z któ rej był tak dum ny, a któ ra wła śnie ukoń czy ła pierw szy rok stu diów na Wy -
dzia le Le kar skim SUM, przej mie tę pa sję po Oj cu. 

Od skocz nią Krzysz to fa od pra cy by ła po li ty ka. Nie wiem czy aż tak bar do ją lu bił i czy
przy nio sło Mu to ja kiś po ży tek w ży ciu? W la tach 90 – tych był człon kiem SLD. Był rad -
nym Ra dy Mia sta My sło wi ce aż przez trzy ka den cje w la tach 1995 – 2006. W ka den -
cji 2002 – 2006 pia sto wał funk cję prze wod ni czą ce go Ko mi sji Zdro wia i Opie ki Spo łecz -
nej. W tym cza sie brał ak tyw ny udział i z pew no ścią wraz z życz li wy mi szpi ta lo wi ko le ga -
mi z Ra dy Mia sta, przy czy nił się do po wsta nia wie lu in we sty cji. Naj więk szą by ła bu do wa
no wo cze sne go blo ku ope ra cyj ne go w Szpi ta lu nr 2. W okre sie tym miał oka zję współ pra -
co wać z trze ma róż ny mi pre zy den ta mi, z któ rych ten ostat ni był naj gło śniej szy (tak że w kra -
ju). No cóż – nie świę ci garn ki le pią, Krzysz tof z róż nych ży cio wych za krę tów wy cho dził
obron ną rę ką. Po tra fił wal czyć z ludz ki mi sła bo ścia mi – rów nież z ty mi oso bi sty mi – bar -
dzo sku tecz nie. 

Ostat ni rok ży cia te go Chi rur ga o wiel kim ser cu to już naj bar dziej oso bi sta wal ka, na śmierć
i ży cie – z cho ro bą no wo two ro wą. Dwu krot nie ope ro wa ny przez Ko le gów uro lo gów, wra -
cał za wsze w peł ni sił do pra cy, naj prę dzej jak tyl ko mógł. I wal kę tę wy grał!!!

Nie ste ty, w no cy z 22 na 23 lip ca i tak Bóg zwol nił Go na gle z ziem skich obo wiąz ków…
Prze żył tyl ko 54 la ta… Szko da!

dr Nar cyz Woj to wicz

 Krzysz tof Gor bacz uro dził się 29 lip -
ca 1957 ro ku w My sło wi cach. Dzie ciń stwo

spę dził w ro -
dzin nym mie -
ście, szko ły -
-łącz nie z Li -
ceum Ogól -
no kształ cą -
cym im. Ta -
de usza Ko -
ściusz ki -
ukoń czył rów -
nież w My sło -

wi cach. 
W la tach 1976 – 1982 stu dio wał

na Wy dzia le Le kar skim w Ślą skiej Aka de mii
Me dycz nej w Ka to wi cach. Po pla no wo i do -
brze ukoń czo nych stu diach, ja ko mło dy le -
karz wy je chał do pra cy w szpi ta lu w Su chej
Be skidz kiej. W tam tej szym szpi ta lu – co ma -
ło kto już dziś pa mię ta, za czy nał spe cja li zo -
wać się ja ko gi ne ko log. Jed nak to naj praw -
do po dob niej wzglę dy oso bi ste, jak po zna -
nie przy szłej mał żon ki – Ma rio li, za de cy do -
wa ły o tym, że wró cił w 1985 ro ku do ro -
dzin nej miej sco wo ści. Od kwiet nia tam te go
ro ku roz po czął pra cę w Od dzia le Chi rur gii
Ogól nej Szpi ta la nr 2 w My sło wi cach. 

W tym że szpi ta lu uzy skał spe cja li za cję
z chi rur gii ogól nej: I w 1989 ro ku i II
w 1997 ro ku. Od 2004 ro ku peł nił funk cję
za stęp cy or dy na to ra Od dzia łu Chi rur gii
Ogól nej, od kil ku lat był tak że kie row ni kiem

NEKROLOGI

Z żalem żegnamy naszą

Koleżankę

śp. dr Jolantę Mazurek

znakomitą lekarkę, specjalistę

chorób wewnętrznych, 

oddanego przyjaciela 

i człowieka wielkiego serca,

która opuściła nas

przedwcześnie…

Nie umiera ten, kto trwa 
w sercach i pamięci naszej

Koleżanki i Koledzy
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, 

że 24 czerwca 2011 roku w wieku 79 lat

zmarła

dr Janina Romańska zd. Opiela

Lekarz dentysta.

Studia ukończyła w 1956 roku na Wydziale

Zabrzańskim Śląskiej Akademii Medycznej.

Przez całe 55 lat kariery zawodowej

pracowała w Siemianowicach Śl. 

Córka i syn z rodzinami.

Wyrazy głębokiego współczucia 

dr Magdalenie Szczepańskiej

Z powodu śmierci

Męża

Składa zespół OAiIT Szpitala Rejonowego

w Raciborzu

Spro sto wa nie.

W nu me rze 7/8 „Pro Me di co” błęd nie wy dru ko wa li smy imię Pa na Le sła wa Jóź ko wa oraz na zwi sko Pa na Ar ka diu sza Ba dziń skie go.
Ser decz nie prze pra sza my.
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