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Okrêgowa Izba Lekarska w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza
godziny pracy: 8.00�16.00; NIP 522-00-02-357; recepcja: 22-542-83-48

02-512 Warszawa, ul. Pu³awska 18; e-mail: biuro@oilwaw.org.pl
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Komisja Bioetyczna
przewodnicz¹cy Marek Czarkowski
prac. biura: Karolina Brama
tel. 22-542-83-12; faks 22-542-83-13

Komisja ds. Lekarzy Dentystów
przewodnicz¹ca Marta Klimkowska-Misiak
prac. biura: Joanna Kalupa; tel. 22-542-83-33

Komisja ds. Warunków Zatrudniania Lekarzy
i Lekarzy Dentystów
przewodnicz¹ca: Marta Starczewska
prac. biura: Joanna Kalupa; tel. 22-542-83-33

Rada Funduszu Samopomocy
przewodnicz¹cy Roman Olszewski
prac. biura: Joanna Kalupa; tel. 22-542-83-33

Komisja Etyki Lekarskiej
p.o. przewodnicz¹ca Marta Klimkowska-Misiak
prac. biura: Ma³gorzata Rajca; tel. 22-542-83-08

Komisja Legislacyjna
przewodnicz¹cy Aleksander Kotlicki; tel. 22-542-83-46
prac. biura: Katarzyna Kalinowska; tel. 22-542-83-31

Komisja Wspó³pracy z Zagranic¹
przewodnicz¹cy Krzysztof Schreyer
prac. biura: Joanna Kalupa; tel. 22-542-83-33

Komisja ds. Po�rednictwa Pracy
przewodnicz¹cy Andrzej Morliñski
prac. biura: Renata Sobolewska; tel. 22-542-83-30

Komisja ds. M³odych Lekarzy
przewodnicz¹cy Filip D¹browski
prac. biura: Bogus³awa Ró¿ycka; tel. 22-542-83-40

Komisja Kultury, Sportu i Turystyki
przewodnicz¹cy Adam Górski
prac. biura: Renata Sobolewska; tel. 22-542-83-30

Komisja ds. Emerytów i Rencistów
przewodnicz¹cy W³odzimierz Cerañski
prac. biura: Renata Sobolewska; tel. 22-542-83-30

O�rodek Doskonalenia Zawodowego
Lekarzy i Lekarzy Dentystów
dyrektor Krzysztof Dziubiñski
prac. biura: Agnieszka Bromirska-Mika, Anna Dondzbach,
Dorota Neryng, Monika Skolimowska, Agnieszka Mika
tel. 22-313-19-70, 22-542-3-76; faks 22-313-19-65
odz@oilwaw.org.pl

Pe³nomocnik prezesa ds. Dzia³u Polskiej Ksi¹¿ki Medycznej
w Kijowie
Krzysztof Królikowski; tel. 22-542-83-30

Marketing i reklama
Renata Klimkowska; tel. 22-542-83-53, 668-37-31-00
e-mail: marketing@oilwaw.org.pl

Dzia³ Informacji Medialnej
Miros³aw Usidus; tel. 22-542-83-83;
monitorlekarski@oilwaw.org.pl

Zespó³ ds. informatycznych tel. 22-542-83-37
Marek Paluszek; tel. 784-98-67-28
Tomek Dzieñkowski; tel. 791-51-68-57

Delegatura Radomska (26-600 Radom, ul. Rwañska 16)
przewodnicz¹cy Julian Wróbel
prac. biura: Joanna Ziembicka-Ziêba, Renata Szparaga
tel. 48-331-36-62; faks 48-331-17-30
pon. i czw. 7.45�15.00, wt.��r. 7.45�17.00, pt. 8.05�15.00

Klub Lekarza � kierownik Tadeusz Pawlikowski; tel. 22-542-83-82

Fundacja �Pro Seniore� � Andrzej Surowiecki; tel. 22-542-83-02

Prezes Okrêgowej Rady Lekarskiej
Andrzej Sawoni; tel. 22-542-83-40

Wiceprezes ORL ds. lekarzy dentystów
Marta Klimkowska-Misiak; tel. 22-542-83-56

Wiceprezes ORL
Romuald Krajewski; tel. 22-542-83-40

Wiceprezes ORL � przewodnicz¹cy Delegatury Radomskiej
Julian Wróbel; tel. 22-542-83-31

asystentki: Ewa Nagiel, Bogus³awa Ró¿ycka
tel. 22-542-83-40; 22-542-83-42; faks 22-542-83-41
asystentka prezesa ORL/administrator budynku OIL w Warszawie
Marta Bodek; tel. 22-542-83-50

Sekretarz ORL Ewa Miêkus-P¹czek; tel. 22-542-83-31

Zastêpca sekretarza ORL £adys³aw Nekanda-Trepka
tel. 22-542-83-31

asystentka: Katarzyna Kalinowska
tel. 22-542-83-31; faks 22-542-83-41

Skarbnik Roman Olszewski; tel. 22-542-83-40

Dyrektor biura Zbigniew Ga³¹zka
sekretariat: tel. 22-542-83-40, 42

G³ówna ksiêgowa Helena Jemio³; tel. 22-542-83-36

Ksiêgowo�æ � Janina Potentas; tel. 22-542-83-35
Krystyna Ko³acz; tel. 22-542-83-79
Agnieszka Stefaniak-Giza, Emilia Andersz; tel. 22-542-83-54

Kasa � Stanis³awa B³aszczyk; tel. 22-542-83-34

Sk³adki � kierownik Maciej Lisieski, Pawe³ Janowski,
Marcin Trocki, Izabela Wiszniewska; tel. 22-542-83-38,
22-542-83-39, Agnieszka Tkaczyk; 22-542-83-78

Kadry � Agnieszka Jasiñska; tel. 22-542-83-10

Kancelaria prawna
prac. biura: Ma³gorzata Tymkiewicz; tel. 22-542-83-29

Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialno�ci Zawodowej
p.o. Janina Barbachowska
kanc.: Bo¿ena D¹browska; tel. 22-542-83-24; faks 22-542-83-23
Ma³gorzata Goroñska; tel. 22-542-83-22
Jolanta D¹browska; tel. 22-542-83-27

Okrêgowy S¹d Lekarski przewodnicz¹cy Roman Jasiñski
tel. 22-542-83-21; kanc.: Magdalena Kujawska,
Joanna Antonowicz; tel. 22-542-83-20

Okrêgowa Komisja Rewizyjna
przewodnicz¹ca Aleksandra Dziarczykowska-Kopeæ
tel. 22-542-83-64; prac. biura: Julita Kiwatyniec; tel. 22-542-83-48

Okrêgowa Komisja Wyborcza
przewodnicz¹cy £adys³aw Nekanda-Trepka
kanc.: Katarzyna Kalinowska; tel. 22-542-83-31

Komisja ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu
przewodnicz¹cy £adys³aw Nekanda-Trepka
kierownik Sylwia Jaworska; tel. 22-542-83-16
prac. biura: Artur Obzejta, Dominika Siporska,
Ewa Skoneczna; tel. 22-542-83-14; faks 22-542-83-15

Komisja ds. Rejestracji Praktyk Lekarskich
przewodnicz¹cy Aleksander Pieczyñski
kierownik Katarzyna Adamska; tel. 22-542-83-18
prac. biura: Joanna Nowacka, Marta Makowska; tel. 22-542-83-19

Komisja ds. Konkursów
na Stanowiska Kierownicze w Ochronie Zdrowia
przewodnicz¹cy Rafa³ Paluszkiewicz
prac. biura: Renata Sobolewska; tel. 22-542-83-30

Komisja ds. Sta¿u Podyplomowego
przewodnicz¹cy £adys³aw Nekanda-Trepka
prac. biura: Magdalena Go�dzik, Jolanta Otulak
tel. 22-542-83-32, faks 22-542-83-26



Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie informuje, ¿e 31 grudnia 2016 r. wygasaj¹ dotychczasowe umowy z NFZ
o wystawianie recept na leki refundowane, w tym umów pro auctore, pro familia.

Aby od 1 stycznia 2017 r. móc korzystaæ z uprawnienia do wystawiania ww. recept, lekarz, lekarz dentysta
� w tym równie¿ lekarz, lekarz dentysta emeryt niewykonuj¹cy zawodu � musi drog¹ elektroniczn¹, przez portal
NFZ (po uaktualnieniu danych osobowych), przes³aæ wniosek o utrzymanie uprawnieñ do pobierania nume-
rów recept po wyga�niêciu umowy upowa¿niaj¹cej do wystawiania recept, a nastêpnie wydrukowany i podpisa-
ny wniosek przes³aæ poczt¹ lub dostarczyæ osobi�cie do w³a�ciwego oddzia³u NFZ.

Je�li lekarz, lekarz dentysta � emeryt niewykonuj¹cy zawodu nie mia³ dotychczas podpisanej umowy z NFZ i po raz
pierwszy zwraca siê do funduszu o nadanie numerów recept (i nie posiada konta na portalu NFZ), mo¿e, za po�rednic-
twem portalu NFZ, przygotowaæ, wydrukowaæ oraz przekazaæ w postaci elektronicznej do w³a�ciwego oddzia³u
funduszu wniosek o uzyskanie dostêpu do portalu NFZ oraz wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania
numerów recept nadawanych przez NFZ.

Wnioski te w postaci papierowej wraz z prawem wykonywania zawodu oraz dokumentem to¿samo�ci nale¿y
z³o¿yæ osobi�cie we w³a�ciwym oddziale NFZ:

l Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ, 00-613 Warszawa, ul. Cha³ubiñskiego 8,

lub w delegaturach:

l 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7,

l 07-410 Ostro³êka, ul. Ko�ciuszki 45,

l 26-617 Radom, ul. Piastowska 4,

l 08-110 Siedlce, ul. Pi³sudskiego 4.

Jednocze�nie informujemy, ¿e od 1 pa�dziernika 2016 r. w Biurze Obs³ugi Lekarza OIL w Warszawie, ul. Pu³awska 18,
i w biurze Delegatury Radomskiej, ul. Rwañska 16 (w ka¿d¹ �rodê w godz. 10.00�14.00), mo¿na uzyskaæ pomoc
w drukowaniu blankietów recept refundowanych pro auctore, pro familia dla lekarzy, lekarzy dentystów
� emerytów niewykonuj¹cych zawodu, posiadaj¹cych umowê z NFZ. Druki recept numerowanych drukujemy
tylko osobom posiadaj¹cym aktualne dane w NFZ oraz maj¹cym przy sobie has³o i PIN uzyskane z NFZ.
Informujemy równie¿, ¿e nadal mo¿na drukowaæ bloczki recept refundowanych w drukarniach, z których
us³ug Pañstwo dotychczas korzystali.

Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie informuje, ¿e bezp³atne leki 75+ mog¹ byæ przepisywane na receptach
pro auctore i pro familia o dotychczasowym wzorze lub uzyskanych na podstawie wniosku z³o¿onego do NFZ.
Na recepcie nale¿y wpisaæ:

1) nazwê leku znajduj¹cego siê w wykazie leków bezp³atnych, udostêpnionym na stronie internetowej
Ministerstwa Zdrowia (http://75plus.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/zalacznik_d.pdf),

2) symbol �S� w polu �kod uprawnieñ dodatkowych�, a w przypadku zbiegu uprawnienia �S� z innym upraw-
nieniem do refundacji nale¿y wpisaæ oba kody uprawnieñ; w polu �odp³atno�æ� nale¿y wpisaæ poziom odp³at-
no�ci, z jakim lek by³by ordynowany w przypadku refundacji na zasadach ogólnych (czyli R lub 30%, lub 50%).

Kontakt w przypadku pytañ: NFZ, tel.: 22-279-76-24, 22-279-76-26; OIL, tel.: 22-542-83-30.

Ewa Miêkus-P¹czek, sekretarz ORL w Warszawie
£adys³aw Nekanda-Trepka, zastêpca sekretarza ORL w Warszawie

Informacja
dla lekarzy i lekarzy dentystów

� emerytów niewykonuj¹cych zawodu

RECEPTY
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Ewa Gwiazdowicz-W³odarczyk
redaktor naczelna

NA MARGINESIE

Nr 12/2016 � 1/2017 (260�261)
grudzieñ 2016 � styczeñ 2017
Na ok³adce:
prof. Roman Danielewicz
(fot. P. Wierzchowski)

Ludzie zejd�cie z drogi, bo listonosz jedzie. Ciê¿ka jest od listów torba
listonosza dzi� � �piewali Skaldowie.

Od wielu miesiêcy Porozumienie Rezydentów OZZL �le listy z pro�bami
o spotkanie w sprawie kszta³cenia podyplomowego, wynagrodzeñ lekarzy,
perspektyw dla m³odych lekarzy. �le listy do premier Beaty Szyd³o,
wicepremiera ministra rozwoju i finansów, przewodnicz¹cego Komitetu
Ekonomicznego Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Na koniec
� do prezesa Prawa i Sprawiedliwo�ci Jaros³awa Kaczyñskiego. Ciê¿ka
od tych listów torba listonosza jest. Skutek jednak ¿aden.

Zniecierpliwiony przewodnicz¹cy OZZL Krzysztof Bukiel, znany w �rodowi-
sku publicysta, skierowa³ w grudniu list otwarty do premier Beaty Szyd³o:
�Piszê do Pani ze �wiadomo�ci¹, ¿e � najprawdopodobniej � pismo to do
Pani bezpo�rednio nie trafi, podobnie jak poprzednie listy, kierowane
do Pani przez Ogólnopolski Zwi¹zek Zawodowy Lekarzy, Porozumienie
Rezydentów OZZL czy Porozumienie Zwi¹zków Zawodowych Zawodów
Medycznych, skupiaj¹ce 9 ogólnopolskich organizacji reprezentuj¹cych
najwa¿niejsze zawody medyczne w Polsce. Urzêdnicy KPRM najwyra�niej
dbaj¹ o to, aby krytyczne opinie o dzia³aniach i programie rz¹du nie bu-
rzy³y Pani spokoju [�]. G³ównym problemem publicznej s³u¿by zdrowia
w naszym kraju jest g³êboki niedobór �rodków przeznaczanych na lecznic-
two w stosunku do »koszyka« �wiadczeñ gwarantowanych. Niedobór ten
decyduje o najwa¿niejszych patologiach, jak: kolejki do leczenia, niedo-
stêpno�æ wielu badañ i terapii, braki personelu medycznego, zad³u¿anie
siê szpitali, dekapitalizacja sprzêtu i budynków, niesprawiedliwie niskie
pensje pracowników medycznych, przepracowanie personelu medyczne-
go, stanowi¹ce zagro¿enie dla bezpieczeñstwa chorych, wzrastaj¹ca
nieufno�æ pacjentów do pracowników s³u¿by zdrowia, obwinianych
o z³e funkcjonowanie opieki zdrowotnej�. Itp., itd.

Listy pisz¹ te¿ inni. Niedawno najwa¿niejszy wicepremier � Mateusz Mora-
wiecki, reaguj¹c na kolejny, bo poprzedni gdzie� podobno zagin¹³, list
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, zabra³ g³os w spra-
wie zdrowia. I jak doniós³ �Dziennik Gazeta Prawna�, napisa³ list do mini-
stra Konstantego Radziwi³³a: �[�] W Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju
mowa jest o zwiêkszeniu poziomu inwestycji prywatnych jako jednym
z wyzwañ rozwojowych kraju. Zatem prywatne podmioty medyczne
powinny byæ zachêcane do inwestowania na rzecz polskiego rynku
ochrony zdrowia [...]�. Co na to minister zdrowia, nie wiemy.

Ka¿de dziecko wie, ¿e trzeba koniecznie napisaæ list do �w. Miko³aja,
bo je�li siê tego nie zrobi, Miko³aj mo¿e zapomnieæ, ¿e mia³ przyj�æ
z prezentem. �Pamiêtajcie o ozdobieniu listu jakim� rysunkiem lub
wyklejank¹ � �w. Miko³aj na pewno siê ucieszy� � to rady z portali
internetowych. W tym roku ju¿ na to za pó�no, ale w przysz³ym, tak
ozdobione listy, trafi¹ byæ mo¿e na w³a�ciwe biurka�

PS Sekretariat �wiêtego Miko³aja znajduje siê w Libourne � w po³udniowo-
-zachodniej Francji. Jest oddzia³em poczty francuskiej, faktycznie
nadaj¹cym i odbieraj¹cym listy! Ü

A mo¿e
list do
�w. Miko³aja

W numerze m.in.:
� recepty 1
� powiem wprost 3
� Wspierajmy transplantologiê 4
� Wrêczenie praw wykonywania... 6
� W sieci zmian w ochronie zdrowia 8
� Zdrowsza staro�æ jest mo¿liwa 10
� Medal Prymasowski... 15
� Umowa lekarza z pacjentem 16
� Czy bêd¹ zespo³y bieg³ych... 17
� O¿ywimy dzia³alno�æ PTL 18
� biuletyn ORL w Warszawie 20
� kalendarz wyborczy 22
� Choroby rzadkie po polsku 24
� leczmy ból 26
� Spotkanie pneumonologów... 28
� etyka 30
� Wigilia w trudnych czasach 32
� Muzyka dla idei transplantacji 34
� listy do redakcji 36
� doniesienia naukowe 37
� z Mazowsza 39
� z Delegatury Radomskiej 41
� goniec medyczny 42, 46
� u nas w samorz¹dzie 43
� 20-lecie Fundacji �Pro Seniore� 49
� muzy i my 50
� Polska Biblioteka Medyczna

w Kijowie otwarta! 51
� literatura i ¿ycie 54
� ciekawe miejsca 55
� wspomnienia 56
� nowe przepisy prawne 60
� felietony:
w Gwiazdowicz-W³odarczyk 2
w Balicki 12
w Walewski 12
w Kowal 46
w Jankowska 47
w Müldner-Nieckowski 48
w Ciep³y 48
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Wyzwañ nam
nie zabraknie

POWIEM WPROST

Andrzej Sawoni
prezes ORL w Warszawie Fo
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Napocz¹tku listopada, jak ka¿e tradycja, odby³a siê izbowa uroczysto�æ wrêczenia m³odym lekarzom i lekarzom
dentystom dokumentów �Prawo wykonywania zawodu�. W szeregi cz³onków samorz¹du przyjêli�my kilka-
set nowych osób. To zawsze szczególny moment � spotkanie m³odo�ci z wieloletnim do�wiadczeniem.

To chwila, w której przekazujemy naszym nastêpcom, ¿e zawód, który wybrali, wymaga nieustannego kszta³cenia siê,
odpowiedzialno�ci za innych, umiejêtno�ci podejmowania samodzielnych decyzji i pracy w zespole.

Na trudnej i odpowiedzialnej zawodowej �cie¿ce oparciem jest samorz¹d. Z badania opinii o programach i us³ugach
organizowanych przez OIL w Warszawie wynika, ¿e s¹ znane cz³onkom Izby i oceniane pozytywnie, np. program grupo-
wego ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów, oferta kursów i szkoleñ. To dla nas potwierdzenie, ¿e w³a�ciwie
rozpoznajemy potrzeby i spe³niamy oczekiwania lekarskiej spo³eczno�ci. To równie¿ argument za kontynuowaniem
dotychczasowych dzia³añ. Wyniki badania publikujemy na stronie internetowej Izby.

Mijaj¹cy rok by³ okresem naszej aktywno�ci w wielu obszarach. Wa¿nym wydarzeniem w izbowym kalendarzu by³
IX Kongres Polonii Medycznej. Nie tylko przyniós³ nam satysfakcjê z organizacji znacz¹cego spotkania, ale równie¿
otworzy³ drogê do dalszej, obiecuj¹cej wspó³pracy z organizacjami polonijnymi. Aktywnie uczestniczyli�my w rozmowach
ze �rodowiskiem prawniczym. W 2016 r. dwukrotnie (w kwietniu i w listopadzie) byli�my wspó³organizatorem konferen-
cji z udzia³em lekarzy i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwo�ci. Dyskutujemy o regulacjach dotycz¹cych pracy lekarzy
bieg³ych s¹dowych, szukaj¹c nowych rozwi¹zañ. Chcemy uporz¹dkowaæ wiele, dzisiaj problematycznych, zagadnieñ
zwi¹zanych z prac¹ bieg³ego, aby oczekiwania � zarówno zamawiaj¹cego opiniê, jak i tê opiniê sporz¹dzaj¹cego � by³y
spe³nione, a przede wszystkim zrozumia³e dla obu stron. Na ostatniej konferencji dyskutowano o utworzeniu zespo³ów
bieg³ych s¹dowych przy izbach lekarskich, które usprawni³oby wydawanie opinii.

My, lekarze, jeste�my jak¿e istotn¹ czê�ci¹ systemu ochrony zdrowia. Zapowiadane zmiany w jego organizacji i funkcjo-
nowaniu sprawi¹, ¿e w nadchodz¹cym roku z pewno�ci¹ nie zabraknie nam wyzwañ, z którymi bêdziemy musieli siê
zmierzyæ.

¯yczê wszystkim radosnych �wi¹t Bo¿ego Narodzenia, a w Nowym Roku 2017 � pomy�lno�ci
w ¿yciu osobistym i zawodowym, spokoju i poczucia bezpieczeñstwa.
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Panie profesorze, jakie jest uzasadnienie
funkcjonowania takiej instytucji jak �Poltransplant�?

Potrzeba niezale¿nej od o�rodków transplantacyjnych
organizacji pojawi³a siê przed laty, kiedy zaczêto roz-
wijaæ pobrania wielonarz¹dowe. W Polsce by³o to na

prze³omie lat 80. i 90. ubieg³ego wieku. Trudno obecnie
wyobraziæ sobie funkcjonowanie sprawnego systemu bez
narodowej organizacji transplantacyjnej.

Koordynowanie pobierania i przeszczepiania narz¹dów to
jedno z najwa¿niejszych zadañ �Poltransplantu�, ale niejedy-
ne. Jeste�my tak¿e punktem kontaktowym dla podobnych
organizacji w krajach Unii Europejskiej, wspó³pracujemy
z Komisj¹ Europejsk¹ i z Komitetem ds. Transplantacji w Ra-
dzie Europy. Prowadzimy rejestry transplantacyjne, kluczowe

dla zapewnienia jako�ci i bezpieczeñstwa procedur transplan-
tacyjnych: krajow¹ listê osób oczekuj¹cych na przeszczepie-
nie, rejestr przeszczepieñ i rejestr ¿ywych dawców narz¹dów.
Prowadzimy tak¿e Centralny Rejestr Niespokrewnionych Po-
tencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pêpowinowej. Do tej pory
wpisano do niego blisko 1,2 mln dawców komórek krwio-
twórczych zrekrutowanych przez polskie o�rodki.

Uczestniczymy w postêpowaniu o udzielenie przez ministra
zdrowia pozwolenia na wykonywanie procedur transplanta-
cyjnych, refundujemy o�rodkom koszty pobrania niektórych
narz¹dów oraz poszukiwania i doboru dawców szpiku. Wyko-
nujemy wiele innych szczegó³owych zadañ, w tym powierzo-
ne przez Ministerstwo Zdrowia, np. monitorowanie i rozlicza-
nie dzia³añ realizowanych przez ró¿ne podmioty w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej.

Wspierajmy
transplantologiê

Z prof. dr. hab. n. med. Romanem Danielewiczem, dyrektorem Centrum
Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji �Poltransplant�,
rozmawia Ewa Gwiazdowicz-W³odarczyk.

Z ostatniej chwili

Tu¿ przed oddaniem �Pulsu�
do druku dowiedzieli�my siê,
¿e 12.12.2016 r. prof. Roman
Danielewicz zosta³ odwo³any
przez ministra zdrowia ze
stanowiska dyrektora �Poltrans-
plantu�. Tej decyzji by³a przeciwna
Krajowa Rada Transplantacyjna.
Biuro prasowe MZ, w informacji
przes³anej do naszej redakcji,
poda³o jako powód odwo³ania
�zmiany organizacyjne (na wzór
standardów europejskich), polega-
j¹ce na po³¹czeniu trzech instytucji
w jedn¹, tj. Centrum Organizacyj-
no-Koordynacyjnego do spraw
Transplantacji »Poltransplant«,
Krajowego Centrum Bankowania
Tkanek i Komórek oraz Banku
Tkanek Oka, oraz utratê zaufania
do prof. Romana Danielewicza�.

Redakcja
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Minê³o 20 lat od powstania �Poltransplantu�.
Jakie s¹ najwa¿niejsze wydarzenia tego okresu?

Jak ju¿ wspomnia³em, prace nad stworzeniem tej instytucji
zainicjowa³o �rodowisko transplantologów. W 1996 r. �Pol-
transplant� zyska³ umocowanie ustawowe, jednak podwa-
liny ju¿ istnia³y. Prof. Janusz Wa³aszewski mia³ wówczas kil-
kuosobowy zespó³ i pomys³ na tworzenie �Poltransplantu�,
oparty na wiedzy o dzia³aniu Eurotransplantu i amerykañ-
skiego UNOS.

Uwa¿am, ¿e najwa¿niejsze wydarzenia to: stworzenie syste-
mu koordynacji pobrañ wielonarz¹dowych, zbudowanie sie-
ci koordynatorów transplantacyjnych (efekt dzia³añ w ostat-
nich kilku latach), opracowanie rejestrów transplantacyjnych
z kilkoma modu³ami i funkcjami oraz systemu monitorowa-
nia doboru, pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwór-
czych. Ten ostatni tak¿e jest oparty na sprawnie dzia³aj¹cym
rejestrze prowadzonym w formie elektronicznej.

Jakich �Poltransplant� ma sprzymierzeñców?

Jest to jednostka bud¿etowa podlegaj¹ca ministrowi zdro-
wia i on jest g³ównym partnerem oraz prze³o¿onym w ro-
zumieniu uregulowañ ustawowych. Z tych samych powo-
dów bardzo �ci�le wspó³pracuje z Krajow¹ Rad¹
Transplantacyjn¹ � organem doradczym ministra zdrowia.
Wynikiem wspó³pracy z KRT s¹ decyzje dotycz¹ce m.in. przy-
znania o�rodkom pozwolenia na przeszczepianie (np. no-
wemu o�rodkowi transplantacyjnemu), ale tak¿e w zakre-
sie propozycji czy uregulowañ systemowych lub
ustawowych. Kontakty z MZ, KRT i nasz¹ bli�niacz¹ insty-
tucj¹ � Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek,
s¹ codzienno�ci¹. Tak¿e na co dzieñ partnerami s¹ wszyst-
kie szeroko rozumiane o�rodki transplantacyjne, to dla nich
365 dni w roku pe³nimy sta³y, ca³odobowy dy¿ur koordy-
natora. Przez o�rodki transplantacyjne rozumiem zarówno
kliniki chirurgiczne, jak i niezabiegowe, które opiekuj¹ siê
biorcami przeszczepów podczas kwalifikacji oraz w okre-
sie po przeszczepieniu. Trzeba pamiêtaæ tak¿e o klinikach
hematologicznych przeszczepiaj¹cych komórki krwiotwór-
cze. Z nimi kontakt mamy ju¿ na etapie poszukiwania nie-
spokrewnionego dawcy szpiku. Uzupe³nieniem tego syste-
mu s¹ o�rodki pobieraj¹ce szpik, o�rodki poszukuj¹ce
i dobieraj¹ce dawców, laboratoria zgodno�ci tkankowej
i o�rodki dawców szpiku. To kilkadziesi¹t podmiotów w Pol-
sce: leczniczych, laboratoriów i fundacji.

Niezwykle wa¿nymi sprzymierzeñcami s¹: Polskie Towarzystwo
Transplantacyjne, Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, ale
tak¿e inne towarzystwa naukowe. Bez wsparcia anestezjo-
logów, neurologów i neurochirurgów niemo¿liwa by³aby bo-
wiem identyfikacja zmar³ych dawców. Transplantolodzy nie
mog¹ funkcjonowaæ jedynie w obrêbie swojej (tak¿e prze-
cie¿ wielodyscyplinarnej) specjalno�ci. Wa¿ne s¹ dla nas rów-
nie¿ kontakty z kardiochirurgami i hematologami.

Na forum miêdzynarodowym do partnerów nale¿¹ Komisja
Europejska, zw³aszcza DG SANCO i wydzia³ ds. transplanta-
cji, oraz Komitet ds. Transplantacji (tzw. CDPTO), dzia³aj¹cy
przy European Directorate for the Quality of Medicines and
Health Care, przy Radzie Europy. To dwie instytucje najistot-
niejsze dla wspó³pracy naszego kraju z pañstwami europej-
skimi w zakresie harmonizacji systemów organizacji trans-
plantologii.

Podsumowa³ pan minione lata. Jakie s¹ plany
na kolejne? Jakie widzi pan problemy i sposoby ich
rozwi¹zania?

Planem strategicznym musi byæ zapewnienie samowystar-
czalno�ci Polski w zakresie medycyny transplantacyjnej.
£atwiej o ni¹ w przypadku przeszczepiania szpiku, ponie-
wa¿ liczba zarejestrowanych w kraju dawców jest du¿a.
Dziêki temu coraz ³atwiej dobraæ dla polskiego chorego
dawcê z polskiego rejestru. Niestety, nie dotyczy to narz¹-
dów pozyskiwanych do przeszczepienia (to nie tylko polski
problem). Wska�nik zmar³ych dawców wynosz¹cy 13,6 na
milion mieszkañców sytuuje nas na poziomie �redniej eu-
ropejskiej, ale potrzeby s¹ znacznie wiêksze. Bêdziemy usa-
tysfakcjonowani, kiedy Polska osi¹gnie wska�nik oko³o 25
dawców na milion mieszkañców, chocia¿ Hiszpania posta-
wi³a tê �poprzeczkê� na poziomie 40. Nie chodzi oczywi-
�cie o wspó³zawodnictwo, ale o zapewnienie dostêpno�ci
tego sposobu leczenia. Dla osób ze schy³kow¹ niewydol-
no�ci¹ serca, w¹troby czy p³uc po prostu nie ma innej me-
tody leczenia. Lista oczekuj¹cych w Polsce przekracza 1700,
przeszczepiamy oko³o 1500 narz¹dów i wci¹¿ kilkadziesi¹t
osób rocznie nie ma szansy doczekaæ operacji. Do zwiêk-
szenia liczby przeszczepieñ ma przyczyniæ siê sta³a akcja
promuj¹ca transplantologiê i edukacja spo³eczeñstwa w
celu uzyskania pe³nej akceptacji przeszczepiania. Równie
wa¿na jest edukacja �rodowiska medycznego i zwiêksza-
nie aktywno�ci szpitali w zakresie zg³aszania mo¿liwo�ci
pobierania narz¹dów. Przypomnê, ¿e �wiatowa Organiza-
cja Zdrowia uzna³a to za jedno z czterech podstawowych
zadañ nowoczesnego szpitala, oprócz edukacji, profilakty-
ki i leczenia. Niestety, czê�æ szpitali, w których takie mo¿li-
wo�ci s¹, nadal nie przejawia aktywno�ci.

Nale¿y wiêc w dalszym ci¹gu inwestowaæ w kapita³ ludzki,
mam na my�li szkolenia dla koordynatorów i dla persone-
lu szpitalnego (szkolenia typu ETPOD). Te zadania s¹ reali-
zowane ze �rodków Narodowego Programu Rozwoju Me-
dycyny Transplantacyjnej. Przy ich realizacji �Poltransplant�
wspiera dzia³ania Warszawskiego Uniwersytetu Medyczne-
go i Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej, które s¹ g³ów-
nymi wykonawcami tych zadañ.

Wiemy, ¿e polska transplantologia prze¿ywa³a
w ostatnich latach zawirowania. Jaka jest sytuacja
u progu 2017 r.?

�Poltransplant� wchodzi w 2017 r. z baga¿em lub, jak kto
woli, dorobkiem 50-lecia przeszczepiania narz¹dów w Pol-
sce i 20-lecia istnienia �Poltransplantu�. Osi¹gnêli�my wiek
dojrza³o�ci zarówno na p³aszczy�nie ustawodawstwa, jak
i organizacji systemu oraz kompetencji zespo³ów.

Jak ju¿ wspomina³em, celem wszystkich wspó³pracuj¹cych
podmiotów jest nie tylko zwiêkszenie liczby wykonywa-
nych przeszczepieñ, ale tak¿e podniesienie ich jako�ci
i bezpieczeñstwa. Analizuj¹c statystyki dotycz¹ce opera-
cji i prze¿ycia biorców, mo¿na powiedzieæ, ¿e polscy trans-
plantolodzy bardzo dobrze wykonuj¹ swoj¹ pracê. Pozo-
staje nam kontynuowaæ wysi³ki dotycz¹ce promocji
transplantacji w spo³eczeñstwie oraz edukowanie i uak-
tywnianie ca³ego �rodowiska medycznego, by wspiera³o
transplantologów. Ü
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U NAS W SAMORZ¥DZIE

Wrêczenie praw
wykonywania zawodu
lekarzom i lekarzom dentystom

szard Gellert, dyrektor CMKP, prorek-
torzy i dziekani WUM, Jaros³aw Pinkas,
sekretarz stanu w MZ, przedstawiciele
NFZ, w³adze OIL z prezesem Andrze-
jem Sawonim.

Prof. Miros³aw Wielgo�, gratuluj¹c
m³odym ludziom osi¹gniêcia kolejne-
go etapu zawodowego, powiedzia³
m.in.: � Dzisiaj przechodzicie spod na-
szej opieki pod opiekê samorz¹du le-
karskiego i pozostaniecie tam na za-
wsze. Otrzymujecie prawa, ale ³¹cz¹ siê

one z obowi¹zkami, których jest wiê-
cej ni¿ praw. Medycyna to sztuka. Sztu-
kê uprawiaj¹ arty�ci, ale nikt nie jest
bogiem i ka¿dy mo¿e siê myliæ. Pamiê-
tajcie o tym. Jeste�my szczególnymi
lud�mi, dane nam jest niesienie pomo-
cy innym. Wyleczenie cz³owieka to
piêkna sprawa i nie ma drugiej takiej
satysfakcji.

Prezes Andrzej Sawoni podkre�li³, ¿e sa-
morz¹d lekarski jest po to, aby wspie-
raæ lekarzy i udzielaæ pomocy w trud-
nych chwilach. Zachêci³ te¿ m³odych do
aktywno�ci w samorz¹dzie, przypo-
mnia³, ¿e wkrótce odbêd¹ siê kolejne
wybory w³adz Izby.

Tê czê�æ uroczysto�ci zakoñczy³ tradycyj-
nie wyk³ad prof. Piotra Zaborowskiego.
� Wchodzicie do fascynuj¹cego �wiata
� mówi³ prof. Zaborowski. � Medycy-
na dokona³a olbrzymiego kroku. Dzi-
siaj to komórki macierzyste, genomi-
ka, nanotechniki, nanoleki. Wszystko
to bêdzie waszym udzia³em. Wasze
przygotowanie na uczelni jest zaledwie
pocz¹tkiem i startem. (...)

Cz³owiek nie wyrasta z niczego, wy-
rastamy z pewnej tradycji. Kochajcie
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Od tego momentu rozpo-
czynacie nowe ¿ycie
� ten zwrot powtarza³

siê na uroczysto�ci wrêczenia �Prawa
wykonywania zawodu lekarza� i �Prawa
wykonywania zawodu lekarza denty-
sty�, zorganizowanej przez OIL w War-
szawie 5 listopada 2016 r. Wziêli w niej
udzia³ m³odzi lekarze, ich rodziny
i przyjaciele. Obecni byli tak¿e wybitni
reprezentanci �rodowiska: prof. Miro-
s³aw Wielgo�, rektor Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, prof. Ry-



swoich pacjentów. Je¿eli bêd¹ to czuli,
k³opoty komunikacyjne nie bêd¹ prze-
szkod¹ w dotarciu do ich problemów.
Kochajcie te¿ siebie, to doda wam si³.
Po�wiêcajcie czas nie tylko pracy, ale
te¿ rodzinie, aby mieæ w niej ostojê.
B¹d�cie niezale¿ni, za pieni¹dze nie
kupi siê mi³o�ci. Bêdziecie otoczeni star-
szymi kolegami, wiêc szukajcie w nich
mentorów, przyjació³. ̄ yczê wam, aby-
�cie niezale¿nie od okoliczno�ci widzieli
swój odleg³y cel, którym jest uwalnia-
nie od cierpienia.

Prezes Andrzej Sawoni odebra³ przyrze-
czenie lekarskie od lekarzy obcokrajow-
ców. Nastêpnie wrêczono Nagrody im.
prof. W³adys³awa Szenajcha przyzna-
wane przez OIL w Warszawie za naj-
lepsze wyniki Lekarskiego Egzaminu
Koñcowego i Lekarsko-Dentystycznego
Egzaminu Koñcowego w roku akade-
mickim 2015/2016 (nazwiska wymie-
nione na dole strony).

� Mia³em du¿y dylemat z wyborem kie-
runku studiów � powiedzia³ Marcin Sta-
siak, nagrodzony lekarz dentysta.
� Moja mama te¿ jest stomatologiem.
Po wys³uchaniu rad rodziców wybra³em
równie¿ ten kierunek. Sta¿ odbywa³em
w Szpitalu Klinicznym Dzieci¹tka Jezus.
Zdawa³em egzamin po raz drugi, bo
chcia³em osi¹gn¹æ bardzo dobry wynik.

Najlepsi lekarze denty�ci:

1. Marcin Stasiak 90,63 pkt.

2. Marta Klikowska 84,69 pkt.

3. Agnieszka Jankowska 82,29 pkt.

Planujê specjalizacjê z ortodoncji, a na
ni¹ jest bardzo ma³o miejsc. Tym razem
siê uda³o. Satysfakcja wynika z tego, ¿e
bêdê pomaga³ ludziom w tak wa¿nych
sprawach jak zdrowie.

� Wiele czynników sk³oni³o mnie do
wyboru medycyny � powiedzia³a Ma³-
gorzata Za³êcka, która osi¹gnê³a naj-
lepszy wynik w�ród lekarzy. � Mia³am
sk³onno�æ do przedmiotów �cis³ych,
które znajdujemy w medycynie. Ale
istotny jest te¿ element humanistycz-
ny, etyczny. Ta wszechstronno�æ prze-
kona³a mnie do wyboru tego kierun-
ku. Poci¹ga³o mnie tak¿e to, co
zniechêca wiêkszo�æ osób. Fakt, ¿e
trzeba stale siê szkoliæ. Jestem ambit-
na i lubiê siê uczyæ. Na razie krótko
pracowa³am, ale i studia, i sta¿ pody-
plomowy bardzo mi odpowiada³y. Sta¿
odby³am w szpitalu przy ul. Banacha.
Jestem zadowolona z moich relacji
z pacjentami i lekarzami. Dosta³am siê
na rezydenturê z otolaryngologii
w Szpitalu Bielañskim w Warszawie.

�Prawo wykonywania zawodu� otrzy-
ma³o 422 lekarzy i 139 lekarzy den-
tystów. Dokumenty wrêczali cz³onko-
wie ORL w Warszawie oraz prof.
Miros³aw Wielgo�. Podczas uroczy-
sto�ci wyst¹pi³ chór OIL pod dyrekcj¹
Beaty Herman. Ü                          mkr

Najlepsi lekarze:

1. Ma³gorzata Za³êcka 90,72 pkt.

2. Martyna Naduk-Ostrowska 90,31 pkt.

3. Piotr £y¿wa 89,69 pkt.

Oliwia Karolina Rozum 89,69 pkt.
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Pod koniec listopada Rz¹dowe Centrum Legislacji
opublikowa³o uwagi zg³oszone do projektu ustawy
o sieci szpitali w ramach uzgodnieñ i konsultacji pu-

blicznych. Zastrze¿eñ jest wiele, zarówno jednostkowych
(konkretne szpitale wnosz¹ o zmiany kryteriów kwalifiko-
wania do sieci), jak i natury zasadniczej, ogólnej: niezgod-
no�æ z konstytucj¹, naruszenie przepisów unijnych, brak
oceny skutków regulacji dla pacjentów, dla placówek me-
dycznych i dla ich pracowników.

Wiele w¹tpliwo�ci budzi nierówno�æ traktowania podmio-
tów publicznych i prywatnych. Zarówno organizacje praco-
dawców, jak i Naczelna Rada Lekarska chc¹, by do systemu
zabezpieczenia (czyli sieci szpitali) mog³y byæ w³¹czane rów-
nie¿ podmioty prywatne, o ile spe³niaj¹ pozosta³e warunki
kwalifikacji. W ministerialnym projekcie podmioty prywat-
ne mog¹ jedynie ubiegaæ siê o �rodki publiczne w procedu-
rze konkursowej, na któr¹ p³atnik bêdzie przeznaczaæ naj-
wy¿ej kilka miliardów z³otych.

Stanowisko NRL jest jednoznaczne: �zmiany systemu finan-
sowania �wiadczeñ zdrowotnych wymagaj¹ zachowania
prawa podmiotów prywatnych do ubiegania siê, na równi
z podmiotami publicznymi, o �rodki przeznaczone na finan-
sowanie �wiadczeñ zdrowotnych�, a konkurencja w ochro-
nie zdrowia, która prowadzi do podnoszenia poziomu �wiad-
czeñ, powinna zostaæ utrzymana.

Krytykowana jest równie¿ najwa¿niejsza zmiana, jaka ma
siê dokonaæ w finansowaniu �wiadczeñ szpitalnych: przej-
�cie z rozliczania procedur na rycza³t. Samorz¹d lekarski
podkre�li³ w swoim stanowisku, ¿e takie finansowanie bê-
dzie dzia³aæ demotywuj¹co na �wiadczeniodawców.

�System ochrony zdrowia jest w Polsce zbyt nisko finanso-
wany i z tego powodu wystêpuj¹ problemy z jego funkcjo-
nowaniem. Samo reorganizowanie, bez do³o¿enia �rodków,
nie poprawi dostêpno�ci� � to z kolei fragment opinii przy-
gotowanej przez Federacjê Porozumienie Zielonogórskie.
Projekt dotycz¹cy sieci szpitali jest pierwszym, który FPZ
skrytykowa³a tak otwarcie i jednoznacznie. Porozumienie
Zielonogórskie negatywnie ocenia równie¿ finansowanie
rycza³towe (szpitale nie bêd¹ zainteresowane �zwiêksza-
niem zakresu �wiadczeñ, podejmowaniem diagnostyki
i terapii trudnych, a przez to kosztownych, przypadków me-
dycznych�). Jednak skupia siê przede wszystkim na mini-

sterialnych planach wobec Ambulatoryjnej Opieki Specjali-
stycznej, mówi¹c o rozmontowywaniu systemu AOS, któ-
re szybko uderzy w pacjenta, a nastêpnie � w POZ. �Pa-
cjent zagubi siê w nowym systemie, bez nadziei na
rozwi¹zanie jego problemów zdrowotnych. Rosn¹ce przez
to kolejki do �wiadczeñ specjalistycznych spowoduj¹ jesz-
cze wiêksze obci¹¿enie podstawowej opieki zdrowotnej,
która winna byæ odci¹¿ana z racji planowanego na³o¿enia
ustaw¹ o POZ ca³kowicie nowych obowi¹zków zwi¹zanych
z opiek¹ koordynowan¹. Nie da siê tego wdro¿yæ przy jed-
noczesnym wprowadzeniu systemu stymuluj¹cego szpita-
le do odsy³ania wszystkich pacjentów, a zw³aszcza ciê¿ko
chorych, do POZ�.

Ministerstwo wydaje siê g³uche na wszystkie obawy i argu-
menty. Sieæ szpitali, choæ nie wszystkie placówki do niej
wejd¹, ma byæ � zdaniem Konstantego Radziwi³³a � szans¹,
a nie zagro¿eniem. Pacjent w nowym systemie ma otrzymaæ
wszystkie potrzebne mu �wiadczenia, do których dostêp
bêdzie �sprawiedliwy�, cokolwiek to s³owo w tym kontek-
�cie oznacza.

Problem polega na tym, ¿e do tej pory � przy wszystkich
wprowadzanych przez kolejne ekipy zmianach czy reformach
� nie �wietlane wizje ministrów, ale w³a�nie obawy i w¹tpli-
wo�ci zg³aszane przez ekspertów, �rodowiska medyczne
i mened¿erów placówek okazywa³y siê bli¿sze rzeczywisto-
�ci. Dlaczego tym razem mia³oby byæ inaczej?

W kuluarach du¿ej konferencji, zdominowanej przez te-
maty zwi¹zane z przygotowywan¹ reform¹, rozmawiam
o przysz³o�ci nie tak odleg³ej (zmiany maj¹ przecie¿ wej�æ
w ¿ycie 1 lipca 2017 r.) z przedstawicielami prywatnych
�wiadczeniodawców. Jak siê na nie zapatruj¹ � to jasne.
Jak siê przygotowuj¹? � Bêdziemy szli w kierunku wzmac-
niania opieki specjalistycznej, oczywi�cie komercyjnej � s³y-
szê. Nie maj¹ w¹tpliwo�ci, ¿e wiêkszo�æ pacjentów rzeczy-
wi�cie, jak twierdzi minister zdrowia, z powodzeniem
mog³aby siê leczyæ w POZ. Problem w tym, ¿e aby to by³o
mo¿liwe, lekarzy POZ powinno byæ co najmniej dwa razy
wiêcej, by ka¿dy mia³ pod opiek¹ 1,5�1,8 tys. pacjentów.
Tymczasem w przysz³ym roku nie ma mowy o takim przy-
ro�cie kadr (je�li w ogóle jaki� nast¹pi). Równocze�nie le-
karzom, którzy w POZ pracuj¹, przybêdzie znacz¹ca ilo�æ
obowi¹zków: wystarczy otwarcie POZ dla wszystkich, prak-

W sieci zmian
w ochronie zdrowia
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Ma³gorzata Solecka

WOKÓ£ REFORMY S£U¯BY ZDROWIA

Czy za pó³ roku zmieni¹ siê, i to radykalnie, warunki pracy czê�ci lekarzy? Je�li Ministerstwo
Zdrowia przeforsuje rozwi¹zania zapisane w projektach ustaw o sieci szpitali i podstawowej
opiece zdrowotnej, nale¿y siê tego spodziewaæ. Czego mo¿na oczekiwaæ? Kto straci?
Czy nowe zasady systemowe mog¹ siê okazaæ per saldo dla lekarzy korzystne?
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tycznie bez obowi¹zku posiadania ubezpieczenia. � Szyb-
ko mo¿e siê okazaæ, jeszcze w pierwszym pó³roczu, ¿e do-
stêpno�æ POZ siê pogorszy³a. Dostêpno�æ to nie tylko czas
oczekiwania na wizytê, ale przede wszystkim czas, jaki le-
karz po�wiêca pacjentowi. Je�li bêdzie siê on jeszcze skra-
ca³, du¿a czê�æ pacjentów nie odda swojego zdrowia
w rêce lekarza rodzinnego � przewiduj¹ przedstawiciele
prywatnych �wiadczeniodawców.

Pierwszym skutkiem �rozmontowywania AOS� bêdzie wiêc,
zdaniem moich rozmówców, dalsza komercjalizacja tego
segmentu systemu opieki zdrowotnej. Dalsza, bo Polacy ju¿
w tej chwili wydaj¹ na wizyty i badania specjalistyczne mi-
liardy z³otych. Po reformie Radziwi³³a bêd¹, najprawdopo-
dobniej, wydawaæ jeszcze wiêcej, gdy oka¿e siê, ¿e nie maj¹
szans na skierowanie ani od lekarza POZ, ani w ramach lecz-
nictwa szpitalnego. Umocowanie specjalistycznych poradni
przyszpitalnych jest w projekcie ustawy na razie niejasne,
podobnie jak wielko�æ tzw. bud¿etu powierzonego w POZ.

Ministerstwo Zdrowia przyznaje, ¿e kolejek do specjali-
stów nie da siê �w prosty sposób� w systemie zlikwido-
waæ. Jeden z moich rozmówców twierdzi, ¿e praktyczna
likwidacja AOS to przeciê-
cie wêz³a gordyjskiego
albo realizacja �strategii
Kononowicza�, wed³ug
której nie bêdzie ju¿ nicze-
go � ani kolejek, ani spe-
cjalistów w publicznym
systemie.

W�ród lekarzy pojawiaj¹ siê
obawy, ¿e nowe rozwi¹za-
nia znacz¹co wp³yn¹ na ich
mo¿liwo�ci zarobkowe. Po
pierwsze, czê�æ szpitali stra-
ci w ca³o�ci lub w czê�ci fi-
nansowanie z NFZ. Po drugie,
przysz³o�æ dzia³aj¹cych na pod-
stawie kontraktów poradni
AOS stoi w tej chwili co naj-
mniej pod ogromnym znakiem
zapytania. Po trzecie wreszcie
� i nie wiadomo, czy nie najwa¿-
niejsze � zmiana systemu finanso-
wania �wiadczeñ szpitalnych po³o¿y
kres wszelkiego rodzaju nadwykonaniom,
co powa¿nie wp³ynie na gotowo�æ szpitali do in-
tensyfikacji dzia³alno�ci leczniczej. Na ten aspekt w kon-
sultacjach publicznych zwróci³a uwagê Konferencja Rekto-
rów Uczelni Medycznych. Rycza³t, który otrzymaj¹ szpitale,
równie¿ te najwy¿szego poziomu referencyjnego, bêdzie ob-
liczany wy³¹cznie na podstawie wysoko�ci kontraktu, a p³at-
nik nie uwzglêdni �wiadczeñ wykonanych ponad limit. Sa-
morz¹d lekarski podzieli³ te obawy, k³ad¹c nacisk na ich
konsekwencje dla pacjentów: � Zmiana polegaj¹ca na przej-
�ciu z rozliczania procedur na rycza³towy bud¿et bêdzie dzia-
³aæ demotywuj¹co na �wiadczeniodawców.

I jeszcze g³os jednej z organizacji pacjentów, Fundacji
1 Czerwca. Minister zdrowia �d¹¿y do stworzenia »idea³u«
systemu ochrony zdrowia, w którym funkcjonowanie by-
³oby ³atwiejsze i prostsze, gdyby uda³o siê z niego wyeli-

minowaæ pacjenta. Przedstawiony projekt reformy opartej
na rycza³towym finansowaniu szpitali to naszym zdaniem
droga do tego »idea³u«, w którym pacjent nie bêdzie po-
trzebny�. A po reformie jedynym zmartwieniem placówek
leczniczych bêdzie kreatywna sprawozdawczo�æ, czyli ko-
nieczno�æ udowodnienia urzêdnikom, ¿e szpital jest bar-
dzo potrzebny.

Mniejsza liczba wykonywanych procedur to z jednej strony
gorsza dostêpno�æ leczenia dla pacjenta, z drugiej � mniej
pracy dla lekarza. Czy to oznacza koniec presji p³acowej
i pogorszenie warunków pracy? Czy lekarze bêd¹ wrêcz zmu-
szeni zaakceptowaæ zmniejszenie wynagrodzenia?

Te obawy wydaj¹ siê co najmniej przedwczesne. Opubliko-
wany pod koniec listopada kolejny raport OECD potwier-
dza, ¿e Polska pod wzglêdem liczby lekarzy znajduje siê na
szarym koñcu w�ród pañstw wysokorozwiniêtych. W tym
obszarze jeszcze przez lata sytuacja mo¿e siê wy³¹cznie po-
garszaæ. Z drugiej strony popyt na us³ugi medyczne, w tym
lekarskie, bêdzie w nastêpnych latach rós³. W d³u¿szej per-
spektywie nie ma wiêc mowy o zagro¿eniu obni¿aniem
wynagrodzeñ lekarzy.

Jednak bezpo�rednio po wprowadzeniu reformy Radziwi³-
³a, je�li wejdzie ona w ¿ycie, mog¹ wyst¹piæ perturbacje.
Czê�æ placówek bêdzie musia³a dokonaæ ciêæ � tak jak ju¿
zrobi³y placówki sieci AHP, w których (informacje nieoficjal-
ne) wynagrodzenia kardiologów inwazyjnych zosta³y �ciête
o 30 proc. i wiêcej, proporcjonalnie do zmniejszenia wyce-
ny procedur kardiologicznych. Znacz¹ca czê�æ specjalistów
mo¿e stan¹æ przed dylematem, czy oprócz pracy w szpitalu
postawiæ na rozwój w³asnej prywatnej praktyki, czy podj¹æ
�cis³¹ wspó³pracê z jedn¹ z sieci komercyjnych, których eks-
pansja przewidywana jest nie tylko w du¿ych, ale równie¿
w mniejszych miastach. Ü

Ma³gorzata Solecka
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SENIORZY

swój dobrostan. Choroby cywilizacyj-
ne wi¹¿¹ siê z czynnikami ryzyka, na
których dzia³anie nara¿amy siê �wia-
domie. Alkohol, papierosy i inne u¿yw-
ki, nieprawid³owa dieta i brak aktyw-
no�ci fizycznej prowadz¹ce do oty³o�ci
i nadwagi, nadmiar soli nie s³u¿¹ nasze-
mu zdrowiu. Na sytuacjê zdrowotn¹

Zdrowsza
staro�æ
jest mo¿liwa

Na

Nasze spo³eczeñstwo starzeje siê.
¯yjemy d³u¿ej, ale w jesieni ¿ycia
wa¿na jest równie¿ jego jako�æ.
Czy starzenie mo¿e byæ zdrowsze?

zdrow¹ staro�æ pracujemy
przez ca³e ¿ycie. Cz³owiek
jest odpowiedzialny za

Z prof. Boles³awem Samoliñskim, przewodnicz¹cym
Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia siê,
rozmawia Anetta Chêciñska.

maj¹ te¿ wp³yw warunki ekonomiczne,
socjalne, rodzinne. Kiedy odchodzimy
z rynku pracy i ustaje nasza aktywno�æ
zawodowa, musimy zaplanowaæ dalsze
¿ycie. Do niedawna brakowa³o propo-
zycji ze strony pañstwa, samorz¹du te-
rytorialnego, instytucji lokalnych, które
u³atwia³yby ¿ycie osobom w wieku se-
nioralnym. Na szczê�cie od pewnego
czasu sytuacja siê poprawia. Polskim fe-
nomenem s¹ Uniwersytety Trzeciego
Wieku, które umo¿liwiaj¹ osobom star-
szym aktywno�æ intelektualn¹, udzia³
w spotkaniach, wyk³adach. Rozwinê³y
siê na ogromn¹ skalê, bo nie by³o innej
oferty. Sukcesywnie przybywa domów
dziennego pobytu dla seniorów.
Samorz¹dy dostrzeg³y, ¿e aktywny,
zdrowszy senior nie korzysta z pomocy
spo³ecznej, nie jest obci¹¿eniem dla
bud¿etu i dlatego warto w niego
inwestowaæ.

Jak nale¿y przygotowaæ system
ochrony zdrowia na starzenie siê
spo³eczeñstwa?

Seniorzy s¹ najbardziej potrzebuj¹c¹
pomocy grup¹ spo³eczn¹. Wszystkie
inne grupy wiekowe, z wyj¹tkiem ma-
³ych dzieci, s¹ znacznie bardziej samo-
dzielne. Trzeba pamiêtaæ, ¿e starszy
pacjent, który trafia do szpitala czy do
przychodni, ma szczególne potrzeby.
Wymaga troskliwego podej�cia, gdy¿
najczê�ciej jego mo¿liwo�ci komunika-
cji, wynikaj¹ce m.in. z zaburzeñ s³u-
chu i wzroku, trudno�ci z poruszaniem
siê, s¹ ograniczone. To osoba s³aba
z powodu wieku, ze zmniejszon¹ zdol-
no�ci¹ do samodzielnego funkcjono-
wania, a zatem zupe³nie inny pacjent
ni¿ osoba z podobnym lub tym samym
schorzeniem, ale du¿o m³odsza. Tak-
¿e w warunkach domowych senior
wymaga pomocy. Musi pamiêtaæ o za-
leceniach lekarza, przyjmowaæ odpo-
wiednie dawki lekarstw, a bywa, ¿e
sam sobie z tym zadaniem nie radzi.
Geriatrzy przyznaj¹, ¿e nawet 30 proc.
hospitalizacji jest wynikiem �le stoso-
wanych leków. To problemy, których
skala nakazuje znalezienie rozwi¹zañ
systemowych.

Co mo¿na zrobiæ, aby poprawiæ
sytuacjê?

System ochrony zdrowia musi byæ
przyjazny staro�ci. Projekt bezp³atnych
leków dla pacjentów 75+ oceniam
bardzo dobrze, niezale¿nie od opinii
o  samym wykazie tych leków. Idea jest
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s³uszna, wreszcie w systemie dostrze-
¿ono staro�æ, która przez lata by³a nie-
zauwa¿ana. Na pewno potrzebna jest
integracja opieki spo³ecznej z opiek¹
zdrowotn¹, poprawa jako�ci opieki nad
osobami z niepe³nosprawno�ci¹, kon-
tynuacja i rozwijanie ró¿norodnych
form aktywno�ci seniorów, tak¿e w ra-
mach rz¹dowego programu ASOS.

Czy to jest czas na �srebrn¹
gospodarkê� w ochronie zdrowia?
Na rozwi¹zania adresowane
do seniorów i z my�l¹ o ich
szczególnych potrzebach?

Jak najbardziej. 60 proc. beneficjen-
tów systemu ochrony zdrowia to
pacjenci w wieku senioralnym. Na jed-
n¹ osobê w podesz³ym wieku publicz-
ny p³atnik wydaje trzy razy wiêcej
�rodków ni¿ na pacjenta m³odszego
(z wyj¹tkiem ma³ych dzieci). To gru-
pa kosztoch³onna i obecna na oddzia-
³ach szpitalnych i w przychodniach.
System ochrony zdrowia powinien zo-
staæ przemodelowany i ukierunkowa-
ny na tê w³a�nie grupê. S¹dzê, ¿e takie
dzia³ania bêd¹ podejmowane. Mo¿li-
wo�ci jest mnóstwo, m.in. w obszarze
�wiadczeñ i technologii poprawiaj¹-
cych komunikacjê z pacjentem na od-
leg³o�æ. Telemedycyna, telemonitoring,
telerehabilitacja � wykorzystywane
z powodzeniem na Zachodzie � s¹ co-
raz czê�ciej dostêpne lub bêd¹ nieba-
wem tak¿e u nas. Takie rozwi¹zania po-
trzebne s¹ lekarzom, pacjentom i ich
rodzinom, a tak¿e systemowi � u³atwi¹
kontakty, skróc¹ kolejki, przyspiesz¹
procedury, usprawni¹ nadzór i zwiêk-
sz¹ bezpieczeñstwo chorych.

Czego potrzeba, ¿eby te u³atwienia
uda³o siê zastosowaæ na du¿o
wiêksz¹ skalê?

Spotkanie pod has³em �Aktywne, zdrowe starzenie� od-
by³o siê 14 listopada 2016 r. z okazji Ogólnopolskiego

Dnia Seniora. Seniorzy go�cili w Senacie na zaproszenie
marsza³ka Stanis³awa Karczewskiego. Rozmawiano o tym,
jak byæ aktywnym w wieku senioralnym, jak dbaæ o kondy-
cjê fizyczn¹ i psychiczn¹, kontynuowaæ zawodowe i poza-
zawodowe pasje. Seniorzy mogli skorzystaæ z badañ lekar-
skich, treningu nordic walking, zwiedziæ budynek
parlamentu.

O dzia³aniach na rzecz polityki senioralnej mówili: minister
rodziny, pracy i polityki spo³ecznej El¿bieta Rafalska, mini-
ster sportu i turystyki Witold Bañka oraz podsekretarz stanu
w MZ Marek Tombarkiewicz. W spotkaniu uczestniczyli tak-
¿e lekarze: prof. Boles³aw Samoliñski zachêca³ seniorów do
aktywno�ci intelektualnej, a El¿bieta Rusiecka-Kucza³ek z ORL
w Warszawie opowiada³a o swojej pracy zawodowej. Fun-
dacjê Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie �Pro Seniore�
reprezentowa³ prezes Andrzej Surowiecki. Ü                 ach

Otwarto�ci na nowe rozwi¹zania, wy-
obra�ni i finansowania. Pieni¹dze za-
wsze s¹ problemem, ale barier¹ jest
mentalno�æ uczestników systemu. Dla-
tego nowe rozwi¹zania musz¹ byæ tak
pomy�lane, aby by³y ³atwe w obs³udze,
dostêpne i zrozumia³e.

Czy dzisiaj senior w Polsce jest
zdrowszy, ¿yje aktywniej ni¿
dekadê lub dwie temu?
Jakie s¹ perspektywy tych,
którzy w wiek senioralny wejd¹
za dziesiêæ, dwadzie�cia lat?

Na pewno seniorzy maj¹ obecnie wiê-
cej mo¿liwo�ci czynnego dzia³ania.
Warto jednak pamiêtaæ, ¿e polityka
senioralna jest m³oda, niektóre jej ele-
menty by³y wprowadzane, ale brako-
wa³o dzia³añ kompleksowych. Zdecy-
dowana zmiana nast¹pi³a 12 lipca
2012 r. � na Warszawskim Uniwersyte-
cie Medycznym zawi¹zali�my Koalicjê
na rzecz Zdrowego Starzenia siê. Uda³o
siê nam pobudziæ osoby i instytucje do
dzia³ania, aby rozpoznawaæ problemy
staro�ci i aktywizowaæ prozdrowotnie
osoby w podesz³ym wieku. Tego proce-
su nie mo¿na ju¿ zatrzymaæ, bo obu-
dzi³a siê spo³eczna �wiadomo�æ. Senio-
rzy siê organizuj¹, s¹ aktywni w wielu
obszarach, maj¹ oczekiwania i potra-
fi¹ o nich mówiæ. Potrzebna jest oczy-
wi�cie edukacja prozdrowotna i progra-
my profilaktyczne. Na pewno du¿e
znaczenie ma umo¿liwienie seniorom
kontynuacji aktywno�ci zawodowej. Pra-
ca mobilizuje, wprowadza w ¿yciu dys-
cyplinê. Osoby pracuj¹ce s¹ w lepszej
sytuacji finansowej: mog¹ wykupiæ lekar-
stwa, pojechaæ na wycieczkê, nie obci¹-
¿aj¹ systemu. Tak¿e ich samopoczucie
jest lepsze, bo czuj¹ siê potrzebni i nie-
zale¿ni. W grupie senioralnej 20 proc.
osób ma rozpoznan¹ depresjê, a 40 proc.

� cechy depresji. To bardzo du¿o, trzeba
wiêc takim stanom przeciwdzia³aæ.

Wiek definiuje staro�æ?
A mo¿e cezur¹ jest zakoñczenie
aktywno�ci zawodowej lub stan
zdrowia?

Nie ma jednej definicji staro�ci. Jest
definicja demograficzna: 60, 65+ lat,
ale podlega wahaniom, przesuwa siê
w górê. Jest granica biologiczna. W ba-
daniu �Polsenior� osoby pytane o gra-
nicê staro�ci odpowiada³y, ¿e jest ni¹
ograniczenie samodzielno�ci.

Lekarze na ogó³ d³ugo pozostaj¹
aktywni zawodowo.

To warto�æ dodana naszego zawodu.
Znam lekarzy, którzy maj¹ 80 lat i wci¹¿
pracuj¹. Jeste�my potrzebni naszym pa-
cjentom, nasza wiedza i do�wiadczenie
mog¹ byæ wykorzystane. W wielu lekar-
skich specjalno�ciach �rednia wieku
podnosi siê, przekracza ju¿ 50 lat, gdy¿
brakuje m³odych kadr, brakuje nam na-
stêpców. W wyk³adach, które prowadzê
w ró¿nych miejscach w Polsce, uczest-
nicz¹ przede wszystkim starsi lekarze.
Zastanawiam siê, czy brak m³odszych
s³uchaczy wynika z demografii nasze-
go �rodowiska? A mo¿e w wieku 50+
czuje siê wiêksz¹ potrzebê dalszego
dokszta³cania?

Recepta na zdrowsz¹ staro�æ?

Dla mnie przyk³adem s¹ profesorowie
medycyny. Dochodz¹ do 70. roku ¿y-
cia i aktywnie pracuj¹. Maj¹ kontakt
z nauk¹, a intelektualna przygoda po-
budza umys³. Maj¹ kontakt z lud�mi,
nie tylko w relacji lekarz � pacjent, ale
te¿ lekarz � zespó³, a to wymaga inte-
rakcji spo³ecznej. To niezbêdne czynni-
ki, aby byæ aktywnym. Tak, zdrowsze
starzenie siê jest mo¿liwe. Ü

Seniorzy w Senacie
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Min¹³ pierwszy rok rz¹dów Prawa
i Sprawiedliwo�ci. Na konfe-

rencji podsumowuj¹cej ostatnie
12 miesiêcy Ministerstwo Zdrowia
przedstawi³o swoje dokonania.
Niestety, zabrak³o w�ród nich naj-
wa¿niejszego, a mianowicie infor-
macji o szczegó³owych za³o¿eniach

planowanej reformy organizacji i finansowania systemu
opieki zdrowotnej. Mo¿na by³o wrêcz odnie�æ wra¿enie,
¿e nie dopracowano siê jeszcze ca³o�ciowej i spójnej
wizji systemu. Dlatego ogólna ocena ministerstwa nie
mo¿e byæ dobra.

A szkoda, bo niew¹tpliwie kilka dzia³añ zas³uguje na
uznanie. Mo¿na do nich zaliczyæ program bezp³atnych
leków dla seniorów, objêcie wszystkich dzieci obowi¹z-
kowymi szczepieniami przeciwko pneumokokom, a tak¿e
przywrócenie sta¿u podyplomowego lekarzy postulowa-
ne przez Naczeln¹ Radê Lekarsk¹. S³uszne by³o wprowa-
dzenie ograniczeñ w prywatyzacji publicznych szpitali
przekszta³conych w spó³ki, zasady niewyp³acania dywi-
dendy w spó³kach, w których Skarb Pañstwa ma co naj-
mniej 51 proc. udzia³ów, oraz przywrócenie mo¿liwo�ci
tworzenia nowych placówek w formie samodzielnych
publicznych zak³adów opieki zdrowotnej. Warto przypo-
mnieæ, ¿e tê mo¿liwo�æ znios³a poprzednia ekipa d¹¿¹ca
konsekwentnie do maksymalnej komercjalizacji systemu.
Wa¿ne jest równie¿ objêcie wszystkich obywateli pra-
wem do korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej,
nawet je�li e-WU� �wy�wietla siê na czerwono�. S¹ to
jednak zmiany fragmentaryczne, na dodatek czê�æ bê-
dzie wymaga³a rozwiniêcia w przysz³o�ci, np. prawo do
bezp³atnych leków � by zyskali je pacjenci zaraz po osi¹-
gniêciu ustawowego wieku emerytalnego.

Najwa¿niejsze mia³y byæ zmiany systemowe obejmuj¹ce
instytucjê p³atnika, zasady finansowania i korzystania ze
�wiadczeñ, funkcjonowanie publicznych placówek, a tak¿e
konieczne zwiêkszenie nak³adów publicznych. Daleko
id¹c¹ reformê zapowiadano w czasie kampanii wyborczej,
mówi³a o nich równie¿ w exposé premier Beata Szyd³o.
Gdyby tych zapowiedzi nie by³o, mo¿na by przej�æ do
porz¹dku dziennego nad brakiem strategii i ca³o�ciowej
koncepcji. Ale by³y. Ponadto w ostatnim czasie pojawi³y
siê projekty ustaw budz¹ce kontrowersje. Taka sytuacja
rodzi niepotrzebne zamieszanie i niepewno�æ, co w przy-
sz³o�ci mo¿e utrudniæ wprowadzanie koniecznych zmian.
Ilustracj¹ tego zjawiska jest projekt ustawy o sieci szpitali.
Pisa³em o tym w poprzednim numerze �Pulsu�. Okaza³o
siê, ¿e po krytyce p³yn¹cej z ró¿nych stron ministerstwo
zdecydowa³o siê na przepracowanie projektu. Fakt trzeba
doceniæ, ale sytuacji on nie zmienia. Nadal brakuje spój-
nej, kompleksowej wizji tego, dok¹d zmierzamy.

Tymczasem optymalny kalendarz polityczny przewiduje
przygotowanie reformy, wraz z uzyskaniem spo³ecznej
zgody, w pierwszym roku rz¹dzenia, w drugim jej wdro-
¿enie, a pó�niej ju¿ tylko niezbêdne korekty, ¿eby przed
kolejnymi wyborami obywatele zaczêli dostrzegaæ efekty.
Mo¿e, mimo up³ywu roku, warto reformê dopracowaæ,
bo jest jeszcze szansa na sukces. Ü

PUNKT WIDZENIA

Pawe³ Walewski

TV leczy
strachem

W programach zajmuj¹cych siê zdrowiem TVP nie potra-
fi byæ bezstronna. Brak obiektywizmu, który uderza

widzów �Wiadomo�ci�, w przypadku tematów po�wiêco-
nych medycynie jest gro�niejszy, gdy¿ nara¿a odbiorców
na niebezpieczne skutki zdrowotne. Tak dzieje siê ostatnio
w programach po�wiêconych szczepieniom, w których
prowadz¹cy � zamiast zachêcaæ do tej formy profilaktyki
� ostentacyjnie rozprawiaj¹ siê z ni¹ i promuj¹ krytykowane
na ca³ym �wiecie ruchy antyszczepionkowe. Najpierw mieli-
�my program na ¿ywo �Szeptem� w TVP 2, gdzie w roli
ekspertów wyst¹pi³a Justyna Socha, liderka Stowarzyszenia
STOP NOP, od lat powtarzaj¹ca bzdury na temat szkodliwo-
�ci szczepionek, oraz bli¿ej nieznany Ryszard Grzebyk z Ka-
nady, tytu³owany lekarzem medycyny naturalnej (prawdzi-
wiej by³oby go nazywaæ po prostu znachorem). Nastêpnie
oliwy do ognia dolano w �Studiu Polska� w TVP Info. I to
wszystko w czasach, gdy coraz wiêcej sko³owanych pseudo-
edukacj¹ rodziców odmawia szczepienia swoich dzieci!

Ciekaw jestem, czy przes³aniem programów i ich przebie-
giem zainteresowa³ siê minister zdrowia, który w �wietle
kamer zaszczepi³ siê przeciwko grypie i o�wiadczy³, ¿e znie-
chêcanie do takiej profilaktyki przeciwko chorobom wiruso-
wym jest spo³ecznie szkodliwe. Ale warto przypomnieæ, ¿e
równie¿ w obecno�ci mediów minister Radziwi³³ podpisa³
w sierpniu porozumienie z Telewizj¹ Polsk¹ o wspó³pracy
w tworzeniu audycji promuj¹cych zdrowie i kszta³tuj¹cych
postawy prozdrowotne. Nazwano je �nowym otwarciem�,
gdy¿ TVP zadeklarowa³a, ¿e bêdzie odt¹d aktywnie wspiera-
³a prozdrowotne dzia³ania resortu.

Czy mamy za takie wsparcie uznaæ g³oszenie tez, które po
wielokroæ zosta³y skompromitowane: o zawarto�ci rtêci
w szczepionkach (dawno jej tam nie ma), nieprzygotowaniu
dzieci na szczepienia w pierwszych latach ¿ycia, rzekomych
zwi¹zkach z autyzmem (powi¹zanie to okaza³o siê efektem
fa³szerstwa)? Najgorsze, ¿e prowadz¹cy antyszczepionkowe
programy nie tylko nie kwestionuj¹ wyg³aszanych przez ich
go�ci k³amstw, ale wrêcz wspieraj¹ przeciwników szczepio-
nek, powielaj¹c mity, ¿e s¹ one gro�ne i przyczyniaj¹ siê do
wielu chorób (sic!). Gdy naturoterapeuta nazwa³ je ��wia-
domym ludobójstwem�, dziennikarce nawet nie drgnê³a
powieka. Ta sama dziennikarka prowadzi w telewizji poran-
ny program medyczny, a firmy PR zatrudniaj¹ j¹ do prowa-
dzenia imprez prozdrowotnych, na których wystêpuje w roli
ekspertki zdrowego stylu ¿ycia, co sprawia, ¿e przekaz staje
siê niewiarygodny. Je�li kto� nie wie, jak¹ korzy�æ mamy ze
szczepieñ, nie powinien byæ wykorzystywany do promowa-
nia ¿adnej dziedziny medycyny. Czy Ministerstwo Zdrowia
ma plan powstrzymania narastaj¹cej fali ignorancji w me-
diach publicznych i szerzenia przez nie fa³szywej propagan-
dy? Bo jak widaæ umowa to za ma³o. Ü

Autor jest publicyst¹ �Polityki�.
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Jubileusz Instytutu
Fizjologii i Patologii S³uchu

W ci¹gu 25 lat 350 tys. operacji w jednej placówce ochro-
ny zdrowia. Taki sukces zdarza siê bardzo rzadko. Na-

wet je�li dodamy, ¿e znaczna czê�æ to zabiegi pionierskie,
pierwsze w Polsce, a nierzadko i na �wiecie, i tak nie przed-
stawimy ca³o�ci dzia³añ Instytutu Fizjologii i Patologii S³u-
chu, stworzonego i kierowanego przez prof. Henryka Skar-
¿yñskiego. Dziêki niemu bardzo liczna grupa polskich
pacjentów zyska³a niepowtarzaln¹ szansê us³yszenia �wia-
ta. Jeszcze wiêksza, bo ponad 3,5-milionowa, mog³a skon-
sultowaæ sprawno�æ swojego narz¹du s³uchu.

Operacyjne leczenie g³uchoty prof. Skar¿yñski rozpocz¹³
w 1991 r., a 20 lat temu powsta³ instytut, obecnie miesz-
cz¹cy siê w Kajetanach pod Warszaw¹. Z okazji tych dwóch
jubileuszy 7 listopada 2016 r. w sali Filharmonii Narodo-
wej odby³ siê spektakl, w którym wyst¹pili znani arty�ci,
przyjaciele placówki, ale przede wszystkim byli pacjenci
instytutu, którzy po odzyskaniu (lub uzyskaniu, bo nie s³y-
szeli od urodzenia) s³uchu po�wiêcili siê twórczo�ci mu-
zycznej. Ich �wiadectwo najbardziej przemawia³o do wy-
obra�ni zebranych go�ci.

Na zakoñczenie spotkania przedstawiciel Kapitu³y Panteonu
Wynalazców i Odkrywców Polskich, skupiaj¹cego wybitnych
naukowców polskich pracuj¹cych na �wiecie, oznajmi³, ¿e
kapitu³a postanowi³a wpisaæ prof. Skar¿yñskiego w poczet
jego cz³onków. Ü                                                         mkr

11 listopada 2016 r. Jego Eminencja Prymas Polski
i Metropolita Gnie�nieñski ks. abp Wojciech Polak
przyby³ do Warszawy, by przewodniczyæ mszy �w.
za ojczyznê w �wi¹tyni Opatrzno�ci Bo¿ej.
Nastêpnie uda³ siê do Domu Arcybiskupów
Warszawskich, gdzie uroczy�cie wrêczy³
prof. Henrykowi Skar¿yñskiemu Medal
Prymasowski �Zas³u¿ony dla Ko�cio³a i Narodu�.

Laudacjê z tej okazji wyg³osi³ metropolita warszawski ks.
abp Kazimierz Nycz. Ks. abp Wojciech Polak, wrêczaj¹c

prof. Skar¿yñskiemu medal, szczególnie podkre�la³ ludzki wy-
miar wyró¿nienia: � Medal Prymasowski przyznawany jest
za zas³ugi dla Ko�cio³a i Narodu, i choæ s¹ to s³owa i kwalifi-
katory bardzo wielkie i zobowi¹zuj¹ce, to w stosunku do pracy,
pos³ugi i dobra okazywanego przez pana profesora s¹ wyra-
zem naszej wdziêczno�ci. Odbieraj¹c medal, prof. Skar¿yñski
nie kry³ wzruszenia: � Te ciep³e s³owa s¹ nam bardzo potrzeb-
ne. One nas zobowi¹zuj¹ i sprawiaj¹, ¿e pamiêtamy o wiel-
kiej odpowiedzialno�ci, jaka spoczywa na ka¿dym z nas.
Odpowiedzialno�ci wobec ludzi, którzy przyje¿d¿aj¹ do
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�wiatowego Centrum S³uchu, bo potrzebuj¹ naszej pomo-
cy. Ka¿dy pacjent, któremu uda³o nam siê pomóc, to do-
wód, ¿e spe³nili�my siê w naszej codziennej pracy klinicznej.

Medal Prymasowski jest jednym z najwa¿niejszych rzymsko-
katolickich odznaczeñ ko�cielnych nadawanych za szczegól-
ne zas³ugi, wybitne osi¹gniêcia w ró¿nych dziedzinach pracy
spo³ecznej, dzia³alno�æ na rzecz drugiego cz³owieka. Ü      rk

Medal Prymasowski
dla prof. Henryka
Skar¿yñskiego
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L ekarz podejmuj¹cy siê leczenia pacjenta w �wietle pra-
wa cywilnego zaci¹ga zobowi¹zanie. O ile nie mamy
do czynienia z sytuacj¹ nag³¹, gdy opó�nienie w udzie-

leniu pomocy lekarskiej grozi utrat¹ ¿ycia, ciê¿kim uszko-
dzeniem cia³a lub rozstrojem zdrowia, oraz innym przypad-
kiem niecierpi¹cym zw³oki, relacjê miêdzy lekarzem
i pacjentem mo¿na traktowaæ jak formê kontraktu. Tylko wy-
j¹tkowo uzyskuje on postaæ pisemnej umowy lekarza i pa-
cjenta. Zazwyczaj warunki porozumienia przyjmowane s¹
w sposób dorozumiany lub pacjent zawiera umowê nie
z lekarzem, lecz z placówk¹ medyczn¹. Nie zmienia to jed-
nak faktu, ¿e prawo pozwala na ka¿d¹ z tych sytuacji pa-
trzeæ przez pryzmat kontraktowy.

Jak wspomnia³em, umowa z pacjentem dla swej wa¿no-
�ci nie wymaga formy pisemnej. Do stwierdzenia, ¿e stro-
ny siê porozumia³y, wystarczy jednoznaczna sytuacja,
w której chory zg³asza siê do gabinetu, a lekarz podejmu-
je czynno�ci diagnostyczne lub terapeutyczne. Wiêcej w¹t-
pliwo�ci budzi pytanie, kto dok³adnie jest stron¹ umowy
o leczenie. Z jednej strony mamy chorego lub kogo�, kto
na jego rzecz dzia³a, np. rodzica ma³oletniego dziecka,
z drugiej � lekarza oraz placówkê, w której ten¿e pracuje.
Nie wdaj¹c siê w szczegó³y dotycz¹ce funkcjonowania
i finansowania publicznej s³u¿by zdrowia, nale¿y stwier-
dziæ, ¿e stron¹ kontraktu z pacjentem mo¿e byæ zarówno
lekarz osobi�cie (chocia¿by udzielaj¹cy �wiadczeñ w pry-
watnym gabinecie), jak i placówka, w której jest zatrud-
niony. W tym drugim przypadku istotne znaczenie ma
forma zatrudnienia lekarza. Je�li jest to umowa o pracê,
lekarz wykonuje swe obowi¹zki wobec pacjenta jako pra-
cownik szpitala, a zatem w ramach re¿imu prawnego ko-
deksu pracy. Wówczas nie ³¹czy go stosunek kontraktu
bezpo�rednio z pacjentem. W przypadku zawarcia przez
lekarza umowy-zlecenia czy umowy o wspó³pracy zdarzaj¹
siê ró¿ne warianty, w tym i taki, w którym niepubliczny
zak³ad opieki zdrowotnej jedynie udostêpnia lekarzowi
miejsce do przyjêcia pacjenta. Konsekwencj¹ takiej umo-
wy jest zwi¹zanie lekarza bezpo�rednim stosunkiem
umownym z pacjentem w przypadku, w którym podejmie
siê leczenia, a jednocze�nie zwolnienie placówki medycz-
nej z wszelkiej odpowiedzialno�ci, o ile spe³ni³a obowi¹-
zek w³a�ciwego wyposa¿enia i obs³ugi udostêpnionego
gabinetu.

Kluczowym pytaniem dotycz¹cym zobowi¹zania lekarza jest
kwestia, czy umowa z pacjentem obejmuje osi¹gniêcie okre-
�lonego rezultatu, czy jedynie dochowanie odpowiedniego
stopnia staranno�ci. Tradycyjnie przyjê³o siê traktowaæ zo-
bowi¹zanie lekarza jak typowe zobowi¹zanie do staranne-
go dzia³ania. Lekarz nie odpowiada za wyleczenie chorego,
ale za przeprowadzenie okre�lonych czynno�ci w odpowiedni

Umowa lekarza
z pacjentem
Filip Niemczyk, adwokatFo
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sposób. Poziom staranno�ci, jakiej pacjent ma prawo ocze-
kiwaæ od lekarza, powinien byæ wysoki, bowiem obowi¹z-
kiem lekarza jest dzia³anie zgodnie ze wskazaniami aktual-
nej wiedzy medycznej, dostêpnymi mu metodami i �rodkami
zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie
z zasadami etyki zawodowej oraz z nale¿yt¹ staranno�ci¹
(art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Po-
gl¹d taki znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie s¹dów
powszechnych, gdzie podkre�la siê, ¿e nale¿yte wywi¹zanie
siê z obowi¹zków przez lekarza stanowi gwarancjê, przy
uwzglêdnieniu daj¹cego siê przewidzieæ ryzyka, osi¹gniêcia
przewidywalnego efektu w postaci wyleczenia. Zatem brak
osi¹gniêcia przewidywanego rezultatu nie bêdzie stanowi³
nienale¿ytego wykonania umowy, je�li lekarz dzia³a³ z nale-
¿ycie wysok¹ staranno�ci¹.

Ten tradycyjny i dominuj¹cy pogl¹d mo¿e jednak w prakty-
ce ulec pewnym modyfikacjom. Wyj¹tkami od regu³y s¹
w szczególno�ci niektóre zabiegi medycyny estetycznej oraz
stomatologii. Po pierwsze dlatego, ¿e czê�æ z nich nie ma
charakteru �ci�le leczniczego. Po drugie dlatego, ¿e ich isto-
t¹ jest osi¹gniêcie okre�lonego efektu (np. korekta kszta³tu
twarzy, okre�lony kszta³t czy kolor zêbów itp.). Po trzecie
dlatego, ¿e w praktyce wiele tego rodzaju zabiegów polega
na zastosowaniu okre�lonego urz¹dzenia lub substancji,
a czynno�ci lekarza sprowadzaj¹ siê do odpowiedniej ich
obs³ugi lub podania. W przypadku uznania, ¿e lekarz zobo-
wi¹za³ siê do osi¹gniêcia okre�lonego rezultatu, nawet fakt
dochowania odpowiedniej staranno�ci nie wyklucza odpo-
wiedzialno�æ za nieosi¹gniêcie tego efektu.

S¹dy powszechne sk³aniaj¹ siê ku ujmowaniu umów do-
tycz¹cych zabiegów medycyny estetycznej i stomatologii
jako zobowi¹zañ starannego dzia³ania. W prawie cywil-
nym obowi¹zuje jednak zasada swobody umów. Od tre-
�ci konkretnego kontraktu zale¿y, czego strony mog¹ od
siebie oczekiwaæ. Do oceny, czy lekarz, wykonuj¹c dany
zabieg, musi osi¹gn¹æ okre�lony rezultat, konieczne jest
zbadanie nie tylko tre�ci samej umowy i istoty wykony-
wanego zabiegu, ale tak¿e okoliczno�ci towarzysz¹cych
jej zawarciu. Nietrudno zrozumieæ rozczarowanie pacjen-
ta gabinetu medycyny estetycznej brakiem efektów, je�li
podda³ siê zabiegowi skuszony tre�ci¹ ulotek reklamowych
i zapewnieñ o ³atwych do osi¹gniêcia rezultatach. Spo-
sobem, aby rozczarowanie to nie przekszta³ci³o siê w rosz-
czenia wobec lekarza, jest nie tylko odpowiednie sfor-
mu³owanie umowy z pacjentem, ale równie¿ rzetelne
poinformowanie go o charakterze zabiegu oraz ryzyku,
a przede wszystkim zbudowanie relacji zaufania. W prze-
ciwnym razie mo¿e siê zdarzyæ, ¿e nie tylko pacjent, ale
i s¹d rozpoznaj¹cy sprawê potraktuje lekarza tylko jak wy-
konawcê okre�lonego dzie³a na rzecz chorego. Ü
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Konferencja na temat powo³ania zespo³ów bie-
g³ych przy izbach lekarskich, zorganizowana przez
Okrêgow¹ Izbê Lekarsk¹ w Warszawie, Naczeln¹
Izbê Lekarsk¹ i Stowarzyszenie Prokuratorów RP,
by³a ju¿ trzecim spotkaniem �rodowisk lekarskie-
go i prawniczego w Prokuraturze Krajowej
dotycz¹cym pracy lekarzy bieg³ych s¹dowych.

Uczestnicy dyskutowali o rozwi¹zaniach najbardziej istot-
nych problemów zwi¹zanych z wydawaniem opinii przez

bieg³ych. Zbyt d³ugi czas wykonywania tych czynno�ci po-
woduje przeci¹ganie siê dzia³añ organów procesowych, nie
s³u¿y pacjentom ani lekarzom oczekuj¹cym na s¹dowe roz-
strzygniêcie sporów. Spotkanie lekarzy i przedstawicieli wy-
miaru sprawiedliwo�ci umo¿liwi³o wymianê do�wiadczeñ
i poznanie oczekiwañ stron.

Ewa Gojan z Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie przed-
stawi³a projekt powo³ania przy okrêgowych izbach lekar-
skich zespo³ów bieg³ych, które zosta³yby wpisane, obok
zak³adów medycyny s¹dowej, na listê �bieg³ych instytucjo-
nalnych�. Zaznaczy³a, ¿e tworzenie zespo³ów przy izbach
odbywa³oby siê na zasadzie dobrowolno�ci. O zaletach
i wadach takiego rozwi¹zania mówi³a prokurator Ewa Kiec.
Podkre�li³a, ¿e przedstawiona propozycja pozwala na two-
rzenie jednolitej, nowoczesnej struktury bieg³ych, ze stabil-

n¹ obsad¹ ekspertów i gwarancj¹ instytucjonaln¹, jak¹ daje
samorz¹d lekarski, a tak¿e s³u¿y poprawie komunikacji miê-
dzy organem procesowym a bieg³ymi. W�ród ewentualnych
trudno�ci zwi¹zanych z powo³aniem zespo³ów bieg³ych przy
izbach lekarskich wskaza³a problem dualizmu opiniowania,
w zwi¹zku z prowadzonymi w izbach postêpowaniami przed
rzecznikiem odpowiedzialno�ci zawodowej.

Na opiniê lekarza bieg³ego czeka siê d³ugo, a lekarze nie-
zbyt chêtnie sporz¹dzaj¹ opinie dla organów procesowych.
Przyczyny tego stanu rzeczy wyja�nia³ Krzysztof Kordel, pre-
zes ORL w Poznaniu. Zwraca³ uwagê, ¿e lekarz bieg³y przy-
chodzi do s¹du przedstawiæ opiniê, a nie na egzamin spe-
cjalizacyjny. Jego wiedza i do�wiadczenie nie powinny wiêc
byæ kwestionowane, a to siê zdarza. Dla lekarzy wa¿ny jest
te¿ czas, który musz¹ po�wiêciæ na udzia³ w sprawach pro-
cesowych, czêsto przeci¹gaj¹cych siê lub opó�nionych. An-
drzej Matyja, prezes ORL w Krakowie, zaznaczy³, ¿e sporz¹-
dzenie opinii w zakresie medycyny to skomplikowany,
d³ugotrwa³y i kosztowny proces. Bieg³emu nale¿y zapewniæ
w³a�ciwe warunki wykonania tego zadania. To on powinien
okre�liæ, w jakim czasie jest w stanie wykonaæ tê pracê,
a wynagrodzenie powinno byæ adekwatne do jego wiedzy
i pozycji zawodowej. O roli Zespo³u ds. Orzekania i Opinio-
wania S¹dowo-Lekarskiego w �l¹skiej Izbie Lekarskiej i zna-
czeniu praktycznych szkoleñ dla bieg³ych s¹dowych mówi³
prezes ORL w Katowicach Jacek Kozakiewicz. Zwróci³ uwa-
gê na potrzebê ochrony bieg³ego, na �immunitet bieg³e-
go�, który uniemo¿liwia³by poci¹gniêcie do odpowiedzial-
no�ci karnej za tre�æ wydanej opinii czy dochodzenie roszczeñ
cywilnych za skutki niekorzystnej opinii.

Uczestnicy konferencji, dyskutuj¹c nad projektem powo³ania
zespo³ów bieg³ych przy izbach lekarskich, zwracali równie¿
uwagê na kwestie organizacyjno-logistyczne i prawne takie-
go rozwi¹zania. Zarówno lekarze, jak i prawnicy za dzia³ania
priorytetowe uznali wspólne szkolenia przedstawicieli �rodo-
wiska lekarskiego i wymiaru sprawiedliwo�ci, gdy¿ wymiana
do�wiadczeñ oraz wzajemne zrozumienie sposobu dzia³a-
nia i oczekiwañ bêd¹ s³u¿y³y lepszej wspó³pracy. Ü               ach
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Czy bêd¹
zespo³y bieg³ych
przy izbach
lekarskich?
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Jakie s¹ pañskie plany na o¿ywienie dzia³alno�ci PTL,
która nieco przyblad³a w nowym wieku?

Z acznê od przypomnienia, ¿e Polskie Towarzystwo Le-
karskie to dobra marka, znana w Polsce i na �wiecie.
Jak ka¿da organizacja, ma okresy burzliwego rozwo-

ju, ale te¿ mniejszego znaczenia. PTL jest w pewnym sensie
spadkobierc¹ powsta³ych w pocz¹tku XIX w. na ziemiach
polskich towarzystw lekarskich (np. w Wilnie, Warszawie,
Kaliszu, Krakowie), aczkolwiek jego powo³anie po drugiej
wojnie �wiatowej stanowi³o akt polityczny. Wkrótce bêdzie
mieæ 65 lat. W latach 60. i 70. ubieg³ego wieku PTL by³o
liderem. Nale¿a³o do niego ponad 80 proc. pracuj¹cych leka-
rzy. Kiedy� spotykali siê w ko³ach PTL z wielu powodów. Zmia-
ny ustrojowe w latach 90. przebiega³y jednak znacznie szyb-
ciej, ni¿ mog³o przekszta³caæ siê PTL. Zaczê³o nieco traciæ na
znaczeniu. Lekarzy w kraju przybywa³o, a w PTL ich liczba
mala³a. Kiedy� by³o 25 tys. cz³onków, obecnie oko³o 6,5 tys.,
to s¹ dane po weryfikacji. Niektóre ko³a i oddzia³y gorzej
pracuj¹, wrêcz koñcz¹ dzia³alno�æ. Ale nie skre�lamy ich od
razu, próbujemy szukaæ osób, które chcia³yby reaktywowaæ
jednostkê. Nasz¹ markê trzeba wzmocniæ. Bêdê zabiega³,
aby chocia¿ zbli¿yæ siê do �wietno�ci sprzed 25�30 lat.

Z kim bêdzie pan nawi¹zywa³ wspó³pracê?

Mam innych partnerów ni¿ w czasach swej prezesury prof.
Woy-Wojciechowski � inny minister zdrowia, inny premier,
wiele organizacji lekarskich. Chc¹ z nami rozmawiaæ. Uwa-
¿am, ¿e PTL wymaga gruntownej przemiany, pocz¹wszy od
zaproszenia do wspó³pracy m³odych naukowców, lekarzy,
nawet studentów medycyny. Zaczynam od ma³ych kroków
� zainteresowania m³odych ludzi nasz¹ dzia³alno�ci¹.

Jestem opiekunem Studenckiego Ko³a Chirurgicznego, jego
cz³onkowie s¹ zapraszani do naszego pocztu sztandarowe-
go. Na tegorocznej uroczysto�ci wrêczenia odznaczeñ PTL

Z prof. dr. hab. n. med. Waldemarem
Kostewiczem, prezesem Polskiego
Towarzystwa Lekarskiego, specjalist¹ chirurgii
ogólnej i naczyniowej z II Katedry i Kliniki
Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej
II Wydzia³u Lekarskiego Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego w Szpitalu
Czerniakowskim, rozmawia Ma³gorzata Skarbek.

na Zamku Królewskim byli m³odzi. Widzê te¿ mo¿liwo�æ bli¿-
szych kontaktów z nasz¹ uczelni¹. Jestem tak¿e opiekunem
�Czwartków chirurgicznych�, cyklicznych konferencji nauko-
wo-szkoleniowych organizowanych od 2007 r. przez studen-
tów dla studentów. Ich równie¿ chcia³bym zainteresowaæ
dzia³alno�ci¹ PTL. Zw³aszcza, ¿e przez ostatnie dziesiêæ lat
na �Czwartkach� by³o w sumie ponad 8 tys. studentów.

Z wielkim naciskiem podkre�lam, ¿e mnie osobi�cie i Pol-
skiemu Towarzystwu Lekarskiemu zale¿y na promowaniu
szlachetnej idei humanizmu, bo ¿yjemy obecnie w �wiecie
komercjalizacji i dehumanizacji. Ma³o licz¹ siê ju¿ wy¿sze
warto�ci, a one s¹ przecie¿ nierozerwalnie zwi¹zane z prac¹
lekarza.

Ze smutkiem zauwa¿am, ¿e niestety zanika akademicko�æ
na naszych uczelniach. To bardzo mnie niepokoi. Przyczyn
jest wiele. Wspó³czesna medycyna zmienia siê w zawrot-
nym tempie i stwarza coraz wiêcej dylematów moralnych.
W szpitalach przede wszystkim my�li siê o finansowaniu,
o op³acalno�ci procedur, a to prowadzi do erozji etosu le-
karskiego. Zamiana etyki lekarskiej na etykê wolnego rynku
i biznesu niszczy personaln¹ relacjê lekarz � pacjent. W tym
my�leniu zatraca siê dobro najwy¿sze, jakim jest pacjent.
Na studiach medycznych mamy du¿o wiedzy teoretycznej,
a ma³o praktyki i kontaktu z pacjentem. Wierzê jednak, ¿e
pomimo tych zmian, mimo technicyzacji medycyny, pozo-

O¿ywimy
dzia³alno�æ
PTL

TOWARZYSTWO MEDYCZNE
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�Gloria Medicine� 2016
21 pa�dziernika 2016 r., podczas uroczysto�ci
w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie,
kilkunastu lekarzy � wybitnych naukowców
i zas³u¿onych spo³eczników, uhonorowano
odznaczeniami Polskiego Towarzystwa
Lekarskiego oraz medalami �Gloria Medicine�.

staje miejsce dla mistrza, który naucza szacunku do zawodu
lekarza, zwi¹zanej z nim odpowiedzialno�ci, uczy empatii,
wra¿liwo�ci na ból, cierpienie, zrozumienia obaw pacjenta
i nadziei, jak¹ w swoim lekarzu pok³ada. Tego nie mo¿na siê
nauczyæ z ksi¹¿ki. Zawód lekarza jest nie tylko profesj¹ oso-
bist¹ i intymn¹, jest równie¿ zawodem naj�ci�lejszego za-
ufania publicznego. Jak pisze etyk Jan Hartman: �Pos³uga
lekarska jest uniwersalna, powszechna i nieustaj¹ca�. Jed-
nak etyka jest obecnie obca wielu lekarzom.

Zjawisko reifikacji pacjenta to jedna z g³ównych przeszkód
stoj¹cych na drodze pe³nej realizacji etosu zawodowego
w pracy lekarza. Nawet metaforycznie pojmowany etos le-
karski wywiera istotny wp³yw na praktykê zawodow¹ i efek-
tywno�æ leczenia, dlatego nie nale¿y ignorowaæ tego zjawi-
ska przy ustalaniu standardów odpowiedzialno�ci
zawodowej. Ten wielki problem niestety narasta, Polskie To-
warzystwo Lekarskie zauwa¿a go i bêdzie, wspólnie z izba-
mi lekarskimi, w³adzami uczelni i dyrektorami szpitali, d¹-
¿yæ do jego ograniczenia.

Lekarze mojego pokolenia mieli szczê�cie obcowaæ na uczel-
niach i startowaæ w ¿ycie zawodowe pod kierunkiem profe-
sorów, których i ja dzisiaj wspominam z wdziêczno�ci¹. Dzi�
bardziej ni¿ kiedykolwiek potrzebny jest nauczyciel medycy-
ny, który swoim przyk³adem za�wiadcza, ¿e s³owa wyg³a-
szane ex cathedra, w auli, znajduj¹ potwierdzenie w osobo-
wo�ci i zaletach charakteru mistrza. Bo lekarz to wiele znaczy:
i zawód, i sztuka leczenia, i powo³anie, i s³u¿ba drugiemu
cz³owiekowi od chwili z³o¿enia przysiêgi Hipokratesa po kres
¿ycia.

Czy PTL ma liderów, którzy skupiaj¹ wokó³ siebie
ludzi?

Jest ich wielu, np. by³y prezes jest mark¹ sam w sobie. Byli
przewodnicz¹cymi kó³, oddzia³ów. Chcia³bym, aby w³a�nie
oni przekazywali tradycjê m³odym, bo przecie¿ nie ma przy-
sz³o�ci bez przesz³o�ci. Po roku pracy ju¿ wiem, co znaczy
osobisty kontakt, porozumienie towarzyskie i bezpo�rednia
wspó³praca. Prof. Woy-Wojciechowski je�dzi³ po Polsce, by³
jednak na emeryturze. Ja jestem czynnym chirurgiem, trud-
niej mi tak dzia³aæ. Jednak jestem dobrej my�li, bo nowy
Zarz¹d G³ówny PTL to ludzie �wiatli, niezwykle zaanga¿o-
wani w pracê spo³eczn¹ w swoich miejscowo�ciach, natych-
miast reaguj¹cy na wyzwania zwi¹zane z potrzeb¹ istnienia
PTL na forum publicznym.

Jak zamierza pan wspó³pracowaæ z samorz¹dem
lekarskim?

Izby lekarskie istnia³y przed wojn¹, potem je zlikwidowano.
�rodowisko mia³o �wiadomo�æ, ¿e s¹ potrzebne. Wiele osób
zabiega³o o ich reaktywacjê. Ponowne powo³anie by³o de-
cyzj¹ polityczn¹, ale poprzedzone zosta³o licznymi rozmo-
wami, zabiegami luminarzy medycyny, w tym z grona PTL,
profesorów: �p. Tadeusza Koszarowskiego, Jerzego Woy-
-Wojciechowskiego, Jerzego Jurkiewicza. Na pewno zbyt ma³o
siê o tym mówi. Ale mieli�my i mamy dobre relacje z izbami
lekarskimi, zarówno naczeln¹, jak i okrêgowymi. Jest wiele
aspektów, w których jeste�my w stanie siê porozumieæ.
Organizujemy konferencje interdyscyplinarne. Staramy siê
znale�æ p³aszczyzny wspólne dla ró¿nych specjalistów, np.
odpowiedzialno�æ cywilna, ubezpieczenia, problem leczenia
ludzi starych, zagadnienia kulturalne, artystyczne, sport.

My�lê, ¿e ³¹czy nas równie¿ troska o tradycjê, patriotyzm,
krzewienie idei humanistycznych, kontakty z Poloni¹. Zale-
¿y nam na tych kontaktach. Na Kongresie Polonii w czerwcu
2016 r. powierzono nam przygotowanie sesji po�wiêconej
historii polskich towarzystw lekarskich na prze³omie XIX
i XX w. Aktywno�ci PTL jest znacznie wiêcej. Wymieniê naj-
wa¿niejsze. Dziêki staraniom PTL rok 2017 zosta³ ustano-
wiony przez Senat RP rokiem doktora W³adys³awa Biegañ-
skiego (1857�1917) � aby w setn¹ rocznicê jego �mierci
oddaæ nale¿ny ho³d temu zas³u¿onemu dla Czêstochowy,
Polski i Europy wybitnemu lekarzowi i badaczowi, etykowi,
wspó³twórcy deontologii lekarskiej, który swoje ¿ycie
po�wiêci³ dobru wspólnemu. Ü

W�ród wyró¿nionych tytu³em �Zas³u¿onemu Polskie
Towarzystwo Lekarskie� znale�li siê lekarze z wojewódz-

twa mazowieckiego: Robert Wiraszka, radioterapeuta i on-
kolog z Radomia, oraz Jaros³aw Pinkas, wiceminister zdro-
wia. Medal �Gloria Medicine� otrzyma³o dziesiêæ osób,
w tym gen. prof. Jan Krzysztof Podgórski i dr hab. n. med.
Joanna Góra-Tybor z Mazowsza.

Wyró¿nienia wrêczali prof. Waldemar Kostewicz, prezes PTL,
i prof. Jerzy Woy-Wojciechowski, prezes honorowy. Spotka-
nie mia³o uroczyst¹ oprawê, u�wietni³y je wystêpy lekarzy
artystów: �piewaczek Anny Kutkowskiej-Kass i Eweliny Siel-
skiej-Badurek, pianisty Cezarego Olszewskiego oraz chóru
OIL w Warszawie pod dyrekcj¹ Beaty Herman. Ü           mkr
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UCHWA£A NR 51/R-VII/16
OKRÊGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

Z 18 LISTOPADA 2016 R.
w sprawie ustalenia liczby cz³onków rejonu

wyborczego, uprawnionych do wyboru jednego
delegata na okrêgowy zjazd lekarzy w Warszawie

VIII kadencji 2018�2022
oraz minimalnej i maksymalnej liczby cz³onków

rejonu wyborczego, posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze, utworzonego do przeprowadzenia

wyborów delegatów na okrêgowy zjazd lekarzy
VIII kadencji 2018�2022

Na podstawie art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich (DzU z 2016, poz. 522 j.t.) oraz §13 ust.
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 i 13 Regulaminu wyborów do organów izb
lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwo³ywania
cz³onków tych organów i osób zajmuj¹cych stanowiska
w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stano-
wi¹cego za³¹cznik do obwieszczenia prezesa Naczelnej Rady
Lekarskiej z 14 lipca 2016 r., na wniosek Okrêgowej Komisji
Wyborczej Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie � uchwala
siê, co nastêpuje:

§1
Na wniosek Okrêgowej Komisji Wyborczej Okrêgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie:

1) ustala siê liczbê cz³onków rejonu wyborczego, uprawnio-
nych do wyboru jednego delegata na okrêgowy zjazd leka-
rzy w Warszawie VIII kadencji 2018�2022, w liczbie 80 osób,

2) ustala siê liczebno�æ rejonu wyborczego, która powinna
obejmowaæ nie mniej ni¿ 80 i nie wiêcej ni¿ 285 lekarzy
lub lekarzy dentystów, posiadaj¹cych czynne prawo
wyborcze.

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

UCHWA£A NR 52/R-VII/16
OKRÊGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

Z 18 LISTOPADA 2016 R.
w sprawie ustalenia terminu obrad

XXXVII Okrêgowego Zjazdu Lekarzy Okrêgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich (DzU 2016.522 j.t.) � uchwala siê, co nastêpuje:

§1
Ustala siê termin obrad XXXVII Okrêgowego Zjazdu Lekarzy
Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nie-
lubowicza na 1 kwietnia 2017 r.

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

UCHWA£A NR 54/R-VII/16
OKRÊGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

Z 18 LISTOPADA 2016 R.
w sprawie ustalenia terminu obrad XXXVIII

Sprawozdawczo-Wyborczego Okrêgowego Zjazdu
Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

im. prof. Jana Nielubowicza

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich (DzU 2016.522 j.t.) � uchwala siê, co nastêpuje:

§1
Ustala siê termin obrad XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okrêgowego Zjazdu Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w War-
szawie im. prof. Jana Nielubowicza na 29�31 marca 2018 r.

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

UCHWA£A NR 55/R-VII/16
OKRÊGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

Z 18 LISTOPADA 2016 R.
w sprawie przyjêcia terminów posiedzeñ

Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w 2017 r.

Na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich (DzU 2016.522 j.t.) � uchwala siê, co nastêpuje:

§1
Przyjmuje siê nastêpuj¹ce terminy posiedzeñ Okrêgowej Rady
Lekarskiej w Warszawie w 2017 r.:

1) 27 stycznia, 2) 24 lutego, 3) 24 marca, 4) 21 kwietnia,
5) 26 maja, 6) 30 czerwca, 7) 22 wrze�nia, 8) 20 pa�dziernika,
9) 24 listopada, 10) 20 grudnia.

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Sentencja orzeczenia Okrêgowego S¹du Lekarskiego
(SORL.70.23/2016.2.2016)

Na podstawie zarz¹dzenia nr 2 przewodnicz¹cego Okrêgowe-
go S¹du Lekarskiego w Warszawie z 6 pa�dziernika 2016 r.
w sprawie przekazania prezesowi Okrêgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie do opublikowania w �Miesiêczniku Okrêgowej
Izby Lekarskiej w Warszawie Puls� sentencji orzeczenia Okrê-
gowego S¹du Lekarskiego w Warszawie w sprawie lek. Krzysz-
tofa Komorzyckiego, cz³onka Okrêgowej Izby Lekarskiej w War-
szawie, publikuje siê, co nastêpuje (pisownia oryginalna):

Orzeczeniem z 28 kwietnia 2016 r. Okrêgowy S¹d Lekarski
w Warszawie postanowi³ �uznaæ dr. n. med. Krzysztofa
Komorzyckiego winnym przewinienia zarzucanego mu we
wniosku o ukaranie. Za to orzec karê zakazu pe³nienia funk-
cji kierowniczych na okres 2 lat�. Orzeczenie jest prawomoc-
ne od 17 sierpnia 2016 r.

Sentencja orzeczenia Okrêgowego S¹du Lekarskiego
(SORL.70.22/2016.2.2016)

Na podstawie zarz¹dzenia nr 1 przewodnicz¹cego Okrêgowe-
go S¹du Lekarskiego w Warszawie z 6 pa�dziernika 2016 r.
w sprawie przekazania prezesowi Okrêgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie do opublikowania w �Miesiêczniku Okrêgowej
Izby Lekarskiej w Warszawie Puls� sentencji orzeczenia Okrê-
gowego S¹du Lekarskiego w Warszawie w sprawie lek. An-
drzeja Nagata, cz³onka Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warsza-
wie, publikuje siê, co nastêpuje (pisownia oryginalna):

Orzeczeniem z 17 marca 2016 r. Okrêgowy S¹d Lekarski
w Warszawie postanowi³ �uznaæ lek. Andrzeja Nagata win-
nym przewinienia zarzucanego mu we wniosku o ukaranie
i za to orzec karê zakazu pe³nienia funkcji kierowniczych
w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres
3 lat�. Orzeczenie jest prawomocne od 17 sierpnia 2016 r.

BIULETYN ORL w WARSZAWIE
redaguje sekretarz ORL Ewa Miêkus-P¹czek
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Obwieszczenie nr 1/2016/VII
przewodnicz¹cego Okrêgowej Komisji Wyborczej

w Warszawie z 9 listopada 2016 r.
w sprawie wyga�niêcia mandatu delegata na Okrêgowy

Zjazd Lekarzy w Warszawie na kadencjê 2013�2017
w rejonie wyborczym nr K7/110 Miñsk Mazowiecki

Na podstawie §45 ust. 3 regulaminu wyborów, bêd¹cego
za³¹cznikiem do uchwa³y nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy
z 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do
organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu
odwo³ywania cz³onków tych organów i osób zajmuj¹cych
stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wybor-
czych (j.t. uwzglêdniaj¹cy zmiany wprowadzone uchwa³¹
nr 6 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy z 14 maja
2016 r.), i uchwa³y nr 1/2016/VII Okrêgowej Komisji Wybor-
czej w Warszawie z 9 listopada 2016 r. w sprawie wyga�niê-
cia mandatu delegata na Okrêgowy Zjazd Lekarzy w War-
szawie na kadencjê 2013�2017 w rejonie wyborczym nr K7/
110 Miñsk Mazowiecki obwieszcza siê, co nastêpuje:

§1
Obwieszcza siê wyga�niêcie mandatu delegata na Okrêgo-
wy Zjazd Lekarzy w Warszawie na kadencjê 2013�2017 lek.
Bartosza Dworeckiego w rejonie wyborczym nr K7/110 Miñsk
Mazowiecki.

Obwieszczenie nr 2/2016/VII
przewodnicz¹cego Okrêgowej Komisji Wyborczej

w Warszawie z 9 listopada 2016 r.
w sprawie uzyskania mandatu delegata na Okrêgowy
Zjazd Lekarzy w Warszawie na kadencjê 2013�2017
w rejonie wyborczym nr K7/110 Miñsk Mazowiecki

Na podstawie §45 ust. 3 regulaminu wyborów, bêd¹cego
za³¹cznikiem do uchwa³y nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy
z 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do
organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu
odwo³ywania cz³onków tych organów i osób zajmuj¹cych
stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wybor-
czych (j.t. uwzglêdniaj¹cy zmiany wprowadzone uchwa³¹
nr 6 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy z 14 maja
2016 r.), i uchwa³y nr 2/2016/VII Okrêgowej Komisji Wybor-
czej w Warszawie z 9 listopada 2016 r. w sprawie uzyskania
mandatu delegata na Okrêgowy Zjazd Lekarzy w Warsza-
wie na kadencjê 2013�2017 w rejonie wyborczym nr K7/
110 Miñsk Mazowiecki obwieszcza siê, co nastêpuje:

§1
Obwieszcza siê uzyskanie mandatu delegata na Okrêgowy
Zjazd Lekarzy w Warszawie na kadencjê 2013�2017 przez
lek. Wies³awê Soko³owsk¹-Ruciñsk¹ w rejonie wyborczym
nr K7/110 Miñsk Mazowiecki.

Podczas obrad Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warsza-
wie 18 listopada 2016 r. wrêczono dr n. med. Joan-

nie Mrowiec Odznaczenie �Laudabilis� przyznane jej
przez kapitu³ê 16 marca.

Joanna Mrowiec studia medyczne ukoñczy³a w 1991 r.
Jest lekarzem dentyst¹, specjalist¹ z zakresu ortodoncji
oraz doktorem nauk medycznych. W latach 1997�2001
by³a delegatem na okrêgowy zjazd lekarzy, od 1997 r.
jest zastêpc¹ okrêgowego rzecznika odpowiedzialno�ci
zawodowej. Prowadzi postêpowania w trudnych i skom-
plikowanych sprawach, po�wiêcaj¹c im swój prywatny
czas. Ma du¿¹ wiedzê z dziedziny prawa medycznego
i etyki zawodowej. Ü mkr

Towarzystwo Lekarskie Czêstochowskie, oddzia³ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
przyzna³o Andrzejowi Sawoniemu, prezesowi ORL w Warszawie, Statuetkê W³ady-

s³awa Biegañskiego. Laureatami tego wyró¿nienia s¹ osoby oraz instytucje zas³u¿one
dla PTL i medycyny. Uroczysto�æ odby³a siê w pa�dzierniku 2016 r., w Ratuszu Miejskim
w Czêstochowie. � To nagroda za wspó³pracê naszego samorz¹du z organizacjami polo-
nijnymi i za nasze zaanga¿owanie na rzecz Polonii medycznej na Wschodzie. Uhonoro-
wanie mnie Statuetk¹ Biegañskiego traktujê jak wyró¿nienie przyznane Okrêgowej
Radzie Lekarskiej w Warszawie � powiedzia³ Andrzej Sawoni. Ü                                            kb

�Laudabilis� dla Joanny Mrowiec

Laureat Honorowej
Statuetki Biegañskiego
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I. UTWORZENIE REJONÓW WYBORCZYCH

Do 31 grudnia 2016 r.

z podjêcie uchwa³y przez okrêgow¹ radê lekarsk¹, na wnio-
sek okrêgowej komisji wyborczej, w sprawie ustalenia:

� liczby cz³onków rejonu wyborczego uprawnionych
do wyboru jednego delegata (jednolitej dla wszystkich
rejonów wyborczych),

� minimalnej i maksymalnej liczby cz³onków rejonu
wyborczego.

Od 1 stycznia do 28 lutego 2017 r.

z okrêgowa komisja wyborcza ustala rejony wyborcze,
które mog¹ obejmowaæ zak³ady lecznicze, jednostki
zasadniczego podzia³u terytorialnego kraju, grupy lekarzy;

z okrêgowa rada lekarska, na wniosek okrêgowej komisji
wyborczej, podejmuje uchwa³ê o utworzeniu rejonów
wyborczych na okres VIII kadencji;

z okrêgowa komisja wyborcza, na podstawie ww. uchwa³y
okrêgowej rady lekarskiej, ustala imienne listy cz³onków
rejonów wyborczych oraz liczbê mandatów dla delega-
tów, którzy powinni byæ wybrani w danym rejonie.
Uchwa³a okrêgowej komisji wyborczej obejmuje cz³on-
ków okrêgowej izby lekarskiej posiadaj¹cych czynne
prawo wyborcze wg stanu na 31 grudnia 2016 r.;

KALENDARZ WYBORÓW DELEGATÓW
NA OKRÊGOWE ZJAZDY LEKARZY

I KRAJOWY ZJAZD LEKARZY
NA OKRES VIII KADENCJI

Kole¿anki i Koledzy,

koñczy siê trzeci rok VII kadencji organów samorz¹du lekarskiego. W zwi¹zku z rozpoczêciem przygotowañ do
wyborów delegatów na okrêgowe zjazdy lekarzy i Krajowy Zjazd Lekarzy na VIII kadencjê Krajowa Komisja Wybor-
cza przyjê³a kalendarz wyborczy (tekst poni¿ej). Przesuniêcie jesienno-zimowego terminu zwo³ywania zjazdów spra-
wozdawczo-wyborczych do 31 marca 2018 r. pozwala na po³¹czenie zjazdów sprawozdawczo-wyborczych z bud¿e-
towymi. Takie rozwi¹zanie organizacyjne umo¿liwia z³o¿enie sprawozdania przez ustêpuj¹ce organy izby za okres
pe³nej czteroletniej kadencji i rezygnacjê z jednego zjazdu, a tym samym oszczêdno�æ czasu kole¿anek i kolegów
oraz �rodków finansowych.

Nawi¹zuj¹c do zmienionego kalendarza wyborczego, Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie wyznaczy³a termin
XXXVIII Zjazdu Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na 29�31 marca 2018 r.

Krajowy Zjazd Lekarzy jest planowany w ostatnim tygodniu maja 2018 r.

Przypominam, ¿e regulamin wyborów, tak jak w poprzedniej kadencji,
umo¿liwia g³osowanie w rejonie wyborczym drog¹ korespondencyjn¹.

Kolejne informacje bêd¹ sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Izby
(www.izba-lekarska.pl) i w �Pulsie�.

£adys³aw Nekanda-Trepka
przewodnicz¹cy Krajowej Komisji Wyborczej

z okrêgowa komisja wyborcza publikuje listy cz³onków
rejonów wyborczych na stronie internetowej okrêgowej
izby lekarskiej (BIP), udostêpnia je do wgl¹du w siedzi-
bie okrêgowej izby lekarskiej oraz informuje cz³onków
o wpisaniu na listê danego rejonu.

II. OSTATECZNE USTALENIE
IMIENNEJ LISTY CZ£ONKÓW
REJONU WYBORCZEGO
I LICZBY MANDATÓW
NA OKRÊGOWY ZJAZD LEKARZY

Do 14 kwietnia 2017 r.

z okrêgowa komisja wyborcza przyjmuje wnioski cz³onków
izby o umieszczenie na li�cie innego rejonu wyborczego,

z okrêgowa komisja wyborcza ustala i publikuje osta-
teczne listy cz³onków rejonów wyborczych oraz liczbê
mandatów w ka¿dym rejonie wyborczym na stronie
internetowej izby oraz udostêpnia do wgl¹du w siedzi-
bie izby,

z okrêgowa rada lekarska w oparciu o liczbê mandatów
okre�lon¹ w rejonach wyborczych podejmuje, na wnio-
sek okrêgowej komisji wyborczej, uchwa³ê o liczbie
mandatów na okrêgowy zjazd lekarzy VII kadencji nie
mniejszej ni¿ 80 i nie wiêkszej ni¿ 400.

Za³¹cznik do uchwa³y Krajowej Komisji Wyborczej z 15 pa�dziernika 2016 r.

KALENDARZ WYBORCZY
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III. USTALENIE LISTY KANDYDATÓW
W REJONACH WYBORCZYCH

Do 15 maja 2017 r.

z okrêgowa komisja wyborcza, po ustaleniu ostatecznych
list cz³onków rejonów wyborczych, bezzw³ocznie
og³asza w biuletynie OIL oraz w BIP informacje o trybie
i terminie zg³aszania kandydatów na delegatów
w rejonach wyborczych,

z zg³aszanie do okrêgowej komisji wyborczej, przez
cz³onków rejonu, kandydatów na delegatów,

z okrêgowa komisja wyborcza w drodze uchwa³y sporz¹-
dza i zamyka listê kandydatów w rejonie wyborczym.

Do 31 maja 2017 r.

z okrêgowa komisja wyborcza publikuje na stronie
internetowej izby listy kandydatów oraz udostêpnia
je w siedzibie okrêgowej izby lekarskiej

IV. G£OSOWANIE W REJONACH WYBORCZYCH

Do 31 pa�dziernika 2017 r.

z powo³anie komisji skrutacyjnych przez przewodnicz¹ce-
go okrêgowej komisji wyborczej,

z ustalenie przez okrêgow¹ komisjê wyborcz¹: dnia, miej-
sca oraz okresu g³osowania, obejmuj¹cego od 1 do 12
godzin, w danym rejonie wyborczym,

z przekazanie cz³onkowi rejonu wyborczego informacji
o terminie, miejscu i okresie g³osowania i jednocze�nie
informacji o mo¿liwo�ci i trybie g³osowania w drodze
korespondencyjnej,

z przyjmowanie przez okrêgow¹ komisjê wyborcz¹ g³osów
oddawanych przez cz³onków okre�lonego rejonu wybor-
czego w drodze korespondencyjnej,

z przeprowadzenie g³osowania osobistego (do urny)
w okre�lonym uprzednio terminie i miejscu oraz usta-
lenie wyników g³osowania w danym rejonie przez
komisjê skrutacyjn¹ powo³an¹ przez przewodnicz¹cego
OKW.

V. OG£OSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW

Do 15 listopada 2017 r.

z sprawdzenie prawid³owo�ci przeprowadzenia wyborów
przez komisjê wyborcz¹,

z uchwa³a okrêgowej komisji wyborczej w terminie do 14
dni od daty przeprowadzenia ostatniego g³osowania
w rejonie wyborczym, potwierdzaj¹ca wyniki g³osowa-
nia i wyborów delegatów na okrêgowy zjazd lekarzy,

z opublikowanie wyników wyborów na stronie internetowej
(na podstawie ww. uchwa³y okrêgowej komisji wyborczej).

VI. ROZPATRYWANIE PROTESTÓW

Do 15 grudnia 2017 r.

z w przypadku zg³oszenia protestu � przyjmowanie i rozpa-
trywanie protestów dot. wyników wyborów w rejonach:

� protest przeciwko wa¿no�ci wyborów zg³oszony przez
cz³onka rejonu wyborczego � do 7 dni od dnia og³o-
szenia wyników wyborów,

� okrêgowa komisja wyborcza przekazuje protest okrê-
gowemu s¹dowi lekarskiemu do 7 dni od dnia otrzy-
mania protestu,

� okrêgowy s¹d lekarski rozpatruje protest i wydaje
postanowienie w przedmiocie wa¿no�ci/niewa¿no�ci
wyborów do 14 dni od dnia otrzymania protestu,

z obwieszczenie o wynikach wyborów publikowane
w BIP izby lekarskiej oraz w biuletynie (miesiêczniku).

VII. KOLEJNE TURY WYBORÓW

Do 31 stycznia 2018 r.

z w przypadku liczby wybranych delegatów na okrêgo-
wy zjazd lekarzy mniejszej ni¿ po³owa liczby manda-
tów ustalonych uchwa³¹ okrêgowej rady lekarskiej
okrêgowa komisja wyborcza organizuje i przeprowa-
dza kolejne wybory na wakuj¹ce mandaty w rejonach
wyborczych, w których nie wybrano delegatów lub
w których nie wszystkie mandaty zosta³y obsadzone
albo na skutek postanowienia s¹du o niewa¿no�ci
wyborów, albo na pisemny wniosek co najmniej
20 proc. cz³onków rejonu wyborczego, w którym
nie odby³y siê wybory,

z lista kandydatów jest ponownie ustalana i mo¿e
uwzglêdniaæ nowych kandydatów,

z przeprowadzenie g³osowania w rejonach wyborczych
przebiega analogicznie jak w pierwszej turze wyborów,

z kolejne tury wyborów przeprowadza okrêgowa
komisja wyborcza co najmniej do czasu obsadzenia
po³owy liczby mandatów delegatów na okrêgowy
zjazd lekarzy,

z w przypadku zg³oszenia protestu � przyjmowanie i roz-
patrywanie protestów dotycz¹cych wyników wyborów
w rejonach,

z obwieszczenie o wynikach II tury wyborów
(i ew. kolejnych) publikowane w BIP izby lekarskiej
oraz w biuletynie.

ZWO£ANIE
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRÊGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

Do 31 marca 2018 r.

z zwo³anie przez okrêgow¹ radê lekarsk¹ sprawozdaw-
czo-wyborczych okrêgowych zjazdów lekarzy
(nie wcze�niej ni¿ 30 dni od dnia og³oszenia
obwieszczenia o wynikach wyborów
przeprowadzonych w ostatniej turze wyborów),

z obwieszczenie o wynikach wyborów delegatów
na Krajowy Zjazd Lekarzy.

ZWO£ANIE KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY

15�31 maja 2018 r.
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Liderem jest Francja
W latach 2004�2007 uruchomiono we Francji pierwszy Na-
rodowy Plan Chorób Rzadkich, w ramach którego stworzo-
no 131 centrów referencyjnych i 501 centrów kompetencyj-
nych. Drugi Narodowy Plan Chorób Rzadkich realizowano
od 2011 do 2014 r. Celem by³o skoordynowanie pracy
poszczególnych ministerstw, regionów, organizacji pacjen-
tów oraz interesariuszy organizacji europejskich dzia³aj¹cych
na rynku medycznym. Nad wykonaniem planu pracowa³
60-osobowy komitet. Pracowano te¿ nad popraw¹ opieki
nad pacjentami z chorobami rzadkimi, zasadami certyfikacji
o�rodków lecz¹cych pacjentów, standaryzacj¹ laboratoriów
i bazami danych.

Poza o�rodkami referencyjnymi i centrami kompetencyjny-
mi dzia³aj¹ we Francji 54 o�rodki diagnostyki molekularnej
i 12 rejestrów narodowych. Drugi Narodowy Plan Chorób
Rzadkich zaowocowa³ utworzeniem 49 agencji badawczych
i uruchomieniem 158 szpitalnych programów badawczych.
W toku jest te¿ 227 badañ klinicznych � 106 zainicjowanych
przez o�rodki akademickie i 121 � przez przemys³ farma-
ceutyczny.

Oty³o�æ nas zabije � ju¿ w 1964 r. twierdzi³
prof. Philip James zajmuj¹cy siê problematyk¹
zdrowia osób z nadwag¹ i oty³o�ci¹. Wówczas
taka prognoza wydawa³a siê mocno przejaskra-
wiona. Po 50 latach okazuje siê, ¿e profesor
mia³ racjê.

Skutki oty³o�ci trapi¹ wiêkszo�æ spo³eczeñstw krajów roz-
winiêtych, w postaci licznych chorób: cukrzycy, nadci�nie-

nia, chorób serca i znacznej czê�ci nowotworów. W 1975 r.
w Europie oty³o�æ stwierdzono u oko³o 3,2 proc. mê¿czyzn
i 6,4 proc. kobiet. Prognozy mówi¹, ¿e w 2025 r. wyst¹pi
u 18 proc. mê¿czyzn i 21 proc. kobiet. Tak¿e nasz kraj nie
jest wolny od tego zjawiska.

Jedn¹ z prób przeciwdzia³ania epidemii oty³o�ci podj¹³ In-
stytut ̄ ywno�ci i ̄ ywienia w ramach Szwajcarsko-Polskiego
Programu Wspó³pracy. Dziêki finansowej pomocy Szwajca-
rii zrealizowano program �Wdra¿anie zasad racjonalnego
stylu ¿ycia w�ród osób z nadwag¹ i oty³o�ci¹ w systemie
ochrony zdrowia w Polsce�.

� W 42 placówkach ochrony zdrowia, w ca³ej Polsce, prze-
prowadzono badania (lekarskie, laboratoryjne, próby wy-
si³kowe) osób z nadwag¹. Wytypowano po 50 osób w pe³-
ni zdrowia, które przez 12 tygodni spotyka³y siê grupowo
i indywidualnie z psychologiem, dietetykiem i rehabilitan-
tem, by³y objête opiek¹ lekarsk¹. Dwa lub trzy razy w ty-
godniu, w zale¿no�ci od wyniku próby wysi³kowej, bra³y
udzia³ w zajêciach sprawno�ciowych (basen, æwiczenia na
sali, nordic walking). Po trzech miesi¹cach uczestnicy znów
przeszli badania, oceniono efekty. Osi¹gnêli�my pozytywny
rezultat, program ukoñczy³o 1,7 tys. osób, które w sumie zrzu-
ci³y prawie 9 ton wagi. Ale przede wszystkim poprawi³y swo-
je wyniki zdrowotne: poziom glukozy, cholesterolu, trój-
glicerydów. Uwa¿amy, ¿e trzy miesi¹ce pracy i wdra¿ania
nawyków, to dobra podstawa do zmiany stylu ¿ycia i od¿y-
wiania. Mamy nadziejê, ¿e osoby te nadal realizuj¹ nasze
zalecenia. Wprowadzenie kolejnych programów zale¿y od
wp³ywu �rodków finansowych do Narodowego Centrum
Edukacji ¯ywieniowej, które powstaje przy Instytucie ¯yw-
no�ci i ̄ ywienia � powiedzia³a Hanna Stoliñska-Fiedorowicz,
koordynatorka programu w I¯i¯. Ü                               mkr

Dziewiêæ ton mniej

CYWILIZACJA I ZDROWIE

Choroby rzadkie
po polsku
Krystyna KnyplFo
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Choroby rzadkie, których liczba siêga 8 tys.,
stanowi¹ powa¿ne wyzwanie dla wszystkich
� lekarzy, pacjentów, systemów ochrony
zdrowia i nauczania medycyny. W oko³o
80 proc. s¹ uwarunkowane genetycznie.
W ca³ej Europie cierpi na nie 27�30 mln ludzi,
w Polsce � 2,3�3 mln. Choroby rzadkie mog¹
mieæ przebieg przewlek³y lub ostry i stanowiæ
zagro¿enie ¿ycia. W wielu wypadkach
postawienie w³a�ciwej diagnozy jest
opó�nione, trudno te¿ uzyskaæ
w³a�ciw¹ opiekê medyczn¹.

orób rzadkich jest du¿o, ale liczebno�æ grup pa-
cjentów z poszczególnymi schorzeniami czêsto
niewielka. Mog¹ mieæ bardzo zró¿nicowany prze-

bieg kliniczny, trudno gromadziæ dane kliniczne i próbki
materia³u biologicznego. Z powodu wysokich kosztów fir-
my farmaceutyczne nie s¹ szczególnie zainteresowane
badaniami nad lekami stosowanymi w tych chorobach.
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Du¿e znaczenie przypisuje siê rejestrom, w których
ju¿ zgromadzono dane 235 tys. pacjentów.
Rejestry i pacjenci znajduj¹ siê pod opiek¹
62 centrów eksperckich. Rozpoznano
4136 zaburzeñ chorobowych u pacjen-
tów, przy czym w 17 proc. nie mo¿na
by³o tych zaburzeñ jednoznacznie okre-
�liæ. Opracowano ponadto kod diagnoz
schorzeñ rzadkich oraz wykaz danych,
które powinny znajdowaæ siê w rejestrze
pacjentów z tymi chorobami. Francuscy
specjali�ci uwa¿aj¹, ¿e potrzebne s¹ na-
stêpuj¹ce informacje: �wiadoma zgoda,
narodowy numer identyfikacyjny, dane
osobowe, wywiad rodzinny, historia cho-
roby, rozpoznanie, potwierdzenie rozpozna-
nia klinicznego, leczenie lekami sierocymi,
przebieg ci¹¿y i okresu noworodkowego (je-
�li takie dane s¹ dostêpne).

Narodowe plany chorób rzadkich s¹ opraco-
wywane tak¿e w innych krajach europejskich:
w Austrii, Belgii, Chorwacji, na Cyprze, w Cze-
chach, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, na Litwie, w Luk-
semburgu, na £otwie, w Niemczech, Portugalii, Rumunii,
na S³owacji, w S³owenii, na Wêgrzech, w Wielkiej Brytanii
i we W³oszech.

W Polsce kolejne ekipy administratorów ochrony zdrowia
pracuj¹ w pocie czo³a nad za³o¿eniami planu chorób rzad-
kich (http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/choroby-
rzadkie/narodowy-plan-dla-chorob-rzadkich/). Do dzi� nie-
stety nie mamy nie tylko planu postêpowania, ale tak¿e
oficjalnie powo³anych o�rodków referencyjnych leczenia
chorób rzadkich, centrów informacji dla pacjentów, krajo-
wych wytycznych postêpowania dla lekarzy.

Nowo�ci w badaniach chorób rzadkich
W przypadku wielu chorób prowadzone s¹ intensywne ba-
dania genetyczne, których wyniki mog¹ byæ cenn¹ informa-
cj¹ dla rodziców, jednak rzadko s¹ wykorzystywane w prak-
tyce lekarskiej. Na co dzieñ lekarzom pozostaje lektura
nowych wytycznych.

30 sierpnia 2016 r. na ³amach �Journal of Pediatric Gastroen-
terology and Nutrition� opublikowano wytyczne �ESPGHAN-
-NASPGHAN Guidelines for Evaluation and Treatment of Ga-
strointestinal and Nutritional Complications in Children with
Esophageal Atresia � Tracheoesophageal Fistula�. Atrezja, czyli
niedro¿no�æ prze³yku, to rzadka wada wrodzona przewodu
pokarmowego, której przyczyna nie jest w pe³ni znana.
Szacuje siê, ¿e atrezja prze³yku wystêpuje raz na 2500�4500
urodzeñ. W oko³o 85 proc. przypadków towarzyszy jej prze-
toka tchawiczo-prze³ykowa, zwykle w dolnym odcinku prze-
³yku. U niektórych dzieci wystêpuj¹ inne wady wrodzone:
serca, przewodu pokarmowego, nerek, uk³adu kostnego i sta-
wowego. Szczególnym wyzwaniem jest asocjacja VACTERL:
V � wady krêgów (ang. vertebral anomalies), A � atrezja od-
bytu (ang. anal atresia), C � wady serca (ang. cardiac abnor-
malities), T � przetoka tchawiczo-prze³ykowa (ang. tracheo-
esophageal fistula), E � atrezja prze³yku (ang. esophageal
atresia), R � wady nerek (ang. renal abnormalities) albo dys-
plazja ko�ci promieniowej (ang. radial dysplasia), L � wady
koñczyn (ang. limb abnormalities).

Badania nad atrezj¹ s¹ coraz bardziej intensywne, od lat
90. XX w. trzykrotnie wzros³a liczba doniesieñ naukowych
na ten temat. Od 2010 r. co dwa lata odbywaj¹ siê konfe-
rencje naukowe po�wiêcone wy³¹cznie atrezji prze³yku.
Ich inicjatorem jest prof. Frederic Gottrand z Centre de
Référence des Affections Congénitales et Malformatives
de l�Oesophage w Lille. Czwarta z kolei konferencja od-
by³a siê 15�16 wrze�nia 2016 r. w Sydney. Otwieraj¹c j¹,
prof. Frederic Gottrand wypowiedzia³ s³owa, które zosta-
³y podchwycone przez sprawozdawców komentuj¹cych
wydarzenie na Twitterze: � Atrezja prze³yku nie jest ju¿
tylko problemem chirurgii noworodkowej, lecz problemem
medycznym trwaj¹cym przez ca³e ¿ycie pacjenta. Wa¿nym
zadaniem jest opracowanie programów przej�cia pacjen-
tów dotychczas pediatrycznych w doros³o�æ.

Pediatryczne centra
oddechowo-pokarmowe

Ciekawym rozwi¹zaniem merytorycznym i organizacyjnym
w opiece nad dzieæmi ze schorzeniami rzadkimi s¹ pedia-
tryczne centra oddechowo-pokarmowe. Na ³amach �JAMA
Otolaryngology � Neck & Head Surgery� ukaza³o siê
w 2015 r. doniesienie zatytu³owane �Interdisciplinary
Pediatric Aerodigestive Care and Reduction in Health Care
Costs and Burden�, autorstwa J.M. Collaco i wsp., po�wiê-
cone interdyscyplinarnym centrom medycznym lecz¹cym
zaburzenia oddechowo-pokarmowe. Dzieci, a tak¿e oso-
by doros³e z dysfagi¹ d³u¿ej przebywaj¹ w szpitalu, wy-
magaj¹ wielospecjalistycznej opieki. Z³o¿ono�æ problema-
tyki spowodowa³a, ¿e w Stanach Zjednoczonych powsta³o
35 specjalistycznych centrów zajmuj¹cych siê skoordyno-
wan¹ opiek¹ nad takimi dzieæmi. Powo³anie centrów
usprawni³o diagnostykê, poprawi³o opiekê oraz przyczy-
ni³o siê do zmniejszenia liczby hospitalizacji i optymaliza-
cji kosztów leczenia.

Polskiemu systemowi ochrony zdrowia, stoj¹cemu u progu
kolejnej reformy i poszukuj¹cemu celów racjonalnego wy-
datkowania pieniêdzy, mo¿na rekomendowaæ takie interdy-
scyplinarne rozwi¹zania. Ü
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Farmakoterapia
bólu przewlek³ego
w oparciu o drabinê
analgetyczn¹ WHO

Ma³gorzata Malec-Milewska
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP w Warszawie
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nie na uk³ad monoamin odpowiada g³ównie lek macierzy-
sty. A¿ 90 proc. tramadolu i jego metabolitów jest wydala-
ne przez nerki. Z tego powodu u chorych z ciê¿k¹ niewydol-
no�ci¹ w¹troby i nerek zaleca siê zmniejszenie dawek
tramadolu do maksymalnie 200 mg na dobê. Mniejsz¹ sku-
teczno�æ tramadolu obserwuje siê w populacji tzw. wolnych
metabolizerów oraz u chorych otrzymuj¹cych równocze�nie
inhibitory CYP 2D6 (duloksetynê, fluoksetynê, paroksetynê,
sertralinê, citalopram, haloperidol, metoklopramid). Leka-
mi, które zmniejszaj¹ efekt przeciwbólowy tramadolu, s¹
równie¿ ondansetron i karbamazepina. Os³abienie efektu
analgetycznego tramadolu w przypadku równoczesnego
stosowania ondansetronu t³umaczy siê przede wszystkim
antagonizmem ondansetronu w stosunku do receptorów
serotoninowych, natomiast w przypadku równoczesnego
podawania karbamazepiny, która jest silnym induktorem

CYP 3A4, nasileniem przemiany tramadolu do nieak-
tywnego metabolitu N-metylotramadolu.

Najczê�ciej wystêpuj¹cymi
objawami niepo¿¹danymi,
szczególnie w pocz¹tkowej
fazie terapii, s¹ nudno�ci
i nadmierne pocenie siê.

Z oddzia³ywaniem tramadolu na
uk³ad monoamin wi¹¿e siê ryzyko

wyst¹pienia zagra¿aj¹cego ¿yciu ze-
spo³u serotoninowego u chorych otrzy-

muj¹cych tramadol w skojarzeniu z innymi
lekami hamuj¹cymi wychwyt zwrotny serotoniny, takimi jak:
sertralina, citalopram, paroksetyna, wenlafaksyna.

Preferuje siê podawanie tramadolu drog¹ doustn¹. Prepa-
raty doustne o natychmiastowym uwalnianiu (kapsu³ki, kro-
ple) stosuje siê w dawce 25�50 (12,5�100) mg, co 4�8 go-
dzin, natomiast preparaty o przed³u¿onym dzia³aniu
w dawce 50�200 mg, co 12 godzin. Dawka dobowa trama-
dolu nie powinna przekraczaæ 400 mg na dobê. Zastosowa-
nie tramadolu w kroplach (20 kropli = 50 mg) pozwala na
bardzo precyzyjne �zmiareczkowanie� poziomu bólu i sku-
teczne prowadzenie postêpowania przeciwbólowego. Trama-
dol dostêpny jest równie¿ w postaci ampu³ek i preparatów
po³¹czonych z paracetamolem (równie¿ o kontrolowanym

W 1986 r. �wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO)
podzieli³a leki przeciwbólowe w ten sposób, ¿e umie-
�ci³a je na trzech stopniach drabiny analgetycznej.

Na stopniu pierwszym s¹ proste leki przeciwbólowe (para-
cetamol, metamizol i NLPZ), na drugim � s³abe opioidy (tra-
madol, kodeina i dihydrokodeina � DHC), a na trzecim � sil-
ne opioidy (morfina, fentanyl, buprenorfina, oksykodon,
metadon i tapentadol). Do ka¿dego stopnia w wybranych
sytuacjach klinicznych do³¹czyæ mo¿na leki wspomagaj¹ce
� adjuwantowe. Nowo�ci¹ wprowadzon¹ w ostatnich latach
jest mo¿liwo�æ zastosowania niskich dawek silnych opioidów
(np. do 30 mg morfiny, do 20 mg oksykodonu na dobê),
zamiast s³abych opioidów na drugim szczeblu drabiny. Naj-
wa¿niejsze jest jednak dobranie leku do natê¿enia bólu,
jego rodzaju i stopnia wydolno�ci narz¹dów, a tak¿e
w³a�ciwe dawkowanie, odpowiednie ³¹czenie leków
przeciwbólowych, które wykorzystuje sumowanie siê
efektu przeciwbólowego (addycjê) lub jeszcze lepiej sy-
nergizm dzia³ania, oraz odpowiednie dobranie do da-
nej jednostki chorobowej leków adjuwantowych.
W³a�ciwie zastosowana farmakoterapia jest
skuteczna  u oko³o 85 proc. chorych.

Tramadol
Tramadol to lek przeciw-
bólowy o podwójnym me-
chanizmie dzia³ania. Analgezja
po jego podaniu wynika zarówno
z oddzia³ywania leku na receptory opioidowe m, k oraz d,
jak i z aktywacji uk³adu noradrenergicznego i serotoniner-
gicznego. Za efekt opioidowy leku odpowiada 0-desmety-
lotramadol � g³ówny aktywny metabolit, który powstaje przy
udziale CYP 2D6 i ma 700 razy wiêksze powinowactwo do
receptora opioidowego m. Pierwotnie niskie powinowactwo
tramadolu do receptorów opioidowych sprawia, ¿e po jego
podaniu praktycznie nie obserwuje siê depresji o�rodka od-
dechowego ani dzia³añ niepo¿¹danych na uk³ad sercowo-
naczyniowy, a przy stosowaniu dawek terapeutycznych ry-
zyko wyst¹pienia uzale¿nienia fizycznego jest minimalne.

Drugim metabolitem tramadolu jest nieaktywny N-metylo-
tramadol, który powstaje przy udziale CYP 3A4. Za dzia³a-
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12-godzinnym czasie dzia³ania) i ³¹czonych z deksketopro-
fenem (preparatem do leczenia bólu ostrego). Po³¹czenie
tramadolu z paracetamolem lub deksketoprofenem przyspie-
sza pocz¹tek dzia³ania leku i wykazuje hiperaddycyjny sy-
nergizm dzia³ania w aspekcie efektu przeciwbólowego. Tra-
madol mo¿e byæ wykorzystywany w bólu zarówno ostrym,
jak i przewlek³ym, który powstaje w wyniku urazu, zmian
zwyrodnieniowych w narz¹dzie ruchu lub jest nastêpstwem
choroby nowotworowej.

Kodeina
Kodeina jest alkaloidem fenantrenowym pochodz¹cym
z opium, agonist¹ receptora opioidowego m o sile dzia³ania
dziesiêciokrotnie s³abszej od dzia³ania morfiny. Jest meta-
bolizowana przy udziale izoenzymu CYP 2D6 na drodze
O-demetylacji do glukuronianów morfiny oraz na drodze
N-demetylacji do norkodeiny, która nie ma istotnego zna-
czenia klinicznego. Pierwszy szlak metaboliczny i powstaj¹-
ca w jego efekcie morfina odgrywa zasadnicz¹ rolê w dzia-
³aniu przeciwbólowym kodeiny. Oko³o 10 proc. osób rasy
bia³ej, 1�2 proc. populacji azjatyckiej oraz 1�18 proc. afry-
kanerów jest niewra¿liwa na kodeinê (wolni metabolizerzy).
U kilku procent populacji obserwuje siê natomiast nadekspre-
sjê (bardzo szybcy metabolizerzy), w nastêpstwie czego za-
chodzi szybsza przemiana kodeiny do glukuronidów morfi-
ny. Z uwagi na ma³e ilo�ci morfiny powstaj¹cej z kodeiny
ryzyko gro�nych powik³añ u tej grupy chorych jest niewiel-
kie, nie nale¿y jednak lekcewa¿yæ tego zjawiska (zw³aszcza
u dzieci; leku nie wolno stosowaæ u pacjentów poni¿ej 12.
roku ¿ycia, ze wzglêdu na niedojrza³o�æ bariery krew-mózg
i wynikaj¹ce z tego ryzyko depresji oddechowej). Kodeina
podawana jest najczê�ciej doustnie, w postaci kropli lub ta-
bletek o natychmiastowym uwalnianiu. Zaczyna dzia³aæ po
15�30 minutach, a czas dzia³ania wynosi oko³o 4 godzin.
Kodeinê stosuje siê zazwyczaj w dawce pocz¹tkowej 20 mg,
co 4 godziny, maksymalna dawka dobowa wynosi 240 mg.
Wydalana jest w ca³o�ci przez nerki, dlatego nie powinno
siê jej stosowaæ u chorych z niewydolno�ci¹ nerek. Zastoso-
wanie kodeiny zosta³o w ostatnich latach znacznie ogra-
niczone (wykorzystuje siê g³ównie jej silne dzia³anie prze-
ciwkaszlowe) wraz z wprowadzeniem nowych, znacznie
lepiej tolerowanych leków opioidowych, przede wszyst-
kim z powodu bardzo silnego jej dzia³ania zapieraj¹ce-
go i z³o¿onego metabolizmu.

Dihydrokodeina (DHC)
DHC jest pochodn¹ kodeiny, która powstaje przez uwodor-
nienie podwójnego wi¹zania w g³ównym ³añcuchu cz¹steczki
kodeiny. Metabolizm dihydrokodeiny jest podobny jak ko-
deiny, ale w odró¿nieniu od niej DHC jest lekiem aktywnym.
Dzia³a z równ¹ si³¹ tak¿e u wolnych metabolizerów. Maksy-
malne stê¿enie w surowicy wystêpuje po oko³o 3 godzinach
od podania leku, a �redni okres pó³trwania wynosi 3,3�4,5
godziny. DHC jest dostêpna w formie tabletek o kontrolo-
wanym uwalnianiu, do stosowania co 12 godzin w daw-
kach 60 i 90 mg. Jej maksymalna dawka dobowa wynosi
240 mg. DHC wydalana jest w ca³o�ci przez nerki, dlatego
nie powinno siê jej stosowaæ u chorych z niewydolno�ci¹
nerek. Podobnie jak kodeina powoduje silne zaparcie. Ü

Pi�miennictwo u autorki.

Autorka nie zg³asza konfliktu interesów zwi¹zanego z prezentowanymi w artykule zagadnieniami.

Projekt �Epi-Baza�
Narodowy Instytut Zdrowia � Pañstwowy Zak³ad
Higieny zgromadzi³ obszerny zasób danych
dotycz¹cych zdrowia ludno�ci Polski, a tak¿e
bezpieczeñstwa ¿ywno�ci i zagro¿eñ �rodowisko-
wych. Zbiór jest unikatowy, bo gromadzony
niemal od wieku. (W 2018 r. PZH bêdzie
obchodziæ stulecie dzia³alno�ci.)

Dot¹d dokumenty, przekazywane przez Pañstwow¹ In-
spekcjê Sanitarn¹, by³y przechowywane w formie pa-

pierowej, co czyni zasób nieco archaicznym. Tylko czê�æ prze-
tworzono elektronicznie, ale dane s¹ rozproszone i trudno
dostêpne. A jeden z najwa¿niejszych celów ich gromadze-
nia to przecie¿ szybkie udostêpnianie, dostarczanie odpo-
wiednim instytucjom w razie zagro¿eñ zdrowia publiczne-
go, aby mo¿na oceniæ np. niebezpieczeñstwo wyst¹pienia
epidemii.

W najbli¿szym czasie zbiór PZH zostanie zmodernizowany.
Projekt �Epi-Baza � Udostêpnianie zasobów Ogólnopolskie-
go Systemu Nadzoru Epidemiologicznego i �rodowiskowe-
go nad Bezpieczeñstwem Ludno�ci� umo¿liwi przetworze-
nie danych w formê elektroniczn¹ integruj¹c¹ wszelkie ich
�ród³a. Dane historyczne bêd¹ udostêpniane on-line wszyst-
kim zainteresowanym. Projekt zostanie zrealizowany do po-
³owy 2019 r., dofinansowanie wyniesie oko³o 25 mln z³. Jest
wspó³finansowany ze �rodków Unii Europejskiej. Ü
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Polskie Towarzystwo Chorób P³uc nawi¹za³o
sta³¹ wspó³pracê z Francuskim Towarzystwem
Pneumonologicznym (SPLF), które stworzy³o
Platformê Francuskiej Pneumonologii (EPF).
Owocem tej wspó³pracy by³o zorganizowanie
11. Polsko-Francuskiej Konferencji Pneumono-
logicznej i 7. Seminarium EPF. Do Warszawy
przyjecha³o 30 ekspertów z Francji, a tak¿e
z Maroka, Algierii, Tunezji, Libanu, Wybrze¿a
Ko�ci S³oniowej, Rumunii, Mo³dawii i Bia³oru-
si. Obrady w jêzyku francuskim toczy³y siê
na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

K onferencjê poprzedzi³a prelekcja dr. Bernarda
Pigeariasa przybli¿aj¹ca historiê i dokonania Plat-
formy Francuskiej Pneumonologii. Dr Georges Khayat

z Libanu omówi³ stan przygotowañ do kolejnego kongresu
EPF, który odbêdzie siê w przysz³ym roku w Quebecu. Na
koniec przedstawi³em oczekiwania i zamierzenia polskich
pneumonologów dotycz¹ce dzia³ania w ramach platformy.

Konferencjê otworzy³ prof. Luis-Jean Couderc, a prof. Joan-
na Domaga³a-Kulawik, g³ówny organizator tegorocznego
seminarium, odczyta³a list do jego uczestników wystosowany
przez JM Rektora WUM prof. Miros³awa Wielgosia, który

Spotkanie pneumonologów
w Warszawie

obj¹³ spotkanie honorowym patronatem. Nastêpnie g³os
zabra³ Sebastian Reymond, attaché ds. nauki i wspó³pracy
uniwersyteckiej Ambasady Francji w Warszawie. Historycz-
no-filozoficzny wyk³ad inauguracyjny na temat fizjologii od
Talesa do Einsteina wyg³osi³ dr Bernard Pigearias.

Pierwsza sesja dotyczy³a zaka¿eñ uk³adu oddechowego.
Dr Justyna Milczewska z Instytutu Matki i Dziecka przedsta-
wi³a problem zaka¿eñ bakteryjnych u dzieci chorych na mu-
kowiscydozê, a prof. Claire Andrejak z Kliniki Pneumonolo-
gii w Amiens omówi³a zagadnienie diagnostyki i leczenia
mykobakterioz. Wyk³ad na temat postêpowania w gru�licy
dzieciêcej wyg³osi³a dr Fatma Tritar z Oddzia³u Gru�licy Wie-
lolekoopornej Szpitala Ariana w Tunisie, a prof. Luis-Jean
Couderc � zmian p³ucnych u doros³ych z niedoborami
odporno�ciowymi.

W drugiej sesji przedstawiona zosta³a sytuacja epidemiolo-
giczna i strategia walki z gru�lic¹ na Bia³orusi (prof. Helena
Alexo, dr Lidia Pigalkowa z Grodna), we Francji (prof. Fadi
Antoun z Pary¿a) oraz w Polsce (T.M. Zielonka z WUM).
Wys³uchano wyk³adu prof. Ali Benkhedera z Tunisu na te-
mat zastosowania moksyfloksacyny w terapii gru�licy.

Kolejna sesja po�wiêcona zosta³a chorobom obturacyjnym
p³uc. Dr Ewa Bogacka z Wroc³awia przedstawi³a zagadnie-
nie stosowania leków wziewnych u osób w podesz³ym wie-
ku. Dr Jacek Nasi³owski z Warszawy porówna³ skuteczno�æ
i bezpieczeñstwo wentylacji nieinwazyjnej z wentylacj¹
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po tracheotomii u chorych z przewlek³¹ niewydolno�ci¹ od-
dechow¹. Doc. Szczepan Cofta z Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu omówi³ ogólnoustrojowe konsekwencje obtu-
racyjnych bezdechów podczas snu. Na koniec prof. Julia Ra-
tomaharo przedstawi³a przygotowane pod patronatem EPF
normy spirometryczne populacji Madagaskaru.

Sesja czwarta po�wiêcona by³a onkologii i nikotynizmowi.
Otworzy³ j¹ wyk³ad prof. Joanny Domaga³y-Kulawik z WUM
po�wiêcony rakowi p³uca w Polsce.

W trzecim dniu obrad pierwszy wyst¹pi³ dr Pierre Bonnette
ze Szpitala Foch w Suresnes pod Pary¿em, który wprowa-
dzi³ s³uchaczy w �wiat nowoczesnej medycyny, prezentu-
j¹c mo¿liwo�æ zastosowania robotów w chirurgii klatki pier-
siowej. Uczestnicy konferencji mieli okazjê zobaczyæ na
wideo, jak wygl¹da operacja lobektomii p³ucnej za pomo-
c¹ robota w wykonaniu dr. Bonnette�a. Znakomite wyniki
w transplantacji p³uc w Szpitalu Foch przedstawi³a dr Lau-
rence Beaumont. Dziêki programowi monitoruj¹cemu stan
chorych oczekuj¹cych na przeszczep uda³o siê ca³kowicie
wyeliminowaæ zgony tych chorych zanim mo¿liwa by³a
transplantacja organu. Postêp w zakresie przechowania
narz¹dów przed przeszczepem zmniejszy³ odsetek odrzu-
tów. Dr Piotr B³asik z Uniwersytetu Medycznego we Wro-
c³awiu przedstawi³ dwa ciekawe przypadki kliniczne w prak-
tyce torakochirurgicznej.

Nastêpna sesja dotyczy³a astmy i alergii. Na pocz¹tku dr
Iwona Patyk z Bydgoszczy wskaza³a na udzia³ metaloprote-
inaz w patogenezie POChP. Dr Marcin Miko�, pediatra z Po-
znañskiego Uniwersytetu Medycznego, zaprezentowa³ wy-
niki badañ nad zwi¹zkiem atopowego zapalenia skóry
z zaka¿eniem bokawirusami i metapneumowirusami. Dr Ka-
tarzyna Bia³ek-Gosk z WUM omówi³a problem mikrobiomu
w drogach oddechowych u chorych na astmê.

Ostatnia sesja plenarna dotyczy³a chorób �ródmi¹¿szowych
p³uc. Wyk³ad na temat czynników rokowniczych u chorych
na samoistne w³óknienie p³uc wyg³osi³a dr Dominika Israel-
-Biet z Pary¿a. G³ówn¹ rolê wci¹¿ odgrywaj¹ badania czyn-
no�ciowe (VC i DLco). Z kolei dr Doina Rusu z Kiszyniowa
omówi³a alergiczne zapalenie pêcherzyków p³ucnych, które
zawsze sprawia du¿e problemy diagnostyczne, z powodu
bardzo ró¿norodnego obrazu klinicznego, radiologicznego
i mikroskopowego przypominaj¹cego inne choroby. Doc.
Piotr Kopiñski z Collegium Medicum w Bydgoszczy przed-
stawi³ wyniki badañ nad zmianami w cyklu komórkowym
limfocytów pêcherzyków p³ucnych w wybranych chorobach
�ródmi¹¿szowych p³uc.

Na zakoñczenie odby³a siê dyskusja nad plakatami przygo-
towanymi przez polskich uczestników konferencji. Komisja
konkursowa z³o¿ona z go�ci francuskich wybra³a dziesiêæ
najlepszych polskich prezentacji, których autorzy otrzymali
stypendia umo¿liwiaj¹ce udzia³ w przysz³orocznym kongre-
sie francuskiej pneumonologii w Marsylii. Koñcz¹c konfe-
rencjê, dr Bernard Pigearias podziêkowa³ organizatorom za
go�cinno�æ i znakomit¹ organizacjê, podkre�li³ wysoki po-
ziom naukowy konferencji i zaprosi³ Polskie Towarzystwo
Chorób P³uc do dalszej wspó³pracy w ramach Platformy Fran-
cuskiej Pneumonologii. Ü

Tadeusz M. Zielonka
Katedra i Zak³ad Medycyny Rodzinnej WUM,

delegat PTChP do EPF

P³uca Polski
50 lat temu termin, przewlek³a obturacyjna cho-
roba p³uc, zosta³ wpisany do nomenklatury me-
dycznej. Przez ca³y ten czas trwa³y badania nad
przyczynami i skutkami choroby. Dzisiejsza wiedza
jest bardziej precyzyjna, a terapia skuteczniejsza.
Ale to wiedza lekarzy, nie mo¿na tego samego
powiedzieæ o wiedzy spo³eczeñstwa. Z raportu
�P³uca Polski� wynika, ¿e tylko 5 proc. Polaków
zdaje sobie sprawê z zagro¿enia t¹ chorob¹.

Powodem 90 proc. zachorowañ na POChP jest dym pa-
pierosowy, czynnik, którego obecno�æ lub nieobecno�æ

w p³ucach cz³owieka zale¿y ca³kowicie od jego woli. Pozo-
sta³e 10 proc. zachorowañ jest skutkiem wdychania toksyn,
najczê�ciej w �rodowisku pracy. Na POChP cierpi oko³o
2 mln mieszkañców naszego kraju, z czego tylko jedna czwar-
ta o tym wie. Podobnie jak w przypadku wielu innych cho-
rób, wykrycie POChP we wczesnym stadium i podjêcie
leczenia pozwala na znaczne opó�nienie rozwoju tej nieule-
czalnej choroby i przed³u¿enie ¿ycia o kilka lat.

Z badañ wynika, ¿e kobiety, choæ mniej ich pali papierosy,
choruj¹ czê�ciej i ciê¿ej. POChP jest czwart¹ przyczyn¹ zgo-
nów i drug¹ po nadci�nieniu têtniczym najczê�ciej wystê-
puj¹c¹ chorob¹ przewlek³¹. Najwa¿niejsze jest propagowa-
nie postaw prozdrowotnych i zwiêkszanie �wiadomo�ci
spo³ecznej w zakresie choroby � mówi prof. Pawe³ �liwiñski
z Polskiego Towarzystwa Chorób P³uc. Ü
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Konstanty Radziwi³³

Podstawa kodeksu: art. 22.

W przypadkach wymagaj¹cych szczególnych form
diagnostyki, terapii lub dzia³añ zapobiegawczych,
które nie mog¹ byæ zastosowane równocze�nie
u wszystkich potrzebuj¹cych, lekarz ustalaj¹cy kolej-
no�æ pacjentów powinien opieraæ siê na kryteriach
medycznych.

K olejka do gabinetu lekarskiego, na badania diagnostycz-
ne, do planowanego przyjêcia do szpitala, na operacjê

� to sta³y obraz s³u¿by zdrowia. Czy musi tak byæ? Niektóre
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Powtórka
z Kodeksu
Etyki
Lekarskiej

Podstawa kodeksu: art. 23.

Lekarz ma obowi¹zek zachowania tajemnicy lekar-
skiej. Tajemnic¹ s¹ objête wiadomo�ci o pacjencie
i jego otoczeniu uzyskane przez lekarza w zwi¹zku
z wykonywanymi czynno�ciami zawodowymi.
�mieræ chorego nie zwalnia z obowi¹zku dochowa-
nia tajemnicy lekarskiej.

Obowi¹zek zachowania tajemnicy lekarskiej to jedna
z najbardziej fundamentalnych zasad praktyki lekarskiej.
Z drugiej strony, skoro ju¿ Hipokrates umie�ci³ j¹ w swojej
przysiêdze, to oznacza, ¿e jej przestrzeganie od tysiêcy
lat nastrêcza³o lekarzom trudno�ci! Historia tajemnicy le-
karskiej pe³na jest przecie¿ rozwa¿añ w³adców i prawni-
ków na temat okoliczno�ci usprawiedliwiaj¹cych ograni-
czanie jej stosowania, a tak¿e heroicznych postaw lekarzy
broni¹cych prawa chorych do zachowania w tajemnicy
informacji, które ich dotycz¹ (tak¿e po ich �mierci).

Niestety, otaczaj¹ca nas rzeczywisto�æ pe³na jest szcze-
gó³owych wiadomo�ci o obra¿eniach, rozpoznaniach oraz
prowadzonych terapiach i rokowaniach konkretnych

pacjentów (czêsto ³atwo rozpoznawalnych przez miliony
ludzi) nierzadko udzielanych bezpo�rednio lub po�rednio
przez lekarzy w �rodkach masowego przekazu. I wreszcie
szpitale, przychodnie, a czasem tak¿e inne miejsca spo-
tkañ lekarzy hucz¹ od mimochodem (albo i nie) przekazy-
wanych informacji na temat znanych z imienia i nazwiska
pacjentów. Czêsto nie ma to ¿adnego zwi¹zku z procesem
opieki nad nimi.

Oczywi�cie dzielenie siê informacjami niezbêdnymi do dal-
szej diagnostyki lub terapii, szczególnie w celu uzyskania
porady kolegi, jest nie tylko usprawiedliwione, ale nieraz
konieczne. Prawo przewiduje tak¿e inne okoliczno�ci,
w których lekarz (w ró¿nym zakresie, w zale¿no�ci od oko-
liczno�ci) jest zwolniony z obowi¹zku zachowania tajem-
nicy. Na co dzieñ jednak bezwarunkowo powinien prze-
strzegaæ tej zasady i to w zakresie mo¿liwie najszerszym,
obejmuj¹cym nie tylko informacje dotycz¹ce zdrowia cho-
rego, jego otoczenia, ale nawet samego faktu leczenia
danej osoby. Zgodnie z zasad¹, ¿e mowa jest srebrem,
a milczenie z³otem! Ü

Poszukiwani lekarze s¹dowi
S¹d Okrêgowy w Siedlcach, S¹d Okrêgowy w Radomiu oraz S¹d Okrêgowy w Warszawie

poszukuj¹ kandydatów do pe³nienia funkcji lekarza s¹dowego.
Lekarze specjali�ci zainteresowani wykonywaniem czynno�ci lekarza s¹dowego

proszeni s¹ o nadsy³anie zg³oszeñ listownie
do sekretariatu Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie lub pod adresem e-mailowym: sekretarz@oilwaw.org.pl

Poszukiwani biegli s¹dowi
S¹d Okrêgowy w Warszawie oraz S¹d Okrêgowy Warszawa-Praga zwracaj¹ siê do lekarzy specjalistów

(wszystkich specjalno�ci), zainteresowanych pe³nieniem funkcji bieg³ego s¹dowego, o nadsy³anie zg³oszeñ listownie
do sekretariatu Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie lub pod adresem e-mailowym: sekretarz@oilwaw.org.pl

kolejki s¹ skutkiem rzeczywistych ogra-
niczeñ kadrowych, organizacyjnych lub
finansowych. S¹ równie¿ kolejki wyni-

kaj¹ce z przyzwyczajeñ i przekonañ pa-
cjentów, którzy np. chcieliby leczyæ siê w

miejscu o szczególnej reputacji lub u leka-
rza o wyj¹tkowo dobrej opinii. Bywaj¹ sy-

tuacje, gdy ze wzglêdu na okoliczno�ci (np.
zdarzenie masowe) chorych jest wiêcej, ni¿ da

siê w krótkim czasie obs³u¿yæ. We wszystkich
tych okoliczno�ciach oprócz naturalnej kolejno-

�ci wynikaj¹cej z czasu zg³oszenia siê pacjentów
lekarz musi uwzglêdniæ ocenê stanu poszczególnych

chorych i do niego dostosowywaæ kolejno�æ przyjmowa-
nia. Tak¿e terminy zapisania pacjentów powinno siê mody-
fikowaæ w zale¿no�ci od zmieniaj¹cego siê stanu, w któ-
rym aktualnie siê znajduj¹.

Przepis kodeksu jest w zasadzie oczywisty, praktyczna jego
realizacja nie jest jednak prosta. W niektórych sytuacjach
prowadzi do ró¿nych napiêæ, oskar¿eñ i nieporozumieñ. Naj-
lepsz¹ metod¹ postêpowania jest zatem konsekwencja
i transparentno�æ stosowanych procedur.

ETYKA
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Pojêcie postêpu zwi¹zane jest z ocen¹ warto�ci.
Postêp polega na nastawieniu okre�lonego dzia³ania
i uk³adu zjawisk na powszechnie pozytywnie ocenia-

ny kierunek rozwoju, ku ulepszonym i bardziej doskona-
³ym formom przedmiotów lub wspó³¿ycia spo³ecznego,
ku ich wiêkszej doskona³o�ci. W potocznym rozumieniu
jest wiêc zmian¹ korzystn¹, na lepsze, zgodnie z kryteria-
mi prawdy i dobra cz³owieka.

Nowo�æ nie zawsze oznacza postêp, a s³owo �postêp�
mo¿e mieæ pejoratywne znaczenie, np. postêp choroby
lub w zakresie udoskonalania �mierciono�nych technik.
Istnieje te¿ casus parali¿u postêpowego demokracji. Po-
stêp nie jest wiêc warto�ci¹ sam¹ w sobie i dlatego podle-
gaæ powinien ocenie wed³ug kryteriów moralnych; za po-
stêp uznaæ mo¿na tylko to, co s³u¿y dobru cz³owieka.

Wspó³czesn¹ cech¹ postêpu jest pêd, by przeznaczaæ nañ
coraz mniej czasu, a coraz wiêcej pieniêdzy. Postêp wy-
zwala wiele nowych problemów moralnych, prawnych,
spo³ecznych i ekonomicznych, a w medycynie tak¿e kli-
nicznych. Ich rozwi¹zanie bywa zwykle opó�nione w od-
niesieniu do momentu wprowadzenia zmian. W tej prze-
strzeni czasowej powstaje wówczas chaos moralny
i prawny, a przecie¿ postêp nie mo¿e odbywaæ siê
kosztem godno�ci i praw cz³owieka.

Postêp zawsze jest kreowany przez ludzi my�l¹cych,
w bardzo du¿ym stopniu my�l¹cych inaczej ni¿ reszta.
Istotn¹ cech¹ ich rozumowania s¹ rozwi¹zania niekonfor-
mistyczne, pozbawione szablonów i ram �my�lowej po-
prawno�ci�, lecz zawsze tworzone samodzielnie.

Czêsto postêp bywa dzie³em niezadowolonych z aktualne-
go status quo. Mo¿e byæ tak¿e wynikiem przypadkowego
spostrze¿enia o warto�ci wielkiego odkrycia. Z kolei jed-
nym z najbardziej skutecznych hamulców postêpu s¹
przyzwyczajenia.

Nieokie³znany postêp cywilizacyjny, gdy niesie z sob¹ za-
gro¿enie ekologiczne lub dla godno�ci cz³owieka, jest ju¿
chorob¹. Wed³ug Alberta Einsteina odpowiedzialno�æ za
negatywne skutki odkryæ �spada na tych, którzy robi¹
u¿ytek z nowych narzêdzi, a nie na tych, którzy przyczy-
niaj¹ siê do postêpu nauki�. Odpowiedzialno�ci¹ zatem
obarcza polityków, a nie uczonych. Negatywne skutki po-
stêpu wlicza siê wszak w �koszty�. Zagro¿enie wynika
z faktu, ¿e rozwój nauki i techniki nie czyni ludzi lepszymi,

a korzy�ci zag³uszaj¹ i liberalizuj¹ zasady moralne. Ludzie
nie lubi¹ zasad wspó³¿ycia spo³ecznego wymagaj¹cych
po�wiêcenia i rezygnacji z przyjemno�ci ani ograniczeñ,
zw³aszcza moralnych. Dlatego za przyczyn¹ postêpu do-
chodzi do przewarto�ciowania podstawowych pojêæ, ta-
kich jak wolno�æ, godno�æ, a nawet warto�æ cz³owieka,
skoro mo¿e byæ on traktowany jak surowiec do przeróbki.

Tempo rozwoju nauki i techniki powoduje niedostateczn¹
nad nim kontrolê cz³owieka, czêsto omija zasady etyki
w nauce. Postêp naukowy i techniczny w medycynie przy-
nosi niezwyk³e korzy�ci, stwarza jednak równie¿ zagro¿e-
nia ekonomiczne. Lawinowo rosn¹ bowiem koszty wpro-
wadzania w ¿ycie coraz skuteczniejszych, ale zarazem
dro¿szych metod i bardziej skomplikowanych procedur
lekarskich. Doprowadziæ to mo¿e do sytuacji, w której
wzrost kosztów funkcjonowania ochrony zdrowia przekro-
czy przyrost dochodu narodowego nawet w najbogat-
szych pañstwach.

Postêp wymaga sta³ego dop³ywu energii intelektualnej,
przejawiaj¹cej siê naukow¹ przedsiêbiorczo�ci¹, oraz pie-
niêdzy, które potrafi¹ wyzwoliæ drzemi¹c¹ potencjê inte-
lektualn¹ pracowników naukowych i wesprzeæ tych, dla
których nauka jest ¿yciowym powo³aniem.

Pojêcie postêpu odnosi siê nie tylko do produktów prze-
mys³owych, ale równie¿ do obyczajów, zagadnieñ socjal-
nych, kultury. Jak¿e czêsto w naszym codziennym ¿yciu
pod has³em postêpu dokonuje siê tylko zmiany. Wówczas
nic nie zmienia siê na lepsze, wystarcz¹ pozory postêpu,
samo has³o nowoczesno�ci. Jednak¿e nowoczesno�æ za-
wsze powinna byæ wyrazem postêpu.

Skutki postêpu s¹ wszechstronne i wielorakie. Miêdzy in-
nymi rozwój inteligentnych technologii oraz cybernetyki
spowoduje problemy zwi¹zane ze specjalistycznym za-
trudnieniem, zanikaniem wielu umiejêtno�ci i zawodów,
bowiem nawet najdro¿sza maszyna bêdzie rentowniejsza
od najtañszego pracownika. Oszczêdno�ci finansowe
zmieniaj¹ rzeczywisto�æ.

Do�æ powszechn¹ iluzj¹ jest przekonanie, ¿e postêp mo-
ralny przebiega równolegle do postêpu techniczno-cywili-
zacyjnego. A to on w³a�nie zdesakralizowa³ wiele funda-
mentalnych norm moralnych i pojêæ. Czy udoskonalanie
naszego bytu mo¿e siê odbywaæ bez przestrzegania
podstawowych zasad moralnych? Ü

Wiara i zw¹tpienie
w postêp
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Tadeusz To³³oczko

 Kole¿anki i Koledzy studiuj¹cy w latach 1996�2002 na Wydziale Lekarskim AM w Bia³ymstoku
Spotkanie kole¿eñskie z okazji XV rocznicy ukoñczenia studiów odbêdzie siê 23 wrze�nia 2017 r. w Hotelu 3trio.

Informacje: Sylwia Marcinkiewicz-Rybo³owicz,  tel. 606-15-75-26, sylamarcinkiewicz@wp.pl.
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Zmêczeni sprz¹taniem, gotowaniem i �wi¹tecznymi za-
kupami, a mo¿e i d³ug¹ podró¿¹, siadamy wspólnie
przy wigilijnym stole. Jedno miejsce zostawiamy pu-

ste, dla niespodziewanego go�cia... Prze³amujemy siê op³at-
kiem, �piewamy kolêdy...

Bo¿e Narodzenie to jedno z najstarszych �wi¹t ko�cielnych,
którego tradycja siêga IV w. W Polsce od XIV w. by³a równie¿
u¿ywana nazwa �gody� (staroruskie god oznacza³o rok, �wiê-
to lub ucztê). S³owo wigilia pochodzi z jêzyka ³aciñskiego (vi-
giliare � czuwaæ oraz vigilia � nocna stra¿) i okre�la dzieñ przed
wa¿nym �wiêtem. W naszym kraju Wigilia Bo¿ego Naro-
dzenia od lat posiada³a bogat¹ obrzêdowo�æ, wywodz¹c¹
siê jeszcze z wcze�niej-
szych, przedchrze�ci-
jañskich obchodów
przesilenia zimowego.

Barbara Ogrodowska
pisze w ksi¹¿ce �Zwy-
czaje, obrzêdy i trady-
cje w Polsce�: �liczne
legendy i podania
ludowe opowiadaj¹
o kwiatach zakwitaj¹-
cych w noc wigilijn¹
pod �niegiem, np.
kwiecie paproci, który
kwitnie w Wigiliê o pó³-
nocy i �wieci w nocy
(podobnie jak w noc
�wiêtojañsk¹), o drze-
wach, które o pó³nocy
na chwilê okrywaj¹ siê zieleni¹, o cudownej przemianie wody
w rzekach i studniach w miód i wino, o tym, ¿e ziemia dr¿y,
otwiera siê i pokazuje ukryte w niej skarby, a kamienie, nawet
najciê¿sze, obracaj¹ siê i podskakuj¹ z rado�ci. Wed³ug jedne-
go z najbardziej znanych podañ w noc wigilijn¹, o pó³nocy,
zwierzêta mog¹ przemawiaæ ludzkim g³osem. (...) Powszech-
na jest tak¿e wiara, ¿e w noc wigilijn¹ dusze zmar³ych mog¹
zstêpowaæ na ziemiê i przebywaæ w�ród swoich bliskich. Dla-
tego w Wigiliê pozostawiano dla nich uchylone furtki i drzwi
wej�ciowe, resztki jedzenia na stole i okruchy op³atka...�.

Ten radosny z za³o¿enia czas oczekiwania mia³ szczególne
znaczenie w tragicznych latach wojen, niewoli, tu³aczki
z dala od rodzinnego domu, w które obfitowa³a historia
Polski. Cofnijmy siê do 1915 r. i pos³uchajmy wspomnieñ
Józefa Kapu�ciñskiego, ¿o³nierza 77 Samborskiego Pu³ku
Piechoty armii austro-wêgierskiej*: �Wieczór wigilijny. (...)
my, Polacy, porwani zapa³em i têsknot¹ zaczêli�my �pie-

waæ kolêdy: »W�ród nocnej ciszy«, »Bóg siê rodzi«, »W ¿³o-
bie le¿y« i wiele innych. �piewali�my pe³ni uniesienia i ¿alu
do nieba, ¿e nie ma sposobu na to, aby zapobiec wojnie, ¿e
nie pokarze tak solidnie tych Moskali, którzy chc¹ ca³y �wiat
zagarn¹æ dla siebie. Kiedy tak �piewamy, w chwilach prze-
rwy uszy nasze ³owi¹ echo pie�ni z tamtej strony, od Moskali.
I o dziwo... Z tamtej strony dochodz¹ nas echa tej samej ko-
lêdy »W�ród nocnej ciszy«. A wiêc to nie Moskale, ale Polacy!
Tym odkryciem ucieszyli�my siê bardzo.

Wyszli�my na przedpole i zaczêli�my wo³aæ: Panowie Pola-
cy, nie strzelajcie, obchodzimy �wiêta. Z tamtej strony po-
wtórzy³o siê to samo ¿yczenie. I tak nieoficjalnie zawarli�my

rozejm. Nasze patrole
i tamte zbli¿y³y siê
do siebie. Czêstowa³y
winem, papierosami,
chlebem, czekolad¹.
�wiêta mieli�my zatem
spokojne. Na drugi
dzieñ �wi¹t na naszym
odcinku przysz³a do
nas dobrowolnie ca³a
patrol rosyjska, z³o¿o-
na z Polaków i Moska-
li. Ale tu¿ zaraz po
�wiêtach odczuli�my
zmianê. Moskale zmie-
nili dotychczasowe
wojska, przys³ali ja-
kich� Czerkizów i Kirki-
zów, a ci dawali siê
nam we znaki na ka¿-

dym kroku. Nie mo¿na by³o g³owy z okopów wychyliæ, bo
zaraz serjami strzelali, a strza³y ich by³y celne. Patrole by³y
�cigane, artyleria te¿ dawa³a nam siê we znaki, tak, ¿e kuch-
nia musia³a przyje¿d¿aæ tylko noc¹...�.

Smutne by³y Wigilie i �wiêta Bo¿ego Narodzenia obchodzo-
ne w czasie ostatniej wojny. Otuchy dodawa³o wspólne �pie-
wanie kolêd. Nie¿yj¹ca ju¿ Irena Styczyñska z Nowego S¹cza
tak wspomina³a w czasopi�mie �Nasze spotkania�: �Nie ogra-
nicza³y siê kolêdy tylko do roli pie�ni religijnej, obrzêdowej.
W pewnych okresach historycznych sta³y siê pie�niami pa-
triotycznymi, symbolizowa³y polsko�æ. W latach okupacji hi-
tlerowskiej zabronione by³o �piewanie hymnu »Jeszcze Pol-
ska nie zginê³a«. W okresie Bo¿ego Narodzenia �piewali�my
ze ³zami w oczach, jako hymn polski, czwart¹ zwrotkê kolê-
dy »Bóg siê, rodzi«: »Podnie� rêkê Bo¿e Dzieciê, b³ogos³aw
Ojczyznê mi³¹. W dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj
jej si³ê sw¹ si³¹...«�.

Wigilia
w trudnych czasach
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Warto przypomnieæ, ¿e najstarsza polska kolêda (�Zdrów
b¹d�, królu anjelski�) powsta³a w 1424 r., a obecnie zna-
nych jest ³¹cznie ponad pó³ tysi¹ca kolêd i pastora³ek. Ich
cennym �ród³em jest wydany w 1843 r. zbiór �Pastora³ki
i kolêdy z melodiami, czyli piosnki weso³e ludu w czasie �wi¹t
Bo¿ego Narodzenia po domach �piewane�, którego opra-
cowanie zawdziêczamy ksiêdzu Micha³owi Mioduszewskie-
mu. Teksty kolêd pisali najwiêksi polscy pisarze i poeci, np.
autorstwo �W ¿³obie le¿y� (do melodii poloneza koronacyj-
nego króla W³adys³awa IV) jest przypisywane Piotrowi Skar-
dze, a kolêdê �Bóg siê rodzi� napisa³ Franciszek Karpiñski.

Ciekawe jest pochodzenie nazw tych pie�ni, poniewa¿ ³a-
ciñskie wyra¿enie calendae oznacza³o w pañstwie rzymskim
pierwszy dzieñ ka¿dego miesi¹ca. St¹d na pocz¹tku termi-
nem kolêdy okre�lano w Polsce pie�ni noworoczne. Zmiana
nast¹pi³a na prze³omie XVII i XVIII w. Od tego czasu s¹ to
utwory �ci�le zwi¹zane ze �wiêtami Bo¿ego Narodzenia.

Na koniec zagadka: jaka to kolêda? Napisana zosta³a w 1932 r.
przez o. Mateusza Je¿a z klasztoru Jezuitów w Nowym S¹-
czu (inspiracj¹ do jej powstania by³y s³owa z Ewangelii �w.
£ukasza). Melodiê skomponowa³ o. Józef £a� (urodzony
w 1907 r. w Starym S¹czu jako syn organisty). Znajdziemy j¹
w wydanej w Tarnowie w 1938 r. �Najwiêkszej kantyczce
z nutami na 2�3 g³osy� Józefa Albina Gwo�dziowskiego.
Wspomniana ju¿ Irena Styczyñska tak pisa³a o �s¹deckiej
kolêdzie�: �Przyszed³ wrzesieñ 1939 r. i jego nastêpstwa.
Du¿o s¹deckiej m³odzie¿y gimnazjalnej sta³o siê od wiosny
1940 r. wiê�niami hitlerowskich obozów koncentracyjnych.
Sporo s¹deczan pozosta³o po wojennej ucieczce na wschod-

nich terenach Polski, sk¹d w³adze radzieckie dokonywa³y
wywozu ludno�ci polskiej do sowieckich gu³agów. S¹decka
kolêda sz³a razem z nimi, a �piewana po�ród towarzyszy
niedoli zyska³a niezwyk³¹ w�ród nich popularno�æ�.

Opisan¹ wy¿ej pie�ni¹ by³a kolêda �Nie by³o miejsca dla Cie-
bie�. Jej tekst, podobnie jak strofy i pliki d�wiêkowe wielu
innych, piêknych polskich kolêd i pastora³ek, umie�ci³em
w serwisie internetowym http://koledy.doktorzy.pl. Zapra-
szam serdecznie do wspólnego kolêdowania.

I jeszcze osobista dygresja. Erich Paul Remark (1898�1970)
napisa³ kiedy�, ¿e �najstarsz¹ ko³ysank¹ �wiata by³... deszcz�.
Ka¿dy z m³odych rodziców wie, jak trudnym zadaniem jest
niekiedy u�pienie ma³ego dziecka. Spo�ród wszystkich �pie-
wanych ko³ysanek, jedna by³a niezawodna. By³a to... kolê-
da �Lulaj¿e Jezuniu� (dzia³a³a niezale¿nie od pory roku!).
Niezwyk³y jej urok doceni³ wcze�niej nasz wielki kompozy-
tor Fryderyk Chopin, umieszczaj¹c kolêdê w �rodkowej czê-
�ci scherza h-moll op. 20.

Dzi�, mimo wielu powa¿nych problemów spo³ecznych i go-
spodarczych, ¿yjemy w naszym kraju w spokojnych czasach,
bez wojen i g³odu. Wszystkim Szanownym Kole¿ankom
i Kolegom � Czytelnikom �Pulsu�, pragnê ¿yczyæ zdrowych
i pogodnych �wi¹t Bo¿ego Narodzenia, spêdzonych w cie-
p³ej, rodzinnej atmosferze, w�ród bliskich i przyjació³, z dala
od spraw zawodowych i problemów ¿ycia codziennego. Ü
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* J. Kapu�ciñski, �Wie� i ludzie. Wspomnienia i pamiêtniki z lat 1901�1956�,
t. 3, s. 164�165, maszynopis w zbiorach Zak³adu Narodowego im. Ossoliñ-
skich we Wroc³awiu.
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Ojciec i dwóch synów, dwa pokolenia rodziny Kaliciñ-
skich po�wiêci³y siê medycynie. Dr Zygmunt Kaliciñ-
ski, starszy syn prof. Zygmunta Henryka i brat Piotra,

rozmowê o swojej karierze medyczno-muzycznej zaczyna od
przypomnienia, ¿e w rodzinie Kaliciñskich by³o wielu lekarzy. 

� Ojciec mia³ ogromn¹ charyzmê, która wp³ywa³a na wszyst-
kich, i w domu, i w szpitalu, wszêdzie � mówi. � Kto go
spotka³, od pierwszego momentu by³ nim zafascynowany.
Do dzi� jest wspominany serdecznie. By³ wspó³autorem wielu
publikacji, zapisa³ siê w historii medycyny jako autor kilku
operacji urologicznych u dzieci, które wykonuje siê na �wie-
cie do dzi�. Marzy³, by polska medycyna dogoni³a �wiato-
w¹. Dlatego kszta³ci³ m³odych chirurgów dzieciêcych, stwo-
rzy³ kilka fundacji, dziêki którym wys³a³ na stypendia
zagraniczne oko³o tysi¹ca lekarzy. Byli w�ród nich chirurdzy
dzieciêcy, neonatolodzy, pediatrzy, anestezjolodzy, kardio-
chirurdzy. Wszyscy wrócili do Polski, mimo ¿e by³y to czasy
fascynacji Zachodem.

Prof. Piotr Kaliciñski, brat Zygmunta, kontynuuje tradycjê
naukow¹ ojca i ju¿ zapisa³ siê wielkimi zg³oskami w historii
polskiej medycyny, gdy pierwszy w kraju wykona³ udane
przeszczepienie w¹troby (u dziecka). Prowadzona przez nie-
go Klinika Chirurgii Dzieciêcej i Transplantacji Narz¹dów
u Dzieci w Centrum Zdrowia Dziecka jest jednym z wiod¹-
cych tego typu o�rodków w Europie i na �wiecie. Jego osi¹-
gniêcia dorównuj¹ sukcesom ojca. Zygmunt jest z brata bar-
dzo dumny.

� Moj¹ drug¹ fascynacj¹, obok medycyny, jest muzyka � opo-
wiada dr Zygmunt Kaliciñski junior. � Brat te¿ kocha muzy-
kê, ale jej tylko s³ucha. A ja gra³em na wielu instrumentach:
gitarze, fortepianie, perkusji. Ju¿ w liceum mia³em zespó³.
W pewnym sensie równie¿ kontynuowa³em tradycjê ojca.
Pracuj¹c wiele lat w Akademii Medycznej, w ramach Stu-
denckiego Ko³a Naukowego wychowa³em kilka roczników
m³odych kardiochirurgów, dzi� ju¿ samodzielnych naukow-
ców z tytu³ami profesorów. My�lê, ¿e to ja zaszczepi³em im
marzenie bycia kardiochirurgiem. W moim kole nie by³o osób
zwyk³ych, tam by³o miejsce tylko dla fascynatów. Moi stu-

denci je�dzili ze mn¹ na konferencje naukowe najwy¿szej
rangi po ca³ym �wiecie, gdzie wzbudzali sensacjê. Pytany,
dlaczego biorê studentów na tak zaawansowane konferen-
cje, odpowiada³em, ¿e po pierwsze s¹ do nich doskonale
przygotowani i rozumiej¹ wszystko, o czym siê mówi. Po
drugie � niech nasi¹kn¹ za m³odu atmosfer¹ wielkiej nauki.
Dzi� s¹ dobrymi lekarzami i prawymi lud�mi, co tak bardzo
ceni³ mój ojciec.

Po studiach dr Kaliciñski podj¹³ pracê we w³a�nie otwie-
ranym Centrum Zdrowia Dziecka, na Oddziale Kardiochi-
rurgii, pod wodz¹ prof. Jaros³awa Stodulskiego. W tym
samym czasie zaczynali tam pracê bardzo obecnie szano-
wani i znani koledzy dr. Kaliciñskiego, m.in. prof. Bohdan
Maruszewski i prof. Piotr Burczyñski. Po kilku latach i od-
byciu stypendiów w Anglii i USA Zygmunt Kaliciñski otrzy-
ma³ zaproszenie do pracy w Katedrze i Klinice Chirurgii
Dzieciêcej i Kardiochirurgii Warszawskiej Akademii Me-
dycznej, w szpitalu przy ul. Litewskiej. Prowadzi³ m.in.
badania w o�rodku naukowym w Zabrzu, u prof. Religi,
który mówi³: �jak przyjad¹ studenci od Kaliciñskiego,
macie ich wpu�ciæ nawet w nocy�. Swoj¹ modyfikacjê
zespolenia naczyniowego stosowanego u dzieci z ma³ym
przep³ywem p³ucnym sprawdza³ na symulatorach szkla-
nych i komputerowych w Zabrzu. By³a to operacja u no-
worodków z niedorozwojem têtnic p³ucnych, bez rozwi-
niêtego ³o¿yska p³ucnego. Zabieg polega³ na jego
odtworzeniu, aby siê rozwinê³o i w przysz³o�ci mo¿na by³o
zrobiæ korekcjê. Operacja sta³a siê podstaw¹ pracy dok-
torskiej jednego z wychowanków dr. Kaliciñskiego. Mo-
dyfikacjê tê stosowa³ nawet �wiatowej s³awy kardiochi-
rurg prof. Lecompte z Pary¿a. 

Dr Kaliciñski przyznaje, ¿e zawsze korci³y go nowe projekty.
W pewnym okresie ca³kiem poch³on¹³ go plan stworzenia
szpitala hybrydowego. Pracowa³ nad nim z grup¹ znako-
mitych lekarzy ponad dziesiêæ lat. Projekt szpitala kardio-
logiczno-kardiochirurgiczno-naczyniowego, m.in. z dosko-
na³ymi rozwi¹zaniami logistycznymi, powsta³ i zosta³
zrealizowany. Nie wdro¿ono jednak wszystkich za³o¿eñ,

Muzyka
dla idei
transplantacji
Opowiada
dr n. med.
Zygmunt
Kaliciñski
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czego dr Kaliciñski bardzo ¿a³owa³. Gdy w Szpitalu MSW
przy ul. Wo³oskiej ponownie otwarto oddzia³ kardiochirur-
giczny, zg³osi³ siê do prof. Marka Durlika, jednego z czo³o-
wych transplantologów w Polsce (zas³yn¹³ bardzo trudnymi
przeszczepami trzustki w Klinice Chirurgii Gastroenterolo-
gicznej i Transplantologii, któr¹ kierowa³), dyrektora szpi-
tala CSK MSWiA w Warszawie, z pro�b¹ o przyjêcie do ze-
spo³u. Od paru ³adnych lat pracuje w ci¹gle rozwijaj¹cej
siê Klinice Kardiochirurgii, obecnie kierowanej przez prof.
Piotra Suwalskiego. Poniewa¿ w placówce planowano prze-
prowadzanie operacji transplantologicznych, zrobi³ trze-
ci¹ specjalizacjê (po chirurgii dzieciêcej i kardiochirurgii)
� z transplantologii.

Specyfik¹ Kliniki Kardiochirurgii jest wprowadzone przez
jej szefa bardzo nowoczesne, ale i trudne miniinwazyjne
podej�cie do operacji kardiochirurgicznych. Ten sposób le-
czenia zafascynowa³ dr. Zygmunta Kaliciñskiego. Bardzo
¿a³uje, ¿e nie zna³ tych technik chirurgicznych dawniej, gdy¿
niektóre mog³yby mieæ doskona³e zastosowanie w zabie-
gach u dzieci w jego wcze�niejszej praktyce. Wiêkszo�æ ope-
racji wykonywanych jest w klinice technik¹ torakoskopo-
w¹. Te metody leczenia s¹ � zdaniem dr. Kaliciñskiego
� nowatorskie. Placówka wyprzedza wiêc pod wzglêdem
innowacyjno�ci inne kliniki w Polsce, a nawet w Europie,
w zwi¹zku z tym prowadzi szkolenia miêdzynarodowe.

Przed mniej wiêcej dziesiêcioma laty dr Kaliciñski powróci³ do
swej pasji i znów zacz¹³ graæ, na perkusji. Cztery lata temu
stworzy³ z kolegami lekarzami zespó³ Cardioband, a potem
rozpocz¹³ wspó³pracê z muzyka-
mi zawodowymi w formacji
rockowej HLA z dodatkiem
�4transplant�. Graj¹ nie tylko dla
przyjemno�ci, maj¹ pewn¹ misjê.
Jej przes³anie dr Kaliciñski tak
streszcza: � M³odym kolegom po
fachu zawsze powtarzam: lekarz
to specyficzny zawód, ludzie ob-
darzaj¹ nas szczególnym zaufa-
niem, powierzaj¹ zdrowie, a na-
wet ¿ycie. S¹ przekonani, ¿e ich
wyleczymy, ¿e bêdziemy dzia³aæ
wed³ug najlepszej wiedzy i chê-
ci. Mamy ten ogromny kapita³
zaufania. Jego wiêkszo�æ mo¿emy po�wiêciæ na karierê za-
wodow¹, zdobycie s³awy, pieniêdzy. Ale chocia¿ czê�æ swojej
aktywno�ci przeznaczmy na pracê spo³eczn¹. Ka¿dy lekarz
powinien znale�æ sobie ma³¹ dzia³kê aktywno�ci spo³ecznej.
Mo¿e to byæ pomoc charytatywna potrzebuj¹cym, wolonta-
riat, promowanie czego� wa¿nego. Ja tak robiê. Nasza muzy-
ka, nasze koncerty promuj¹ transplantacjê w szerokim zna-
czeniu tego s³owa. Wspó³pracujê i konsultujê swoje
poczynania z prof. Romanem Danielewiczem, dyrektorem
�Poltransplantu�, który ustawowo jest odpowiedzialny za
ca³o�æ przeszczepów w Polsce.

Ka¿dy koncert zespo³u HLA (od human leucocyte antygen)
s³u¿y idei transplantacji. Kilka minut na scenie muzycy po-
�wiêcaj¹ rozmowie z publiczno�ci¹. Szczególnie podkre�la
siê wagê decyzji o byciu dawc¹. W obliczu tragedii rodzina
bowiem nie jest w stanie odpowiadaæ na pytania. Reaguje
ró¿nie, co jest powodem utraty wielu dawców. Promocja za

pomoc¹ muzyki tak siê spodoba³a i rozwija³a, ¿e powsta³a
�Fundacja dla transplantacji�. Instytucjonalizacja poczynañ
u³atwia pracê i dzia³anie. Od tej pory pojawiaj¹ siê na kon-
certach banery i stoiska z materia³ami informacyjnymi. Nim
zabrzmi muzyka, transplantolodzy przemawiaj¹, propagu-
j¹c przeszczepy.

� Grali�my na festiwalu country w Mr¹gowie � wspomina
dr Kaliciñski. � Przyjecha³ tam, prosto od sto³u operacyjne-
go, zespó³ transplantologów z Olsztyna, by³ obecny prof.
Roman Danielewicz. 9-tysiêczna publiczno�æ zgotowa³a im
wielk¹ owacjê w podziêce za ciê¿k¹ pracê i po�wiêcenie.
Dwa razy byli�my na Top Festiwalu w £odzi. S³ucha³y nas
t³umy ludzi. Darek Maciborek zaprosi³ nas do O�wiêcimia
na Life Festival, by³o tam stanowisko po�wiêcone transplan-
tologii. Harcerze roznosili ulotki. W tym roku grali�my
w Wêgorzewie, na festiwalu rockowym, który na nasz¹ pro�-
bê, skierowan¹ do organizatora Aleksandra Iwaniuka, pro-
mowa³ transplantacjê. W 2017 r. bêdziemy partnerem or-
ganizatorów kolejnej edycji.

Zagrali�my kilka koncertów w Warszawskim Hard Rock Cafe,
w�ród publiczno�ci by³o wielu lekarzy i artystów. Napisali�my
specjaln¹ piosenkê, pt. �Zostaw serce na ziemi�, na takie wy-
stêpy. Muzyka jest moja, a tekst kole¿anki poetki Ma³gorzaty
Szyszko-Kondej. Na pocz¹tku 2017 r. bêdzie premiera.

�Fundacja dla transplantacji�, któr¹ Zygmunt Kaliciñski za³o-
¿y³ wraz ze s³awnym bratem Piotrem, a do której dokoopto-
wa³o wiele wspania³ych i znanych osób, ma na koncie sporo

dzia³añ i dalej siê rozkrêca.

� Dziêki mediom elektronicznym
naj³atwiej dotrzeæ do m³odych
ludzi � kontynuuje dr Kaliciñski.
� A na tym nam zale¿y. Starsze
osoby maj¹ ukszta³towane prze-
konania, trudno je zmieniæ. M³o-
dych mo¿na przekonaæ. Polacy
s¹ otwartym narodem, chêtnie
dziel¹ siê swoim dobrem. Ale jest
te¿ wiele w¹tpliwo�ci i boja�ni.
Gdy pytamy: czy odda³by� narz¹-
dy po �mierci, wiêkszo�æ mówi:
tak. Ale gdy ginie lub umiera

kto� bliski, cz³onkowie rodziny nierzadko nie wiedz¹, jak po-
st¹piæ, maj¹ w¹tpliwo�ci. Poniewa¿ lekarze nigdy nie forsu-
j¹ swojego zdania, tracimy wiele mo¿liwo�ci pobrania na-
rz¹dów, czyli uratowania pacjentów oczekuj¹cych na
przeszczep. Dlatego staramy siê upowszechniaæ pogl¹d, ¿e
decyzja o oddaniu narz¹dów po �mierci jest czym� oczywi-
stym, naturalnym. Nie zastanawiajcie siê, tylko przeka¿cie
swoje postanowienie rodzinie. Wiemy, ¿e rodzina nie decy-
duje prawnie, ale praktycznie tak. To przes³anie zosta³o g³o-
�no wyra¿one na wielkim festynie, pt. �Zostaw serce na zie-
mi�, zorganizowanym w tym roku na Agrykoli przez Centrum
Zdrowia Dziecka, Fundacjê �Góry przenosiæ� i nasz¹ �Fun-
dacjê dla transplantacji�. W planach mamy nie tylko koncer-
ty, ale szerok¹ akcjê edukacyjn¹, stypendia zagraniczne dla
naszych transplantologów, a nawet zakup sprzêtu. Czeka
nas wiêc du¿o pracy. Proszê trzymaæ kciuki i pomagaæ nam,
bo dzia³amy dla wszystkich. Ü

oprac. Ma³gorzata Skarbek
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Fundacja Ko�ciuszkowska og³asza konkurs
W 2017 r. zostanie przyznana po raz trzeci

Nagroda im. Bohdana i Zygmunta Janczewskich
za najwybitniejsz¹ oryginaln¹ pracê

z zakresu medycyny klinicznej,
opublikowan¹ w jêzyku angielskim
w naukowym pi�mie medycznym.

Termin przesy³ania zg³oszeñ: 10 marca 2017 r.

Szczegó³owe informacje:
www.thekf.org/poland

E-mail: warsaw@thekf.org

l Przypominaj¹c o �w. Apolonii, patronce lekarzy
dentystów, zapraszamy 11 lutego 2017 r.,
godz. 18.00, do ko�cio³a pw. Niepokalanego
Poczêcia NMP, przy ul. Przy Agorze 9,

na mszê �wiêt¹ oraz spotkanie integracyjne
z ks. prof. Stanis³awem Warzeszakiem.

KOMUNIKATY Komisji ds. Lekarzy Dentystów

l III Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne odbêd¹ siê
9�10 czerwca 2017 r. w Serocku, w hotelu Narvill.
Szczegó³y konferencji niebawem.

Marta Klimkowska-Misiak
przewodnicz¹ca

Komisji ds. Lekarzy Dentystów ORL w Warszawie
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Szanowna Redakcjo,

przez cztery miesi¹ce 2015 r. pracowa³em jako konsultant ortopeda w przychodni Wellmed w Warszawie.
Przychodnia wygl¹da³a bardzo przyzwoicie, a standard wyposa¿enia i obs³ugi pacjentów nie budzi³ ¿adnych
niepokoj¹cych przeczuæ. Kierownik przychodni Jakub Majoch � m³ody, elegancki cz³owiek, roztacza³ zachêcaj¹ce
wizje wspó³pracy.

Przez pierwsze trzy miesi¹ce wynagrodzenie za wykonan¹ pracê dostawa³em z niewielkimi opó�nieniami
i czê�ciowo w gotówce z �dziennego utargu�. Niestety, po kolejnym miesi¹cu wyp³ata nie pojawi³a siê na koncie,
a na moje pytania kierownictwo firmy odpowiada³o, ¿e to chwilowe problemy finansowe. Je�li jednak bêdê
dalej przyjmowa³ pacjentów, to w formie kolejnych transzy otrzymam nale¿ne pieni¹dze. Jeszcze miesi¹c mnie
zwodzono, w koñcu o�wiadczy³em, ¿e przestajê przyjmowaæ pacjentów do czasu otrzymania wynagrodzenia. 
Jakub Majoch o�wiadczy³ wówczas, ¿e pieniêdzy nie dostanê.

Niezw³ocznie uda³em siê do s¹du. Moja sprawa zosta³a rozpatrzona i uzyska³em nakaz egzekucji nale¿nego
wynagrodzenia na drodze postêpowania komorniczego. Egzekucja komornicza okaza³a siê nieskuteczna, gdy¿
firma Wellmed oszuka³a nie tylko mnie, jej konta zajê³o 20 komorników i urz¹d skarbowy.

Po prawie pó³tora roku firma nadal prosperuje w najlepsze, korzystaj¹c z luk prawnych, a ja piszê kolejne wnioski
do s¹du o otrzymanie nale¿nego wynagrodzenia. Oprócz mnie oszukanych zosta³o równie¿ dwoje lekarzy, których
znam, procesuj¹cych siê z Wellmedem o sumy jeszcze wiêksze, i wielu innych, o których dowiedzia³em siê
w trakcie dochodzenia swoich praw. Obecnie osoby kieruj¹ce Wellmedem prowadz¹ równie¿ firmê pod nazw¹ 
LifeMedic Sp. z o.o.

Przestrzegam wszystkich kolegów przed wspó³prac¹ z tymi nierzetelnymi firmami.

Z wyrazami szacunku
dr n. med. Artur Biel, specjalista ortopeda traumatolog

Od redakcji
Wys³ali�my e-mailem i listem poleconym pismo do prezesa zarz¹du firmy z pro�b¹ o odniesienie siê do sytuacji.
Na pytania dotycz¹ce powodów niewyp³acania wynagrodzenia i nie zastosowania siê przez Wellmed do wyroku
s¹dowego do momentu zamkniêcia tego numeru �Pulsu�, nie otrzymali�my niestety odpowiedzi. Byæ mo¿e
publikacja listu dr. Biela zmotywuje zarz¹d firmy do udzielenia wyja�nieñ.

LISTY DO REDAKCJI

  www.miesiecznik-puls.org.pl  nr 12/2016 � 1/2017 (260�261) grudzieñ 2016 � styczeñ 201736  



CIEKAWE

Zaparcia sprzyjaj¹
chorobom nerek
Podejrzewano ju¿, ¿e przewlek³e zaparcia mog¹ zwiêkszaæ
ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Badania 70 tys.
Amerykanek wykaza³y, ¿e u osób z t¹ dolegliwo�ci¹ zwiêk-
sza siê ono o 23 proc. Z nowych obserwacji wynika, ¿e
zaparcia przyczyniaj¹ siê równie¿, choæ w nieco mniejszym
stopniu, do przewlek³ych chorób nerek.

Dr Keiichi Sumida i dr Csaba Kovesdy z University of
Tennessee przeanalizowali dane 3,5 mln amerykañskich
weteranów wojennych, którzy najpierw byli badani w la-
tach 2004�2006, a potem w 2013 r. W chwili rozpoczêcia
obserwacji nikt z weteranów nie mia³ problemów z nerka-
mi, dopiero pó�niej u czê�ci z nich pojawi³y siê zaparcia
i k³opoty z nerkami.

Amerykañscy specjali�ci twierdz¹, ¿e osoby, które mia³y
przewlek³e zaparcia, o 13 proc. czê�ciej cierpia³y z powo-
du przewlek³ych chorób nerek i o 9 proc. czê�ciej rozwija³a
siê u nich niewydolno�æ nerek. Dr Keiichi Sumida zaleca
zatem, ¿eby pacjentów z przewlek³ymi zaparciami bacz-
niej obserwowaæ pod k¹tem chorób sercowo-naczyniowych
oraz chorób nerek.

Dolegliwo�æ ta na ogó³ nie jest gro�na, u ludzi zdrowych
rzadko doprowadza do powa¿niejszych powik³añ. Zapar-
cia staj¹ siê problemem dopiero wtedy, gdy s¹ przewlek³e.
Mog¹ sprzyjaæ hemoroidom, powstawaniu kamieni ka³o-
wych i niedro¿no�ci jelit, a tak¿e innym chorobom (�Jour-
nal of the American Society of Nephrology�, listopad 2016).

Warfaryna i ryzyko demencji
U za¿ywaj¹cych warfarynê zwiêksza siê ryzyko demencji,
ale szczególnie nara¿one s¹ osoby stosuj¹ce ów lek z po-
wodu migotania przedsionków. Takie s¹ wnioski z badañ
przeprowadzonych przez zespó³ pod kierunkiem dr. Jare-
da Buncha z Intermountain Medical Center Heart Institute
w Salt Lake City. Specjalista prezentowa³ je podczas tego-
rocznego kongresu Amerykañskiego Towarzystwa Kardio-
logicznego (AHA).

Analizowano dane 6 tys. pacjentów cierpi¹cych na migota-
nie przedsionków, którzy regularnie stosowali warfarynê.
Lek zmniejsza ryzyko udaru mózgu, który w tej chorobie
jest wyj¹tkowo gro�ny. Dr Bunch ostrzega jednak, ¿e skut-
kiem ubocznym terapii jest 2�3-krotnie wiêksze ryzyko de-
mencji. Naukowiec dodaje, ¿e konieczne s¹ dalsze badania.

Pacjenci z migotaniem przedsionków s¹ bardziej nara¿eni
na wszelkiego typu demencje ni¿ ci, którzy nie maj¹ tej
dolegliwo�ci. Ale warfaryna zwiêksza ryzyko demencji rów-
nie¿ u innych chorych.

Dr Bunch podejrzewa, ¿e powodem jest nie tyle sam lek,
ile niew³a�ciwy jego poziom w organizmie. Zapowiedzia³,
¿e nied³ugo rozpoczn¹ siê badania, które maj¹ wyja-
�niæ, w jaki sposób mo¿na zmniejszyæ ryzyko demencji
u osób przyjmuj¹cych warfarynê (�Medical News Today�,
16.11.2016).

Efekt jojo niekorzystny dla serca
Powtarzaj¹ce siê gwa³towne chudniêcie i szybkie ponow-
ne przybieranie na wadze, nazywane efektem jojo, zwiêk-
sza zagro¿enie zgonem sercowym kobiet po menopauzie.
To kolejne badanie przedstawione w listopadzie 2016 r.
podczas kongresu AHA w Nowym Orleanie.

G³ówny autor opracowania, dr Somwail Rasla z Memorial
Hospital of Rhode Island, twierdzi, ¿e badaniami objêto
158 tys. kobiet w okresie postmenopauzalnym. Obserwa-
cje trwa³y ponad 11 lat i bazowa³y na samoocenie kobiet.
Potwierdzaj¹ jednak wcze�niejsze sugestie, ¿e efekt jojo
jest niekorzystny dla zdrowia.

Dr Rasla ustali³, ¿e kobiety po menopauzie z prawid³ow¹
mas¹ cia³a, które do�wiadczy³y efektu jojo, by³y 3,5 razy
bardziej nara¿one na nag³y zgon sercowy ni¿ panie ze sta-
biln¹ wag¹.

Takich zale¿no�ci nie zaobserwowano u pañ z nadwag¹ i oty-
³ych, które równie¿ mia³y silne wahania masy cia³a. Na zgon
sercowy nie by³y bardziej nara¿one równie¿ kobiety, które
siê odchudzi³y, ale nie wróci³y do poprzedniej wagi, oraz
te, które znowu uty³y, ale nie przechodzi³y ju¿ efektu jojo.

Z tych samych badañ wynika, ¿e nadwaga u osób w �red-
nim wieku zwiêksza ryzyko zawa³u serca i nag³ego zgonu
sercowego (�Medical News Today�, 15.11.2016).

Uwaga na inhibitory pompy
protonowej
Wyniki kolejnego badania, przedstawionego na kongresie
AHA w Nowym Orleanie, sugeruj¹, ¿e niebezpieczeñstwo
niedokrwiennego udaru mózgu mog¹ zwiêkszaæ inhibito-
ry pompy protonowej. Mówi³ o tym g³ówny autor bada-
nia, dr Thomas Sehested z Duñskiej Fundacji Serca. Powo-
³a³ siê na analizê oko³o 245 tys. przypadków doros³ych
Duñczyków, �rednio w wieku 57 lat.

Specjalista twierdzi, ¿e badania przeprowadzono w zwi¹z-
ku z wcze�niejszymi obserwacjami sugeruj¹cymi, i¿ wspo-
mniane leki mog¹ uszkadzaæ naczynia krwiono�ne. Po-
stanowiono zatem sprawdziæ, czy wp³ywaj¹ na ryzyko
wyst¹pienia niedokrwiennego udaru mózgu. W ci¹gu
6 lat obserwacji pierwszy udar zanotowano u oko³o 9,5 tys.
badanych.

Wyszczególniono, którzy pacjenci za¿ywali jeden z czte-
rech inhibitorów pompy protonowej: omeprazol, panto-
prazol, lansoprazol lub esomeprazol. Okaza³o siê, ¿e ci,
którzy przyjmowali taki lek, byli �rednio o 21 proc. bar-
dziej nara¿eni na niedokrwienny udar mózgu. Najwiêksze
ryzyko udaru dotyczy³o osób, które stosowa³y lansopra-
zol. Lek ten zwiêksza je o 94 proc.

Dr Sehested podkre�la, ¿e takiej zale¿no�ci nie stwierdzo-
no u osób, które za¿ywa³y inhibitory pompy protonowej
w niskich dawkach. Na udar nie byli równie¿ bardziej na-
ra¿eni pacjenci przyjmuj¹cy innego typu lek � antagoni-
stów receptora H2.

Duñski specjalista ostrzega, ¿eby nie nadu¿ywaæ inhibito-
rów pompy protonowej. To jednak zale¿y nie tylko od le-
karzy, bo leki te mo¿na kupiæ bez recepty. Z innych badañ
wynika, ¿e wiele osób, czêsto w starszym wieku, za¿ywa je
zbyt d³ugo (�Medical News Today�, 16.11.2016). Ü

Zbigniew Wojtasiñski

  37www.miesiecznik-puls.org.pl  nr 12/2016 � 1/2017 (260�261) grudzieñ 2016 � styczeñ 2017



Krwinki w kszta³cie ³ez
Znacznie powiêkszona �ledziona (splenomegalia) � do
30 cm d³ugo�ci i masy nawet 10 kg, czasami tak¿e powiêk-
szona w¹troba, postêpuj¹ca niedokrwisto�æ, zmêczenie, ob-
fite poty nocne, gor¹czka, chudniêcie � te objawy wystêpu-
j¹ w pó�nych etapach choroby. Dlatego mielofibroza jest
tak trudna do zdiagnozowania. To rzadki nowotwór krwi.
Zapadaj¹ na niego g³ównie ludzie starsi, oko³o 67. roku ¿y-
cia. W Polsce na mielofibrozê cierpi oko³o tysi¹ca osób.

Choroba ma uwarunkowanie genetyczne, ale nie jest dzie-
dziczna. Powoduje j¹ mutacja genów wystêpuj¹ca z niezna-
nych przyczyn. Jest nieuleczalna. Terapia ma na celu przede
wszystkim wyd³u¿enie prze¿ycia chorych oraz polepszenie
jako�ci ich ¿ycia. Leczenie objawowe polega na podawaniu
cytostatyków, które poprawiaj¹ morfologiê. W 2012 r. w UE
zarejestrowane zosta³y inhibitory kinazy JAK, które znacz-
nie podnosz¹ komfort ¿ycia chorych, ale w Polsce s¹ niere-
fundowane i praktycznie niedostêpne. W niektórych przy-
padkach mo¿liwy jest przeszczep szpiku.

Zdiagnozowaæ mielofibrozê mo¿e lekarz rodzinny na pod-
stawie badania palpacyjnego brzucha pacjenta oraz wyni-
ków morfologii jego krwi, w której pojawiaj¹ siê charaktery-
styczne krwinki maj¹ce kszta³t ³ez. Ü                              mkr

trêdowaci � podkre�la Dagmara Samselska z Unii Stowarzy-
szeñ Chorych na £uszczycê. � £uszczyca nie jest chorob¹
zaka�n¹, ale chorzy s¹ stygmatyzowani.

O tym, ¿e nie mo¿na lekcewa¿yæ stanów depresyjnych, któ-
re czêsto towarzysz¹ ³uszczycy i doprowadzaj¹ nawet do
prób samobójczych, mówi³a Irena Walecka z Kliniki Derma-
tologii CSK MSWiA w Warszawie. Zwróci³a uwagê, ¿e sytu-
acja chorych siê poprawia, nowe preparaty s¹ refundowa-
ne, a terapie ustalane indywidualnie. Zaznaczy³a, ¿e dla
pacjentów wa¿ny jest dostêp do terapii biologicznych i mo¿-
liwo�æ kontynuowania programu lekowego bez ograniczeñ
czasowych, je�li przynosi dobre efekty. Jako przyk³ad dzia-
³añ edukacyjnych wskaza³a prowadzon¹ przez dermatolo-
gów akcjê szkoleniow¹ dla fryzjerów i kosmetyczek. � Do
naszej kliniki trafiaj¹ pacjenci równie¿ dziêki tej inicjatywie
� stwierdzi³a.

Wed³ug raportu WHO, aby poprawiæ sytuacjê ³uszczyków,
trzeba skutecznie leczyæ zmiany skórne, eliminowaæ �wi¹d
i ból, zmniejszaæ obci¹¿enia psychospo³eczne i umo¿liwiaæ
im aktywne funkcjonowanie w �rodowisku rodzinnym
oraz zawodowym. Ü                                                            ach

£uszczyca
wyklucza spo³ecznie

Bohaterami filmu �Zwyczajne ¿ycie z ³uszczyc¹� s¹ pacjenci,
a ich historie dowodz¹, ¿e choroba wp³ywa nie tylko na zdro-
wie fizyczne, ale i na psychikê, utrudnia codzienne ¿ycie.
Aby pomóc cierpi¹cym na ³uszczycê, potrzeba zaanga¿owa-
nia wielu �rodowisk. Chorzy przyznaj¹, ¿e wa¿na jest infor-
macja o mo¿liwo�ciach leczenia, dostêp do terapii, ale te¿
wsparcie otoczenia, kontakt z organizacjami pacjentów, edu-
kacja. Film zosta³ pokazany na spotkaniu zorganizowanym
przez Koalicjê na rzecz Walki z £uszczyc¹, m.in. aby podno-
siæ wiedzê spo³eczeñstwa o tym schorzeniu. Z okazji �wia-
towego Dnia £uszczycy, który obchodzony jest 29 pa�dzier-
nika, pacjenci i eksperci zajmuj¹cy siê problemami ³uszczycy
rozmawiali o tym, jak ¿yæ z chorob¹ i pomagaæ osobom ni¹
dotkniêtym.

£uszczyca najczê�ciej ujawnia siê miêdzy 20. a 40. rokiem
¿ycia, cierpi na ni¹ oko³o 3 proc. populacji. W Polsce 700�
800 tys. osób, na �wiecie 125 mln.

� Chorzy na ³uszczycê w ¿yciu codziennym borykaj¹ siê
z wieloma problemami i ograniczeniami. Ze wzglêdu
na widoczne zmiany skórne s¹ postrzegani jak wspó³cze�ni

Pionierska operacja
w klinice WUM

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplan-
tacyjnej WUM, kierowana przez prof. S³awomira Nazarew-
skiego, jest obecnie pionierskim o�rodkiem wewn¹trznaczy-
niowego leczenia têtniaków, rozwarstwieñ oraz urazów aorty
piersiowej i brzusznej.

5 i 6 grudnia 2016 r. przeprowadzono tutaj, po raz pierwszy
w Polsce, dwie operacje implantacji stent-graftu z rêkawka-
mi (branched stent-graft) do ³uku aorty. Zabiegi wykonano
u pacjentek z rozpoznaniem têtniaka w tym odcinku aorty,
u których z powodu wieku i dodatkowych obci¹¿eñ nie
mo¿na by³o przeprowadziæ operacji z otwarciem klatki pier-
siowej i u¿yciem kr¹¿enia pozaustrojowego. Dla chorych za-
mówiono na wymiar protezy wewn¹trznaczyniowe z rêkaw-
kami do têtnic szyjnych.

� Najtrudniejsze by³o precyzyjne umiejscowienie stent-graftu,
tak aby odga³êzienia (rêkawki) znalaz³y siê w miejscach, sk¹d
odchodz¹ têtnice � podkre�la³ dr hab. n. med. Tomasz Jaki-
mowicz, g³ówny operator podczas obu zabiegów. � Do tej
operacji przygotowywali�my siê ponad rok. Dzisiaj jeste�my
dziesi¹tym o�rodkiem na �wiecie, a pierwszym w Polsce,
w którym wykonuje siê zabiegi t¹ metod¹.

Wsparcia merytorycznego udziela³ zespo³owi prof. Tilo Kölbel
z Universitäres Herzzentrum Hamburg. Ü                          ach
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Wspó³praca
na rzecz onkologii

Warszawski Uniwersytet Medyczny i Centrum
Onkologii � Instytut im. Marii Sk³odowskiej-Curie
podejm¹ wspó³pracê.

Jej celem jest wzmocnienie potencja³u naukowo-badawcze-
go oraz poszerzanie bazy dydaktycznej i us³ugowej w za-
kresie onkologii klinicznej i do�wiadczalnej. 19 pa�dziernika
2016 r. list intencyjny w tej sprawie podpisali � w obecno�ci
sekretarza stanu MZ Jaros³awa Pinkasa � rektor WUM prof.
Miros³aw Wielgo� i dyrektor COI prof. Jan Walewski.

� Wspó³praca naszych instytucji ma umo¿liwiæ przede wszyst-
kim stworzenie akademickiej onkologii w Warszawie � po-
wiedzia³ prof. Wielgo�. � Ministerstwo Zdrowia popiera to
przedsiêwziêcie, gdy¿ wspólne dzia³anie le¿y w interesie
wszystkich. Liczymy na konkretne wsparcie, które pozwoli
nam zrealizowaæ za³o¿enia listu intencyjnego. Ü              ach

Sto lat istnienia,
tysi¹c dni remontu
Szpitala Klinicznego nr 2

Ponad sto lat dzia³a Szpital im. ks. Anny
Mazowieckiej, obecnie Szpital Kliniczny nr 2 przy
ul. Karowej. W ostatnim czasie zosta³ gruntownie
przebudowany, prace trwa³y prawie tysi¹c dni.

Gmach zmieni³ ca³kowicie wygl¹d zewnêtrzny. Od ul. Do-
brej, w miejscu starego budynku, powsta³a kilkukondy-
gnacyjna czê�æ z nowoczesnym, przeszklonym wej�ciem
g³ównym, mieszcz¹ca rejestracjê specjalistycznej polikli-
niki i poradnie. Tak¿e najstarszy, zabytkowy budynek od
strony Wybrze¿a Ko�ciuszkowskiego zmieni³ siê w szkla-
ny, przestronny pawilon, w którym znajduje siê izba przy-
jêæ. Liczne zmiany i unowocze�nienia wewn¹trz budyn-
ków pozwoli³y na zwiêkszenie liczby ³ó¿ek o 58, w tym
22 na odnowionym Oddziale Neonatologii i Patologii No-
worodka. Obok zmodernizowanego Bloku Operacyjne-
go powsta³a Sala Nadzoru Poznieczuleniowego. Placów-
ka, zapewniaj¹ca �wiadczenia medyczne III poziomu
referencyjnego z zakresu ginekologii i neonatologii, wy-
ra�nie polepszy³a ich dostêpno�æ. Z szacunków dyrekcji
szpitala wynika, ¿e mo¿e on leczyæ oko³o 3,5 tys. pa-
cjentek wiêcej ka¿dego roku. Poprawi³y siê warunki by-
towe pacjentek, warunki pracy personelu i zajêæ dydak-
tycznych studentów WUM. Powierzchnia u¿ytkowa
placówki zwiêkszy³a siê o 30 proc., a jedna trzecia starej
zosta³a przebudowana. Ca³kowity koszt inwestycji wy-
niós³ ponad 65 mln z³.

Na terenie szpitala dzia³aj¹ trzy kliniki WUM: II Katedra
i Klinika Po³o¿nictwa i Ginekologii, Klinika Endokrynologii
Ginekologicznej oraz Klinika Neonatologii i Intensywnej Te-
rapii Noworodka. Szpital jest jednym z najwiêkszych o�rod-
ków leczenia noworodków w Polsce. Dzia³aj¹ tu te¿ oddzia-
³y: Onkologii Ginekologicznej i Mikroinwazyjnej Chirurgii
Ginekologicznej.                                                                   mkr

Nagroda za jako�æ
11 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie
wrêczono wyró¿nienia przyznane przez Krajow¹
Izbê Gospodarcz¹, Polskie Centrum Badañ
i Certyfikacji oraz Polskie Forum ISO 9000.

Dyrektor Ma³gorzata Za³awa-D¹browska zosta³a uhono-
rowana tytu³em Znakomitego Przywódcy 2016 za skutecz-
ne zarz¹dzanie Samodzielnym Publicznym Zespo³em Za-
k³adów Lecznictwa Otwartego Warszawa-¯oliborz zgodnie
z zasadami Total Quality Management, takimi jak orienta-
cja na pacjenta, zaanga¿owanie pracowników, ci¹g³e
doskonalenie oraz obustronnie korzystne relacje z dostaw-
cami. Kompleksowe zarz¹dzanie jako�ci¹ zapewnia wspó³-
uczestnictwo wszystkich pracowników, a tak¿e ich zaan-
ga¿owanie oraz sta³e podnoszenie kwalifikacji. Jest to
szczególnie istotne w sektorze ochrony zdrowia, gdzie pro-
fesjonalizm pracowników nale¿y do podstawowych gwa-
rantów najwy¿szej jako�ci us³ug medycznych oraz satys-
fakcji pacjenta. Ma³gorzata Za³awa-D¹browska obejmuj¹c
w 2005 r. stanowisko dyrektora, wytyczy³a kierunki dzia³a-
nia. Stworzy³a jeden z najwiêkszych i najnowocze�niejszych
zak³adów opieki zdrowotnej w kraju. Udziela on komplek-
sowych �wiadczeñ zdrowotnych oko³o 200 tys. pacjentów
na terenie ¯oliborza, Bielan oraz £omianek.                   ak

Nowy dyrektor
w P³oñsku

16 listopada dyrektorem p³oñskiego Samodzielnego
Publicznego Zespo³u Zak³adów Opieki Zdrowotnej
im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego zosta³ Pawe³
Obermeyer.

8 sierpnia Józef �wierczek zrezygnowa³ z kierowania pla-
cówk¹, w zwi¹zku z tym 27 wrze�nia og³oszono konkurs na
dyrektora. Wygra³ go Pawe³ Obermeyer. Obecny dyrektor
sprawowa³ ju¿ tê funkcjê w latach 2001�2006, a bezpo�red-
nio przed obecnym wyborem by³ spo³ecznym doradc¹ sta-
rosty ds. szpitala, a potem pe³ni¹cym obowi¹zki dyrektora.
Wcze�niej m.in. sprawowa³ funkcje radnego i cz³onka Za-
rz¹du Gminy Nowe Miasto, radnego województwa mazo-
wieckiego, radnego i wicestarosty powiatu p³oñskiego. Za-
³o¿y³ i prowadzi³ NZOZ �Polium�, w latach 2007�2011 by³
dyrektorem Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pañskiego
w Warszawie.                                                                pk

Nowocze�nie
w Instytucie Kardiologii

Instytut Kardiologii kupi³ aparat MiSeqDX firmy
Illumina, który jest pierwszym na �wiecie sekwena-
torem NGS (next-generation sequencing) przezna-
czonym do diagnostyki medycznej. Jest to równie¿
pierwsze urz¹dzenie tego typu w Polsce.

Nowe narzêdzie umo¿liwi szybk¹ i skuteczn¹ analizê panelu
z³o¿onego z wielu genów, których defekt mo¿e byæ przy-
czyn¹ rozwoju chorób sercowo-naczyniowych.               pk

Z MAZOWSZA
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Ustawa o dzia³alno�ci
leczniczej w Trybunale
Konstytucyjnym

Sejmik Województwa Mazowieckiego wyst¹pi³ do
Trybuna³u Konstytucyjnego z wnioskiem o zbada-
nie zgodno�ci z konstytucj¹ art. 59 ustawy o dzia-
³alno�ci leczniczej.

Zgodnie z tym przepisem samorz¹d terytorialny zobowi¹-
zany jest pokrywaæ straty netto zak³adów opieki zdrowot-
nej, dla których jest organem za³o¿ycielskim. Je¿eli nie
ureguluje straty, musi zlikwidowaæ zak³ad, którego zobo-
wi¹zania i nale¿no�ci przechodz¹ na samorz¹d. Zdaniem
radnych zapisy nak³adaj¹ na samorz¹d terytorialny, w spo-
sób ukryty i niedookre�lony, obowi¹zek realizacji zadania
publicznego bez wyposa¿enia w odpowiednie �rodki finan-
sowe oraz pozbawiaj¹ prawa samodzielnego decydowania
o zakresie i kierunkach finansowania tych podmiotów.

Dotacje dla
mazowieckich szpitali

Radni Mazowsza zdecydowali o dodatkowym
wsparciu finansowym dla mazowieckich szpitali
� podaje Biuro Prasowe Samorz¹du Województwa
Mazowieckiego.

� Dziêki oszczêdno�ciom uda³o siê wygospodarowaæ w na-
szym bud¿ecie blisko 16 mln z³. To du¿e pieni¹dze, które
chcemy przeznaczyæ na pomoc dla naszych szpitali i placó-
wek kultury. Wiêkszo�æ �rodków, bo a¿ 14,5 mln z³, trafi do
wysokospecjalistycznych szpitali. Bêd¹ mog³y kupiæ niezbêd-
ny sprzêt medyczny: aparaturê rentgenowsk¹, echokardio-
grafy, bronchoskopy czy gastroskopy. Czê�æ kwoty przezna-
czymy tak¿e dla naszych placówek kultury na ró¿nego
rodzaju prace remontowe � podkre�li³ marsza³ek wojewódz-
twa Adam Struzik. Dofinansowanie otrzymaj¹: Mazowiecki
Szpital Bródnowski w Warszawie � 3,3 mln z³, Szpital Chi-
rurgii Urazowej im. �w. Anny w Warszawie przy ul. Bar-
skiej � Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER � po-
nad 1,8 mln z³, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu
� 2,3 mln z³, Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespó³ Za-
k³adów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. B. Borzym
w Radomiu � 67 tys. z³, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki
w Ciechanowie � 1,9 mln z³, Mazowieckie Centrum Leczenia
Chorób P³uc i Gru�licy w Otwocku � 1,1 mln z³, Wojewódzki
Szpital Zespolony w P³ocku � 900 tys. z³, Miêdzyleski Szpital
Specjalistyczny w Warszawie � 640 tys. z³, szpital psychiatrycz-
ny przy ul. Nowowiejskiej � 200 tys. z³, Szpital Mazowiecki
w Garwolinie � 257 tys. z³, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny
w Ostro³êce � 445 tys. z³, Mazowiecki Szpital Wojewódzki
w Siedlcach � 380 tys. z³, Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne
i Medycyny Pracy ATTIS w Warszawie � 245 tys. z³, Mazo-
wieckie Centrum Psychiatrii �Drewnica� � 220 tys. z³, Szpital
Dzieciêcy przy ul. Niek³añskiej � 138 tys. z³, szpital w Dzieka-
nowie Le�nym � 178 tys. z³, Szpital Kolejowy w Pruszkowie
� 319 tys. z³, Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia
im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie � 58 tys. z³.

Super Lider
w profilaktyce grypy

Eksperci docenili programy szczepieñ profilaktycz-
nych, które od lat finansuje Józefów dla swoich
mieszkañców.

Miasto, jako jedno z trzech w Polsce, otrzyma³o tytu³ Super
Lidera w profilaktyce grypy � podaje serwis internetowy Urzê-
du Miasta Józefów. Wyró¿nienie zosta³o przyznane przez
ekspertów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. To
ju¿ kolejna nagroda dla Józefowa. W ubieg³ym roku miasto
otrzyma³o tytu³ Lidera Ogólnopolskiego Programu Zwalcza-
nia Grypy.

Józefów od lat szczepi swoich doros³ych mieszkañców prze-
ciwko grypie. W ubieg³ym roku inicjatywa objê³a osoby po-
wy¿ej 60. roku ¿ycia. Skorzysta³o z niego 517 józefowian,
a na realizacjê programu wydano 15 tys. z³. W tym roku prze-
znaczono na ten cel wiêcej pieniêdzy, bo 20 tys. z³. Miasto
zdecydowa³o o obni¿eniu kryterium wiekowego dla uczest-
ników programu. Z darmowego szczepienia mog¹ skorzystaæ
józefowianie koñcz¹cy w bie¿¹cym roku kalendarzowym 50
lat oraz starsi.

Lekarz i astronom
patronem szko³y
w P³oñsku

Szko³a Podstawowa nr 2 w P³oñsku nosi teraz
imiê s³ynnego p³oñskiego lekarza i astronoma
Jana Walerego Jêdrzejewicza.

Patron zosta³ wybrany przez rodziców, nauczycieli, burmi-
strza i Radê Miasta P³oñska. Uchwa³a w tej sprawie zapad³a
w kwietniu 2016 r., ale uroczysto�ci zwi¹zane z nadaniem
szkole imienia astronoma i lekarza odby³y siê podczas Dni
Patrona Miasta P³oñska Micha³a Archanio³a.

Jan Walery Jêdrzejewicz mieszka³ w P³oñsku w latach 1862
�1887. Jest autorem pierwszego podrêcznika astronomii
w jêzyku polskim, pt. �Kosmografia�.

Dzienna opieka
w Grodzisku i ̄ urominie

1 pa�dziernika w grodziskim Szpitalu Zachodnim
rozpocz¹³ dzia³anie Dzienny Dom Opieki
Medycznej. Analogiczna placówka powsta³a
równie¿ przy ¿uromiñskim szpitalu.

DDOM to nowy rodzaj placówek medycznych przeznaczo-
nych dla osób niesamodzielnych, w szczególno�ci starszych
ni¿ 65-letnie, ze wzglêdu na stan zdrowia potrzebuj¹cych
�wiadczeñ pielêgnacyjnych, opiekuñczych i rehabilitacyjnych
oraz kontynuacji leczenia, a niewymagaj¹cym hospitalizacji
w oddziale szpitalnym. Opieka nad pacjentem w Dziennym
Domu Opieki Medycznej jest bezp³atna i mo¿e trwaæ od 30
do 120 dni.                                                                   pk

Z MAZOWSZA
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Nie jest dobrze � tak ocenia obecn¹ sytuacjê
finansow¹ Samodzielnego Publicznego Zak³adu
Opieki Zdrowotnej w Nowym Mie�cie nad Pilic¹
wicedyrektor Robert Schonpflug. Placówka mo¿e
za to pochwaliæ siê nowoczesn¹ izb¹ przyjêæ,
a dalsze plany inwestycyjne tak¿e ma ambitne.

Pocz¹tki szpitala w Nowym Mie�cie zwi¹zane s¹ z oso-
b¹ urodzonego w pobliskiej wsi Gostomia Franciszka
Litwina, lekarza, dzia³acza spo³ecznego i polityka,

pierwszego powojennego ministra zdrowia w rz¹dzie Edwar-
da Osóbki-Morawskiego. To w du¿ej mierze dziêki jego za-
anga¿owaniu w lipcu 1946 r. wmurowano akt erekcyjny.

Zmiany na szczytach w³adzy i brak funduszy spowodowa³y, ¿e
prace szybko wstrzymano. Szpital, utworzony ostatecznie
w zaadaptowanym budynku jednostki wojskowej, zosta³ otwar-
ty dopiero w 1962 r. Liczy³ wówczas 90 ³ó¿ek, ale ju¿ rok pó�-
niej � 140 i s³u¿y³ ponad 11 tys. mieszkañców regionu.

W kolejnych latach lecznica przechodzi³a zmiany nazwy
i statusu, a od sierpnia 1998 r. dzia³a jako Samodzielny Pu-
bliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej, który mo¿e dysponowaæ
swoim maj¹tkiem i kszta³towaæ w³asn¹ politykê finansow¹.

Gdy d³ugi cisn¹�
Placówka w Nowym Mie�cie boryka siê z potê¿nymi d³uga-
mi. � �ród³o naszych problemów jest podobne jak w przy-
padku wiêkszo�ci o�rodków s³u¿by zdrowia, czyli zbyt niska
wycena punktów kontraktowych przez NFZ, a tak¿e wypra-
cowane nadwykonania, za które nie mo¿emy doczekaæ siê
od funduszu pieniêdzy. Czê�æ uda³o siê wywalczyæ dopiero
w s¹dzie � mówi Robert Schonpflug.

Najwiêksz¹ bol¹czk¹ s¹ tzw. zobowi¹zania wymagalne
w stosunku do dostawców i kontrahentów, którzy zniecierpli-
wieni kieruj¹ sprawy do s¹dów, a te naliczaj¹ wysokie odsetki.

Dlatego szefostwo SPZOZ szuka pomocy w bankach, jednak
negocjacje z instytucjami finansowymi te¿ nie nale¿¹ do
naj³atwiejszych. � Na pocz¹tku wszyscy s¹ bardzo zaintere-
sowani, ale jak tylko przejrz¹ nasze papiery, szybko siê wy-
cofuj¹. Po wielomiesiêcznych rozmowach uda³o nam siê
w koñcu niemal porozumieæ z pewnym bankiem i je�li
wszystko pójdzie dobrze, w grudniu otrzymamy kredyt kon-
solidacyjny, z którego bêdziemy mogli sp³aciæ najpilniejsze
zaleg³o�ci � wyja�nia Robert Schonpflug.

Nie ukrywa, ¿e czasami szpital musi po prostu ¿ebraæ o pie-
ni¹dze, trudno je bowiem pozyskaæ nawet ze starostwa gró-
jeckiego, czyli formalnego w³a�ciciela. Wsparcia trzeba szu-
kaæ gdzie indziej, np. w Fundacji PZU, która sfinansowa³a
zakup dziesiêciu nowoczesnych ³ó¿ek, lub u lokalnych przed-
siêbiorców, którzy przekazali pieni¹dze na zakup papy, by
za³ataæ dziurawy dach.

Ambitne plany
W sk³ad SPZOZ w Nowym Mie�cie wchodzi obecnie piêæ
oddzia³ów szpitalnych: chirurgiczny, wewnêtrzny, dzieciê-
cy, neonatologiczny i po³o¿niczo-ginekologiczny, licz¹cych
125 ³ó¿ek, a tak¿e dwie przychodnie rejonowe, kilkana�cie
poradni specjalistycznych, gminny o�rodek zdrowia, dwa
wiejskie o�rodki zdrowia oraz oddzia³ pomocy dora�nej.

Personel placówki stanowi wykwalifikowana i do�wiadczona
kadra, problemem jest jednak brak dop³ywu ��wie¿ej krwi�.
� Wiêkszo�æ lekarzy to osoby z grupy �50 plus�, a nastêp-
ców nie widaæ na horyzoncie. Bezskutecznie szukamy zw³asz-
cza internistów i pediatrów � twierdzi wicedyrektor.

Mimo to szpital w Nowym Mie�cie stawia na rozwój. Pod
koniec listopada trafi³y do niego dwie nowe karetki z pe³nym
wyposa¿eniem. Pojazdy, których warto�æ siêga 800 tys. z³,
zosta³y sfinansowane z bud¿etu pañstwa.

Dum¹ placówki jest izba przyjêæ, której rozbudowê zakoñ-
czono kilka miesiêcy temu. Inwestycja kosztowa³a prawie
3,8 mln z³, pieni¹dze pochodzi³y m.in. z funduszy europej-
skich. Nie starczy³o ich jednak na zagospodarowanie piêtra
obiektu, gdzie planowany jest blok operacyjny i sterylizator-
nia. � Mam nadziejê, ¿e uda nam siê zdobyæ na to pieni¹dze
w niedalekiej przysz³o�ci � dodaje Robert Schonpflug.

W przysz³ym roku ma byæ tak¿e realizowany inny ambitny
projekt � e-zdrowie, czyli kompleksowa komputeryzacja szpi-
tala i przychodni. Koszt jego realizacji siêga 4 mln z³, ale
komputeryzacja pomo¿e unikn¹æ kolejek, natomiast leka-
rzom zapewni szybszy i ³atwiejszy dostêp do pe³nej infor-
macji o stanie chorego i przebiegu jego terapii.

Na 2017 r. planuje siê równie¿ modernizacjê szpitalnej kuchni
i pralni, które pamiêtaj¹ jeszcze lata 70. XX w., oraz przej-
�cie na ogrzewanie gazowe, co ma przynie�æ znacz¹ce
oszczêdno�ci, po¿¹dane w obecnej sytuacji finansowej pla-
cówki w Nowym Mie�cie nad Pilic¹. Ü

Rafa³ Natorski

Szpital
w Nowym
Mie�cie

Szpital
w Nowym
Mie�cie

26-600 Radom,
ul. Rwañska 16,
tel.: 48-331-36-62,

DELEGATURA RADOMSKA
Przewodnicz¹cy Julian Wróbel
e-mail: julian@wp.eu
dy¿ury: poniedzia³ki � 10.00�13.00

Z DELEGATURY RADOMSKIEJ
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21.12.2016 r., �roda, godz. 16.00. Ko³o Medycyny Komunikacyjnej zaprasza na spotkanie wigilijne.
�Dlaczego mamy epidemie oty³o�ci i cukrzycy w XXI w.� wyk³ad prof. Waldemara Karnafela.

11.01.2017 r., �roda, godz.16.00. �Barcelona� � prelekcja i projekcja multimedialna.

16.01.2017 r., poniedzia³ek, godz.14.00. Spotkanie Ko³a Lekarzy Emerytów Okrêgowej Izby Lekarskiej.
W programie spotkania: �Kocham �wiat� � recital Joanny Rawik.

18.01.2017 r., �roda, 16.00. �Znaczenie kwasów t³uszczowych Omega-3 i witaminy D3�
� wyk³ad mgr Magdaleny Bujnowskiej.

25.01.2017 r., �roda, godz. 16.00. �Wiersze takie sobie i inne� � spotkanie autorskie z Bohdanem Jakubowskim.

z a p r a s z a  d o  D o m u  i  K l u b u  L e k a r z a
w  Wa r s z a w i e ,  p r z y  u l .  R a s z y ñ s k i e j  5 4 .

Klub, czynny codziennie w godz. 12.00�22.00,
jest otwarty dla �rodowiska lekarskiego Warszawy w celu odbywania

posiedzeñ naukowych, szkoleniowych, spotkañ kulturalnych
i towarzyskich oraz imprez okoliczno�ciowych.

Restauracjê w Klubie Lekarza prowadzi kucharz warszawski Sylwester
Puchta, który zaprasza na degustacjê dañ kuchni polskiej i nie tylko.

Ponadto dysponujemy czterema pokojami go�cinnymi
oferowanymi w niskich cenach lekarzom i ich rodzinom.

Tel.: 22-822-23-42, 22-823-96-82, 22-823-96-83;
e-mail: rezerwacja@klublekarza.pl

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
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Goniec Medyczny
Odporne bakterie
Polska znajduje siê w niechlubnej grupie pañstw nad-
u¿ywaj¹cych kuracji antybiotykami. Tylko w zesz³ym
roku w naszych aptekach sprzedano ich a¿ 38,5 mln
opakowañ (o 2,5 mln wiêcej ni¿ rok wcze�niej) � wynika
z danych Quintiles IMS.

Palenie papierosów gro�niejsze
Spustoszenie, jakie wywo³uje palenie papierosów, jest
wiêksze ni¿ wcze�niej podejrzewano. �Science� podaje,
¿e wypalenie 20 papierosów dziennie przez rok jedynie
w komórkach p³uc powoduje �rednio a¿ 150 mutacji
genetycznych!

Ministerstwo lekcewa¿y zdrowie
16 listopada lekarze i Greenpeace zaapelowali do mini-
stra �rodowiska o wprowadzenie ostrzejszych kryteriów
informowania oraz alarmowania o smogu. W odpowie-
dzi na apel Pawe³ Sa³ek, sekretarz stanu w Ministerstwie
�rodowiska, stwierdzi³ jednak, ¿e �(...) to, co teraz jest,
jest wystarczaj¹ce�. System alarmowania o smogu w Pol-
sce jest trzy razy mniej restrykcyjny ni¿ przeciêtnie
w innych krajach europejskich.

Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych II Oddzia³ w Warszawie, 03-829 Warszawa, ul. Podskarbiñska 25
pilnie zatrudni na stanowisku: lekarz orzecznik ZUS, lekarza specjalistê, w szczególno�ci w zakresie chorób

wewnêtrznych, medycyny pracy, medycyny rodzinnej, chirurgii, ortopedii, neurologii,
oraz lekarza konsultanta zak³adu � specjalistê laryngologa. Tel.: 22-714-21-37.

ZOZ w Skar¿ysku-Kamiennej zatrudni lekarza specjalistê w dziedzinie chorób zaka�nych
z mo¿liwo�ci¹ zatrudnienia na stanowisku kierowniczym. Kontakt: tel. 516-209-226, e-mail: eplatek@zoz.com.pl

Diagnozy
Czy sztuczna inteligencja zast¹pi lekarzy w stawianiu dia-
gnozy? Z badañ prowadzonych przez naukowców ze Szko³y
Medycznej Harvarda wynika, ¿e lekarze dokonuj¹ prawi-
d³owej diagnozy dwa razy czê�ciej ni¿ ponad 20 najpopu-
larniejszych aplikacji do analizy objawów choroby.

Depresja i antykoncepcja
Antykoncepcja hormonalna jest powszechnie stosowa-
na. Jak jednak podaje CDC, agencja federalna USA, co
trzecia Amerykanka rezygnuje z niej z powodu dzia³añ
niepo¿¹danych. Najnowsze doniesienia wskazuj¹ kolej-
ne dzia³anie uboczne tej metody � prawdopodobnie
mo¿e ona przyczyniaæ siê do wzrostu ryzyka zachoro-
wania na depresjê.

O¿ywiæ mózg
Brzmi to niewiarygodnie, ale specjali�ci filadelfijskiej firmy
Bioquark CEO chc¹ dziêki metodzie z wykorzystaniem ko-
mórek macierzystych przywróciæ niektóre funkcje mózgu
osób ze stwierdzon¹ �mierci¹ mózgu.

Leczenie depresji
Stymulatory nerwu b³êdnego wszczepili dwojgu pierw-
szym pacjentom lekarze w Górno�l¹skim Centrum
Medycznym w Katowicach. U obojga zaobserwowano
poprawê. Planowane s¹ kolejne zabiegi.
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Lekarze i lekarze denty�ci � cz³onkowie Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, korzystaj¹ z szybkiej
i nieodp³atnej pomocy prawnej kancelarii prawnej Lex Secure, która udostêpnia cz³onkom samorz¹du
lekarskiego dzia³aj¹c¹ ca³odobowo liniê pod numerem tel. 501-538-539.

24-godzinna opieka prawna
dla lekarzy i lekarzy dentystów
z Okrêgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie

24h Infolinia Prawna
501-538-539

biuro@opiekaprawna.pl
www.opiekaprawna.pl

Oferta Lex Secure dla Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie to m.in.:

è nielimitowana liczba zapytañ w trybie okre�lonym zgodnie z Regulaminem �wiadczenia Us³ug �Lex Secure Twoja Opieka Prawna�
zamieszczonym na stronie internetowej www.opiekaprawna.pl,

è nieograniczony zakres prawny,

è gotowe szablony i wzory dokumentów prawnych w ramach systemu Bazy Wzorów Dokumentów Lex Secure,

è rozwi¹zanie problemu w 24 godziny; w przypadku pytañ skomplikowanych termin ustalany jest indywidualnie.

OC W SK£ADCE NA SAMORZ¥D LEKARSKI
Program grupowego ubezpieczenia OC

lekarzy i lekarzy dentystów, cz³onków OIL w Warszawie

è Warunki programu s¹ zgodne z rozporz¹dze-
niem ministra finansów z 22 grudnia 2011 r.
w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia
odpowiedzialno�ci cywilnej podmiotu wyko-
nuj¹cego dzia³alno�æ lecznicz¹ (DzU nr 293,
poz. 1729). Do zawarcia takiego ubezpiecze-
nia zobowi¹zani s¹ lekarze i lekarze denty�ci,
prowadz¹cy praktykê zawodow¹ (tj. maj¹cy
zarejestrowan¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹).

è Do programu mog¹ przyst¹piæ równie¿ � na
zasadach ubezpieczenia dobrowolnego � le-
karze i lekarze denty�ci, którzy nie maj¹ zare-
jestrowanej dzia³alno�ci gospodarczej, pracu-
j¹cy jako wolontariusze, zatrudnieni na
umowie o pracê lub umowie-zleceniu.

è Sumy gwarancyjne w obu powy¿szych warian-
tach s¹ takie same: 75 tys. euro � jedno zda-
rzenie, 350 tys. euro � wszystkie zdarzenia.

Szczegó³owe informacje i formularz na stronie:
www.izba-lekarska.pl,

 a tak¿e u operatora programu
w siedzibie OIL w Warszawie, przy ul. Pu³awskiej 18;

Punkt Obs³ugi Lekarza April Polska Medbroker,
tel. (+48) 508-504-318, 508-504-332,

e-mail: lekarz.medbroker@pl.april.com

è Miejscem wykonywania �wiadczeñ medycz-
nych przez lekarza i lekarza dentystê jest
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

è Udzia³ w programie nie wyklucza zawarcia
przez ubezpieczonego, we w³asnym zakresie,
dodatkowego ubezpieczenia OC (tzw. ubez-
pieczenia nadwy¿kowego). Otrzymuje on
25-proc. zni¿kê na to ubezpieczenie (w ramach
programu PZU zorganizowanego przez APRIL
Polska Medbroker).

è Lekarze i lekarze denty�ci uczestnicz¹cy w pro-
gramie otrzymuj¹ tak¿e dodatkowo, na pod-
stawie wydanej karty klienta PZU, 20-proc.
zni¿kê na ubezpieczenia komunikacyjne, ma-
j¹tkowe, turystyczne.

è Organizatorem programu, ubezpieczaj¹cym
i p³atnikiem sk³adek ubezpieczeniowych jest
OIL w Warszawie.

U NAS W SAMORZ¥DZIE

  43www.miesiecznik-puls.org.pl  nr 12/2016 � 1/2017 (260�261) grudzieñ 2016 � styczeñ 2017



U NAS W SAMORZ¥DZIE

Biuro Po�rednictwa Pracy OIL w Warszawie
www.izba-lekarska.pl; ZAK£ADKA PRACA DLA LEKARZY

Krajowe oferty pracy na 5.12.2016 r.
dotycz¹ce nastêpuj¹cych specjalno�ci lekarskich:

Kontakt: tel. 22-542-83-30
praca@oilwaw.org.pl

lekarze ró¿nych spec. 24
alergologia 5
andrologia 1
anestezjologia 7
balneologia 1
chirurgia dzieciêca 3
chirurgia naczyniowa 3
chirurgia ogólna 8
chirurgia onkologiczna 1
chirurgia proktolog. 1
choroby p³uc 3
choroby zaka�ne 1
choroby wewnêtrzne 42
dermatologia 5

dermatologia dzieciêca 1
diabetologia 3
endokrynologia 9
endokrynologia  dziec. 2
epidemiologia 1
farmakologia 1
gastroenterologia 8
genetyka kliniczna 1
geriatria 2
ginekologia i po³. 14
hematologia 3
hepatologia 1
kardiologia 6
kardiologia/hipertens. 1

kardiologia dzieciêca 2
laryngologia 8
medycyna paliatywna 1
medycyna pracy            8
medycyna ratunkowa   8
medycyna rodzinna 29
nefrologia 7
neonatologia 4
neurologia 12
neurologia dzieciêca 5
okulistyka 10
ortopedia 9
ortopedia dzieciêca 2
pediatria 31

psychiatria 10
psychiatria dzieciêca 1
radiologia 5
radiologia USG 2
rehabilitacja med. 3
reumatologia 2
seksuologia 1
stomatologia 15

Andrzej Morliñski
przewodnicz¹cy

Komisji ds. Po�rednictwa Pracy

stomatologia implant. 2
stomatologia ortodon. 8
stomatologia pedod. 2
stomatol. protetyka 2
urologia 6
urologia dzieciêca 1
USG 5

Komisja ds. Emerytów i Rencistów
spotyka siê w ka¿dy trzeci poniedzia³ek miesi¹ca, o godz. 14.00, w Klubie Lekarza TLW przy ul. Raszyñskiej 54.

Ko³o Lekarzy Katolików przy OIL w Warszawie
Celem KLK jest pe³nienie funkcji integracyjnej i reprezentowanie lekarzy katolików. KLK jest otwarte

dla lekarzy, którzy zechc¹ siê zapisaæ. W organizowanych przez nie imprezach mog¹ braæ udzia³
lekarze cz³onkowie OIL. Kontakt: R. Sobolewska, tel. 22-542-83-30.

Aleksandra Dziarczykowska-Kopeæ

Biuro OIL poniedzia³ek � pi¹tek: od 8.00 do 16.00

Kasa poniedzia³ek, wtorek: od 9.00 do 15.30,
�roda: od 9.00 do 17.00, czwartek, pi¹tek: od 9.00 do 15.30

Biuro Obs³ugi Lekarza
poniedzia³ek � pi¹tek: od 8.45 do 15.45, �roda: od 8.45 do 17.45

W celu zapewnienia profesjonalnej obs³ugi prosimy o uwzglêdnienie czasu niezbêdnego do za³atwienia sprawy
w godzinach pracy Biura Obs³ugi Lekarza.

Okrêgowa Izba Lekarska w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza d¹¿y do najwy¿szej jako�ci w wype³nianiu zadañ
publicznych oraz do stworzenia warunków wp³ywaj¹cych na profesjonaln¹ i przyjazn¹ obs³ugê lekarzy i lekarzy dentystów.

Jeste�my otwarci na Pañstwa uwagi, wnioski, opinie, gdy¿ s¹ dla nas cennym �ród³em informacji,
dziêki której mo¿emy doskonaliæ poziom �wiadczonych przez Izbê us³ug.

Uwagi, sugestie, skargi lub reklamacje mog¹ Pañstwo przesy³aæ do nas e-mailem pod adresem: opinia@oilwaw.org.pl.
Prosimy o zawarcie w e-mailu informacji, jakiego obszaru dzia³ania Izby dotyczy opinia, uwaga, sugestia, skarga

lub reklamacja oraz jakich dzia³añ naprawczych Pañstwo oczekuj¹.

Zbigniew Ga³¹zka, dyrektor Biura OIL w Warszawie

Godziny pracy OIL w WarszawieGodziny pracy OIL w Warszawie

�Mentor� � wyró¿nienie dla opiekunów sta¿u podyplomowego
W imieniu Komisji ds. M³odych Lekarzy OIL w Warszawie zapraszam do udzia³u w II edycji konkursu o tytu³ �Mentora�.
Nagroda ta przyznawana jest maksymalnie trzem opiekunom sta¿u podyplomowego ka¿dego roku, na wniosek uczest-
ników � lekarzy sta¿ystów. Otrzymaæ j¹ mog¹ lekarze oraz lekarze denty�ci szczególnie zas³u¿eni w kszta³ceniu pody-
plomowym, osoby, które swoj¹ postaw¹, ¿yczliwo�ci¹ i wiedz¹ sprawi³y, ¿e okres sta¿u by³ szczególnie warto�ciowy.

Szczegó³y na stronie www.izba-lekarska.pl. Zg³oszenia do 28.02.2017 r. nale¿y przesy³aæ pod adresem: biuro@oilwaw.org.pl,

w ZAK£ADCE KOMISJA M£ODYCH LEKARZY.
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Zwolnienie z obowi¹zku op³acania sk³adki cz³onkowskiej

Zwolnienie z obowi¹zku op³acania sk³adki powstaje w pierwszym dniu miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
lekarz lub lekarz dentysta: 1) ukoñczy³ 75 lat, 2) zosta³ skre�lony z rejestru cz³onków okrêgowej izby lekarskiej, 3) z³o¿y³
o�wiadczenie, ¿e nie osi¹ga przychodów z tytu³u wykonywania zawodu oraz ze �róde³ przychodów wymienionych
w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wy³¹czeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych lub ustaw reguluj¹cych zaopatrzenie emerytalne s³u¿b
mundurowych. Zwolnienie to ma charakter czasowy i przys³uguje tylko na okres nieosi¹gania przychodów.

Lekarz korzystaj¹cy ze zwolnienia z op³acania sk³adki ma obowi¹zek niezw³ocznie powiadomiæ okrêgow¹ radê lekarsk¹
o osi¹gniêciu przychodów oraz traci prawo do zwolnienia z pierwszym dniem miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
w którym osi¹gnie przychód.

Druki stosownego o�wiadczenia i zawiadomienia s¹ dostêpne na stronie internetowej Okrêgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie i w biurze Izby.

Lekarz, który przed 1.01.2015 r. uzyska³ prawo do zwolnienia z obowi¹zku op³acania sk³adki, zachowuje prawo
do zwolnienia do czasu zaistnienia zdarzenia skutkuj¹cego powstaniem obowi¹zku op³acania sk³adki (osi¹gniêcia
przychodu).

Wysoko�æ miesiêcznej sk³adki cz³onkowskiej od 1 stycznia 2015 r.

60 z³ � podstawowa kwota sk³adki obowi¹zuj¹ca lekarzy i lekarzy dentystów,

10 z³ � kwota sk³adki obowi¹zuj¹ca lekarzy i lekarzy dentystów posiadaj¹cych ograniczone prawo wykonywania
zawodu (�lekarze sta¿y�ci�).

Lekarz lub lekarz dentysta, który przed 1 stycznia 2015 r. mia³ ustalon¹ miesiêczn¹ wysoko�æ sk³adki na kwotê 10 z³,
op³aca sk³adkê w tej kwocie do czasu nabycia prawa do zwolnienia z obowi¹zku op³acania sk³adki.

Op³acanie sk³adek cz³onkowskich
na rzecz Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,

zgodnie z uchwa³¹ nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej
z 5 wrze�nia 2014 r.

w sprawie wysoko�ci sk³adki cz³onkowskiej.

Sk³adkê za dany miesi¹c op³aca siê do koñca tego miesi¹ca lub z dowolnym wyprzedzeniem.
W przypadku nieuregulowania sk³adki w terminie automatycznie

bêd¹ naliczane odsetki ustawowe, powiêkszaj¹ce tym samym zobowi¹zanie wobec Izby.

W przypadku pytañ lub w¹tpliwo�ci pomoc¹ s³u¿y Sekcja Windykacji Sk³adek
Biuro OIL w Warszawie, ul. Pu³awska 18, parter, pok. 001

tel.: 22-54-28-338 lub 339, faks: 22-54-28-304, e-mail: skladki@oilwaw.org.pl

Roman Olszewski
skarbnik ORL w Warszawie

UWAGA!
SK£ADKI CZ£ONKOWSKIE!

NUMERY INDYWIDUALNYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH
DO OP£AT SK£ADEK CZ£ONKOWSKICH

Informujemy, ¿e od 1 czerwca 2015 r. uleg³y zmianie
numery Pañstwa indywidualnych rachunków bankowych do op³at sk³adek cz³onkowskich.

UP£YWA TERMIN FUNKCJONOWANIA DOTYCHCZASOWYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH.

Prosimy o dokonywanie op³at sk³adek na nowe indywidualne rachunki bankowe,
których numery mo¿na wygenerowaæ na stronie internetowej Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie:

www.izba-lekarska.org.pl/skladki/twoj-numer-konta/
lub uzyskaæ, kontaktuj¹c siê z Sekcj¹ Windykacji Sk³adek Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

(tel.: 22-54-28-338 lub 339, e-mail: skladki@oilwaw.org.pl).

UWAGA!!!
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Goniec Medyczny
Przedwczesna �mieræ
Nieprzestrzeganie norm czasu pracy oraz zatrudnianie le-
karzy na umowach cywilnoprawnych, chocia¿ ich czyn-
no�ci mia³y wszelkie znamiona stosunku pracy � to g³ów-
ne zarzuty Pañstwowej Inspekcji Pracy postawione spó³ce
prowadz¹cej m.in. szpital w Bia³ogardzie. To w nim, po
czterech dobach nieprzerwanego dy¿uru, zmar³a zatrud-
niona na kontrakcie anestezjolo¿ka.

Czy leci z nami pilot (w POZ)?
Od po³owy przysz³ego roku prowadzony bêdzie pilota¿
dotycz¹cy nowego sposobu finansowania podstawowej
opieki zdrowotnej � poinformowa³ minister zdrowia Kon-
stanty Radziwi³³. Resort chce, by placówki POZ otrzymy-
wa³y wydzielone �rodki na badania diagnostyczne i po-
rady specjalistyczne.

Nie mog¹ k³amaæ
� Nale¿y podj¹æ dyskusjê na temat sytuacji produktów
homeopatycznych w Polsce oraz informacji, jakie tym pro-
duktom maj¹ towarzyszyæ, w kontek�cie mo¿liwo�ci wpro-
wadzania pacjentów w b³¹d � uwa¿a prezes NRL Maciej
Hamankiewicz.

Suplementy
Niemal dziewiêciu na dziesiêciu doros³ych Polaków de-
klaruje, ¿e w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy stosowa³o leki
dostêpne bez recepty i suplementy diety � wynika z naj-
nowszego sonda¿u CBOS.

Nowy konsultant krajowy
P³k prof. dr hab. n. med. Marek Rêkas, kierownik Kliniki
Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego, zosta³ no-
wym konsultantem krajowym w dziedzinie okulistyki.

GIF ukarze apteki
Namawianie lekarzy, by kierowali pacjentów po leki do
konkretnych placówek, ³amie zakaz reklamy. Aptece gro-
zi za to grzywna, a nawet utrata zezwolenia. Tak uwa¿a
inspekcja farmaceutyczna.

Tragiczny fina³
Tragicznie zakoñczy³y siê warsztaty medycyny naturalnej
w Grodzisku Mazowieckim. Uczestniczka �ceremonii kam-
bo�, której zaaplikowano wydzielinê amazoñskiej ¿aby
kambo, nie ¿yje.

Eutanazja w Belgii
Z raportu Belgijskiej Komisji Federalnej dotycz¹cego kon-
troli i oceny eutanazji wynika, ¿e w latach 2014�2015 na
3950 osób poddanych eutanazji 124 cierpia³y na zabu-
rzenia psychiczne i behawioralne. To a¿ cztery razy wiê-
cej ni¿ w poprzednich latach.

�Goniec Medyczny� jest elektronicznym biuletynem informa-
cyjnym, wysy³anym bezp³atnie trzy razy w tygodniu pod blisko
100 tys. adresów poczty elektronicznej polskich lekarzy i innych
profesjonalistów medycznych � u¿ytkowników portalu eduka-
cyjnego Esculap (www.esculap.com). Dostêp do wszystkich ma-
teria³ów i us³ug w Esculapie jest bezp³atny, przy pierwszej wizy-
cie wymagane jest jedynie wybranie w³asnego loginu i has³a.

Lek. Jaros³aw Kosiaty
redaktor naczelny Esculapa

REFLEKSJE

Pawe³ KowalFo
t.
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Wraz z rozwojem medycyny w XX w., szczególnie
w jego drugiej po³owie, kwestia zdrowia stawa³a

siê w dyskusjach publicznych coraz bardziej spraw¹
ekspertów. Z jednej strony specjalistów z akademii me-
dycznych i badaczy, z drugiej tych, którzy odpowiadaj¹
za pañstwowy bud¿et, z trzeciej specjalistów od zarz¹-
dzania, czyli tych, którzy g³owi¹ siê, jak �rodki wydaæ
najlepiej, jak zorganizowaæ system us³ug w zakresie
zdrowia �wiadczonych przez przychodnie, szpitale,
lekarzy pierwszego kontaktu.

W postkomunistycznej epoce, w czasach gdy wydawa³o
siê, ¿e ludzie bêd¹ siê tylko bogaciæ, prezentowaæ coraz
bardziej liberalne postawy i ogólnie stawaæ siê �coraz
lepsi�, podobnie zaczêto my�leæ o zdrowiu. W schema-
cie nieustannego wzrostu wszystkiego wygl¹da³o, ¿e
najpierw wyeliminujemy nowotwory, potem inne choro-
by i jedynym problemem bêdzie, jak d³ugo bêdziemy
¿yæ. 100 lat, 125? W Polsce zaczê³o siê nawet kombino-
wanie przy jubileuszowej pie�ni �Sto lat�, bo coraz
czê�ciej jubilaci przekraczali tê magiczn¹ barierê
egzystencji. Je�li bêd¹ inteligentne samochody, tani
grafen i poci¹gi w podziemnych tubach, rozwijaj¹ce
prêdko�æ blisk¹ tej, któr¹ osi¹ga d�wiêk, to dlaczego
nie �wieczne� ¿ycie?

Spotka³em w metrze dawno niewidzianego znajomego.
Rozmawiali�my o polityce, a on zauwa¿y³: � Wiesz,
oprócz Putina to my mamy problem z antybiotykami.
Jest jasne, ¿e ju¿ w nastêpnym pokoleniu przestan¹
dzia³aæ, bo mikroby siê na nie uodporni³y i pó³ ludzko�ci
umrze na skutek epidemii. Wtedy by³oby jak w czasach
antycznych czy w �redniowieczu. Sprawa obrony teryto-
rium przesta³aby byæ tylko kwesti¹ wydatków na woj-
sko, kwestia walki na polu zdrowia by³aby tak samo
wa¿na jak pojedynki na polu bitwy, a wydatki na bada-
nia w dziedzinie medycyny nie by³yby mniej znacz¹ce
ni¿ studia nad now¹ broni¹. Wielkie epidemie, takie jak
denga czy zika, cywilizacyjne schorzenia, starzenie siê
spo³eczeñstw powoduj¹, ¿e zdrowie musi wróciæ do
debaty politycznej, tak samo jak inne gor¹ce tematy,
przyk³adowo kwestie polityki spo³ecznej (500+) w ostat-
nich wyborach w Polsce. Powszechna nieskuteczno�æ
antybiotyków by³aby dla bezpieczeñstwa tak samo istot-
nym czynnikiem gry jak w �redniowieczu. Na �wiecie
wiele powa¿nych think tanków w swoim spektrum dzia-
³ania ma �zdrowie�, a wielu ekspertów zbiera dane
z kilku dziedzin i zastanawia siê nad znaczeniem polityki
zdrowotnej dla bezpieczeñstwa pañstwa. Mo¿e czas,
¿eby tak¿e polska debata o zdrowiu posz³a w tym kierun-
ku. Spojrzenie na zdrowie w innym �wietle zmieni byæ
mo¿e podej�cie decydentów równie¿ do tego tematu. Ü

Zdrowie
jak nowe
haubice
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Widz pamiêtaj¹cy film �80 milionów� móg³ w koñcu
listopada poczuæ siê, jakby dosta³ obuchem w g³owê.

Oto jeden z bohaterów filmu, legendarny dzia³acz wroc³aw-
skiej �Solidarno�ci�, któremu w przededniu og³oszenia sta-
nu wojennego uda³o siê zabezpieczyæ 80 mln z³ ze zwi¹zko-
wego konta, w 2016 r. zostaje oskar¿ony o korupcjê. Szok
dla dzia³aczy pierwszej �Solidarno�ci�. Nie wierzê w s³usz-
no�æ tych zarzutów. Czujê, jakby kto� burzy³ mi najwa¿-
niejszy kawa³ek mojego ¿ycia, poczucie wspólnoty z tysi¹-
cami ludzi zwi¹zanych jednym celem. Nasz¹ si³¹ by³a
bezinteresowno�æ, my�lenie o innych. Pinior, ideowy lewi-
cowiec, raczej rozda³by pieni¹dze potrzebuj¹cym. To
pierwsza spontaniczna reakcja, nie tylko moja. Józef Pinior
mia³ opiniê cz³owieka nieskazitelnego, pryncypialnego
w tropieniu nieprawo�ci. Sprawa, teoretycznie niemaj¹ca
zwi¹zku z polityk¹, z udzia³em tak znanej osoby publicz-
nej, o okre�lonych pogl¹dach, nabiera tre�ci politycznych.
Pojawienie siê nazwiska znanego polityka w kontek�cie
przestêpstwa korupcyjnego porusza opiniê publiczn¹. Tu¿
przed wyborami w 2015 r. koalicja rz¹dz¹ca PO i PSL nie
mog³a sobie pozwoliæ, by zosta³y upublicznione zarzuty

przeciwko bohaterowi �Solidarno�ci�. Zrazi³aby do siebie
spor¹ grupê �rodowiska pierwszej �Solidarno�ci�. St¹d
milczenie w tej sprawie. To te¿ wybór polityczny.

Urzêdnicy wyci¹gnêli sprawê korupcyjn¹ na Dolnym �l¹sku
z jesieni 2015 r. z udzia³em by³ego eurodeputowanego
Józefa Piniora. Wprawdzie nie odgrywa on dzi� na scenie
politycznej znacz¹cej roli, ale jest autorytetem pierwszej
�Solidarno�ci�, ostatnio zwi¹zanym z PO. Zatem wpisuje siê
we �wszechogarniaj¹c¹ wojnê z elitami�, jak¹ prowadzi
nowa w³adza. Jak zmieniaj¹ siê w³adze, to na ró¿nych
szczeblach ci i owi chc¹ siê zas³u¿yæ. Drog¹ s³u¿bow¹,
zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem i zasadami, podrzucaj¹
smakowite k¹ski swoim prze³o¿onym. Nie wszystkim steruje
Jaros³aw Kaczyñski. Nie jeste�my jednorodnym spo³eczeñ-
stwem, odwrotnie, jeste�my podzieleni. Nie widzê sposobu,
by dotar³o do Jaros³awa Kaczyñskiego, ¿e otwieranie coraz
to nowych pól konfliktów w d³u¿szym dystansie nie s³u¿y
PiS, lecz pogr¹¿a Polskê. Obliczy³am ich dziesiêæ. Od Trybu-
na³u Konstytucyjnego do Wielkiej Orkiestry �wi¹tecznej
Pomocy. Po co? Niektóre ustawy, np. o zgromadzeniach,
uderz¹ w PiS, gdy w koñcu stanie siê opozycj¹. Chwalebne
jest wspomagaæ najs³abszych, najubo¿szych, zwyk³ych lu-
dzi, ale po co jednocze�nie walczyæ z inteligencj¹? Ten rz¹d
ma jeszcze szansê. Ma potencja³. Nie przedostaj¹ siê do
opinii publicznej rozwi¹zania dobre, ustawa o innowacyjno-
�ci, która otwiera wspó³pracê jednostek badawczych
z przedsiêbiorcami, osi¹gniêcia Ministerstwa Cyfryzacji,
reforma szkolnictwa wy¿szego itp. Stawiam na tych, którzy
mimo niezrêcznych, nawet kompromituj¹cych wypowiedzi
tego lub innego polityka, ministra, a nawet prezesa,
wykorzystaj¹ ten czas, by pchn¹æ nasz kraj do przodu. Ü

Spoko,
bez emocji
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Prof. Piotr Müldner-Nieckowski
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SMS Z KRAKOWA

Ci¹g dalszy
Z aproszenie do Krakowa nie

bêdzie tym razem mia³o wy-
miaru handlowego, choæ kramy
efektownie opanowa³y Rynek, ani
artystycznego, choæ organizowa-
ny po raz 74. Konkurs Krakow-

skich Szopek w Krzysztoforach urzeka rzemie�lniczym
mistrzostwem. Proponujê spacer po Krakowie XXI w.,
czyli po tzw. III kampusie uniwersyteckim.

Kaprys historii sprawi³, ¿e powsta³ jako pogrobowiec
wybudowanej w planie 6-letnim Huty Aluminium
w Skawinie, której produkcja wed³ug koszmarnej tech-
nologii zosta³a tryumfalnie zamkniêta zrywem solidar-
no�ciowym w 1981 r. Ale wokó³ pozosta³a pusta
w zasadzie strefa, ska¿ona freonem. I w³a�nie tutaj,
po 20 latach przewietrzania pól dawnych wsi Pychowi-
ce i Ruczaj, znalaz³a swoje miejsce najwiêksza bodaj
inwestycja edukacyjna Rzeczypospolitej � Kampus
600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Uchwa³ê sejmow¹ o budowie podjêto w 2000 r., obec-
nie realizacja inwestycji dobiega koñca. Trwaj¹ ostat-
nie prace w siedzibie Wydzia³u Chemii, gdzie mo¿e
w koñcu kto� urzeczywistni miêdzywojenne marzenia
o op³acalnej ekonomicznie gazyfikacji wêgla.

Powsta³a nowa dzielnica Krakowa, ze star¹ nazw¹
Pychowice, gdzie znajduj¹ siê biura wielu znanych
korporacji. A rektor UJ, pierwszy od 60 lat lekarz, pod-
kre�la, ¿e jest jedynie kontynuatorem, bo rzecz podjêli
poprzednicy. Czy jeszcze gdzie� w Polsce kto� siê przy-
znaje do kontynuacji?

W nadchodz¹cy 2017 r. patrzy siê w izbie raczej z nie-
pokojem. Z bezspornych kompetencji ministra, po
których tak wiele tak wielu siê spodziewa³o, wynika
sporo komplikacji.

NFZ upadnie. Rozparcelowanie AOS miêdzy podstawo-
w¹ a szpitaln¹ opiekê medyczn¹ przyniesie raczej
chaos ni¿ likwidacjê kolejek do specjalistów. Podzia³
szpitali na sieciowe, finansowane przez pañstwo,
i specjalistyczne, tego bud¿etowania pozbawione (?),
zapowiada dezorganizacjê. Je�li Szpital Chorób P³uc
w Jaroszowcu, w którym s¹ m.in. ca³e pawilony cho-
rych na ostre formy gru�licy, zostanie pozbawiony
kontraktu, nie wiadomo, czym siê to skoñczy. Mog¹
te¿ upa�æ Wojewódzki Szpital Okulistyczny i Krakow-
skie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, bo ¿adne siê
nie utrzyma bez pomocy pañstwa.

Sfinansowanie ochrony zdrowia z prywatnych portfeli
jest nierealne, wiêc niektóre prywatne szpitale i przy-
chodnie padn¹. Ale bud¿et zostanie utrzymany w ry-
zach. Ani z³otówka wiêcej nie zostanie wydana. Kom-
petencje ministra w tym wzglêdzie oka¿¹ siê
bezcenne.

Naturalnie za powsta³y chaos obwiniani bêd¹ lekarze,
jako bezpo�redni sprawcy cierpieñ pacjentów. Nad-
chodzi rok niedobry dla wizerunku naszego zawodu. Ü

Stefan Ciep³y

JÊZYK NASZ GIÊTKI

Ch ory i pacjent to rzeczowniki nazywaj¹ce ludzi, z który-
mi lekarz ma do czynienia jako osoba lecz¹ca, opie-

kun i (albo) doradca, nawet jako urzêdnik. W wiêkszo�ci s³ow-
ników s³owa te s¹ traktowane jako synonimy, czyli w tek�cie
wymienne. I rzeczywi�cie, znacz¹ prawie to samo. Prawie,
a wiêc nie ca³kowicie. ̄ eby zrozumieæ, jak to z ich znaczeniem
jest naprawdê, trzeba prze�ledziæ etymologiê, historiê u¿ycia
i funkcjonowanie w tekstach.

Chory to taka osoba, która jest chora, to znaczy � zgodnie
z definicj¹ podan¹ w �Wielkim s³owniku medycznym PZWL�
(1996) � u której wyst¹pi³a �reakcja ustroju na dzia³anie czyn-
nika chorobotwórczego, prowadz¹ca � po wyczerpaniu zdol-
no�ci adaptacyjnych ustroju � do zaburzeñ wspó³dzia³ania na-
rz¹dów i tkanek, a w nastêpstwie do zaburzeñ czynno�ciowych
i zmian organicznych w tkankach, narz¹dach, uk³adach i ca-
³ym ustroju�.

Definicja jest d³uga, ale konieczna. Przyda³aby siê jej znajo-
mo�æ zw³aszcza dziennikarzom i politykom, którzy nader ³a-
two myl¹ patologiê biologiczn¹ z patologiczn¹ zachciank¹
i nie zauwa¿aj¹, ¿e to, czego liczni ludzie ¿ycz¹ sobie od me-
dycyny i medyków, z chorob¹ w rozumieniu medycznym nie
ma nic wspólnego. Na przyk³ad nieprzyjemny kszta³t nosa. Je�li
zajmie siê nim lekarz i chirurgicznie pomo¿e w uzyskaniu uro-
dy (czyli tego, z czym siê cierpi¹cy nie urodzi³), to cz³owiek
operowany na pewno przed operacj¹ nie jest chory na brzydki
nos. Mo¿e byæ chory pó�niej, z powodu operacji, je�li adapta-
cyjne czynno�ci ustroju nie podo³aj¹ skutkom ingerencji
chirurga. Pewne trudno�ci w ocenie tego, co ju¿ jest patolo-
giczne (chorobowe), a co tylko niewygodne w sensie kulturo-
wo-psychologicznym, spo³ecznym, moralnym, ma psychiatria.
Tu znacznie mniej definicyjnych jasno�ci, niemniej jednak de-
finicja choroby psychicznej zosta³a w ostatnich dekadach bar-
dzo udoskonalona.

Wyraz pacjent zawsze by³ hiperonimem (pojêciem nadrzêd-
nym) wzglêdem pojêcia chory. Chory jest zatem hiponimem
(pojêciem podrzêdnym). O ile chory ma wyra�nie zwi¹zek
z chorob¹, o tyle pacjent z pacjencj¹, od ³aciñskiego patior,
pati � cierpieæ. A cierpienie, jak wspomnia³em, nie musi byæ
zwi¹zane z patologi¹ biologiczn¹, mo¿e mieæ inn¹ przyczynê.
Cierpienie dosiêga na przyk³ad tych, którzy maj¹ co� do za³a-
twienia w urzêdzie, a ju¿ wiedz¹ z do�wiadczenia, ¿e kontak-
ty z urzêdnikami niekoniecznie s¹ mi³e.

Na szczê�cie s³owo pacjent nie oznacza petenta, a w ka¿dym
razie nie powinno, i jest zarezerwowane dla kontaktów ze s³u¿-
b¹ zdrowia. Pacjentami nazywamy wiêc ludzi, którzy korzystaj¹
z opieki, pomocy lub innych mo¿liwo�ci dzia³ania lekarzy, pielê-
gniarek, farmaceutów itd. Pacjent mo¿e byæ chory, ale i ca³-
kiem zdrowy, i tylko zg³aszaæ siê po za�wiadczenie o stanie
zdrowia. Pacjentem jest te¿ osoba, która za³atwia dla matki
materac przeciwodle¿ynowy, albo przechodz¹c obok porad-
ni, wstêpuje, ¿eby przy okazji zmierzyæ sobie ci�nienie. Ü
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W pa�dzierniku 2016 r. przypad³a 20. rocznica
utworzenia Fundacji Okrêgowej Izby Lekar-
skiej w Warszawie �Pro Seniore� im. Lekarzy
Polskich Poleg³ych i Pomordowanych
w Czasie II Wojny �wiatowej.

Z tej okazji w go�cinnych salach Naczelnej Organizacji
Technicznej w Warszawie spotkali siê wszyscy ci, którym

idee Fundacji �Pro Seniore� s¹ bliskie. Podczas uroczysto�ci
zaprezentowano film stanowi¹cy kompendium wiedzy o dzia-
³alno�ci fundacji, jej codziennej pracy. Wiele uwagi po�wiêco-
no seniorom, dla których organizacja powsta³a. Podkre�lano
konieczno�æ budowy domu dla lekarzy seniorów z profesjo-
naln¹ d³ugoterminow¹ opiek¹ medyczn¹. Na tym w³a�nie
projekcie skupia siê prezes fundacji Andrzej Surowiecki.

Jubileusz by³ okazj¹ do podziêkowañ za wyj¹tkowy wk³ad
w rozwój i codzienn¹ dzia³alno�æ �Pro Seniore�. Statuetkê
Benevolenti (£askawcy, ¯yczliwemu) wrêczono cz³onkom
rady fundacji: Renacie Dmowskiej i Romanowi Olszewskie-
mu oraz Rafa³owi Opielewiczowi, wieloletniemu ksiêgowe-
mu fundacji. Równie¿ sama Fundacja �Pro Seniore� zosta³a
uhonorowana przez w³adze województwa mazowieckiego.
Prezesowi Surowieckiemu wrêczono Medal �Pro Masovia�,
a minister zdrowia przes³a³ list, w którym podziêkowa³ za
zaanga¿owanie i podejmowanie inicjatyw wykraczaj¹cych
poza codzienn¹ rutynê.

W drugiej, mniej oficjalnej czê�ci spotkania jubileusz funda-
cji u�wietni³ recital Kuby Sienkiewicza. Ü                         kb

20-lecie Fundacji �Pro Seniore �

Podziêkowanie
Pragnê z ca³ego serca podziêkowaæ Pani Doktor Iwonie Walickiej-G³aszczce za okazan¹ ¿yczliwo�æ,
oddanie i leczenie mojego Taty. Wyrazy wdziêczno�ci kierujê równie¿ do ca³ego personelu Oddzia³u
Chorób Wewnêtrznych PCZ w Otwocku.

lek. Magdalena Komorowska z rodzin¹
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O Fundacji �Pro Seniore� pisali�my w �Pulsie� nr 8�9/2016.

JUBILEUSZ

Na pierwszym planie, od lewej:
Renata Dmowska, Rafa³ Opielewicz i Andrzej Surowiecki
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Stowarzyszenie Pisarzy Polskich od niemal dwudziestu lat
w ka¿dy trzeci czwartek miesi¹ca w auli Domu Literatu-

ry przy Krakowskim Przedmie�ciu urz¹dza Biesiady Literackie.
Imprezy te obros³y legend¹. Relacje z nich mo¿na znale�æ
w serwisie YouTube, w telewizji regionalnej, w e-tygodniku
Pisarze.pl. Jest �wietny felieton Piotra Wojciechowskiego,
s¹ trzy wiersze jednego z wa¿nych poetów, ale przede wszyst-
kim mo¿na zobaczyæ na ¿ywo rozmowy z trzema go�æmi.
Tym razem jednym z zaproszonych by³ lekarz, dr n. med.
Krzysztof Schreyer, cz³onek SPP.

Pos³uchaæ,
zobaczyæ�
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Mozaika znaczeñ
To seria wyk³adów przygotowanych przez Muzeum Archi-
diecezji Warszawskiej i Wydzia³ Artes Liberales Uniwersyte-
tu Warszawskiego. Podczas czwartkowych spotkañ � w cyklu
�Mówi¹ arty�ci� � twórcy prezentuj¹ wybrane utwory i dziel¹
siê do�wiadczeniami w zakresie ich interpretacji. We wtorki
� w cyklu �Mówi¹ badacze� � o obrazach, rze�bach, dzie³ach
literackich i muzycznych opowiadaj¹ muzykolodzy, historycy
sztuki, literaturoznawcy, filozofowie i teolodzy. Wyk³ady
odbywaj¹ siê w siedzibie muzeum, do koñca stycznia.

www.maw.art.pl

Wanda Cze³kowska. Retrospekcja
Twórczo�æ rze�biarki zwi¹zana jest z najistotniejszymi kie-
runkami sztuki awangardowej XX w.: neoprymitywizmem,
ekspresjonizmem, konceptualizmem. Na wystawie w Króli-
karni zosta³y zaprezentowane wcze�niejsze prace artystki
w po³¹czeniu z instalacj¹ przygotowan¹ specjalnie na tê
ekspozycjê. Eksponaty pochodz¹ z prywatnego archiwum
Wandy Cze³kowskiej oraz placówek muzealnych w Polsce.
Wystawa czynna do 12 lutego.

www.krolikarnia.mnw.art.pl

Muzeum Sue Ryder
Polska by³a jej bliska. Niewielkie muzeum po�wiêcone brytyj-
skiej dzia³aczce charytatywnej mie�ci siê w zabytkowej rogat-
ce na pl. Unii Lubelskiej. Na ekspozycjê sk³adaj¹ siê osobiste
przedmioty lady Ryder of Warsaw (Warszawê wybra³a na sie-
dzibê swojego szlachectwa), pami¹tki z epoki, fotografie
i filmy uk³adaj¹ce siê w opowie�æ o ¿yciu i pracy tej niezwy-
k³ej osoby. Muzeum czynne w poniedzia³ki, wtorki i �rody.

www.muzeumsueryder.pl

Stracone terytoria. Osad
Prezentowane fotografie s¹ zapisem artystycznych wra¿eñ
z podró¿y po terenach by³ych republik radzieckich. Wizerun-
ki ludzi, przedmiotów i krajobrazów pokazuj¹ bolesny i nie-
dokoñczony proces transformacji. Autorami zdjêæ s¹ cz³on-
kowie miêdzynarodowej grupy fotograficznej Sputnik Photos,
zajmuj¹cy siê dokumentowaniem przemian zachodz¹cych
w Europie �rodkowo-Wschodniej. Wystawa w Centrum Sztu-
ki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski czynna do 5 lutego.

www.csw.art.pl                                                    ach

Krzysztof Schreyer
na Biesiadzie
Literackiej SPP

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich jest spadkobierc¹ dawnego
Zwi¹zku Literatów Polskich, który powsta³ w 1920 r. z inicja-
tywy Stefana ¯eromskiego i istnia³ do 1983 r., kiedy w³adze
PRL postanowi³y ZLP, jako intelektualn¹ opozycjê, zlikwido-
waæ. Po kilku dniach te same w³adze za³o¿y³y nowy zwi¹-
zek, ironicznie zwany pó�niej �neozlepem�, ale zapisa³o siê
do niego niewielu pisarzy z dawnego ZLP. Ponad tysi¹c osób
pozosta³o bez organizacji. Prezesem zosta³a Halina Auder-
ska, której warszawiacy zwracali ksi¹¿ki pod drzwi. Kiedy
w czerwcu 1989 r. powia³o wolno�ci¹, w�ród owego tysi¹ca
powsta³a my�l, aby stworzyæ Stowarzyszenie Pisarzy Polskich.
Zastosowano ostre kryteria cz³onkostwa, jak w dawnym ZLP.
Do dzi� przynale¿no�æ do SPP jest �wiadectwem wysokiego
poziomu literackiego.

Do SPP nale¿¹ m.in. pisarze, którzy s¹ lekarzami albo stu-
diowali medycynê. To nic nowego, literatura zawsze mia-
³a przedstawicieli zwi¹zanych z medycyn¹, istnieje Unia
Polskich Pisarzy Lekarzy, a przypomnê nazwiska choæby
Stanis³awa Lema, Janusza Korczaka, Michai³a Bu³hakowa,
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Delegacji przewodniczy³ prezes ORL Andrzej Sawoni,
a w jej sk³ad weszli: Ewa Miêkus-P¹czek, Renata
Dmowska, Roman Olszewski, El¿bieta Rusiecka-Ku-

cza³ek, Krzysztof Dziubiñski i Krzysztof Królikowski.

Nasza delegacja by³a goszczona przez dyrekcjê Narodowej
Naukowej Biblioteki Medycznej Ukrainy: Raisê Pawlenko, Ta-
tianê Ostapienko i Aureliê Widmê. W spotkaniu uczestni-
czy³ tak¿e prof. Anatol �wiêcicki, prezes Stowarzyszenia Le-
karzy Polskich. W czasie pobytu w Kijowie zwiedzili�my
Narodowe Muzeum Medycyny Ukrainy, odby³o siê tak¿e spo-
tkanie z dyrektorem NMMU prof. Wadimem Szypulinem.

Prezes ORL Andrzej Sawoni w swoim wyst¹pieniu podczas
uroczysto�ci otwarcia biblioteki przybli¿y³ historiê jej powsta-
nia. Przypomnia³ dzia³alno�æ innych polskich bibliotek na
�wiecie: w Pary¿u, Rzymie i Berlinie. Podkre�li³, ¿e Polska Bi-
blioteka Medyczna w Kijowie ma w swoich zbiorach 5,5 tys.
woluminów i odczyta³ zebranym list od marsza³ka Senatu
RP Stanis³awa Karczewskiego. Ze strony ukraiñskiej g³os za-
brali: prof. Witalij Cymbaluk � prezes Narodowej Akademii
Nauk Medycznych Ukrainy, prof. Lubomir Piryg, Micha³ Ter-
szenko � mer miasta G³uchowa, Iwan Soroka � przewodni-

Antoniego Czechowa, Artura Conan Doyle�a, Agathy Chri-
stie albo Jamesa Joyce�a. S¹ ich setki, w tym nobli�ci, np.
Henryk Sienkiewicz czy Camilo José Cela.

Jako lekarz, cz³onek SPP i zarazem wspó³prowadz¹cy Biesia-
dê zaprosi³em kolegê lekarza z SPP, dr. Krzysztofa Schreyera,
aby w imprezie listopadowej zechcia³ udzieliæ publicznego wy-
wiadu. Uczyni³ to z w³a�ciw¹ sobie swad¹. Krzysztof Schreyer,
wieloletni ordynator oddzia³u chorób wewnêtrznych, kierow-
nik poradni internistycznych, tak¿e z do�wiadczeniem zagra-
nicznym, jest znakomitym t³umaczem literatury amerykañ-
skiej i poet¹, potrafi te¿ bardzo ciekawie mówiæ.

W jego dorobku, obok przek³adów literatury naukowej, znaj-
duj¹ siê znane t³umaczenia takich pisarzy jak: Arthur Miller,

Norman Mailer, Pearl S. Buck, Tim O�Brien, Douglas Coup-
land, Nora Roberts i Arnold Wesker. S¹ to dzie³a wielowar-
stwowe, skomplikowane, a zarazem piêknie klarowne, wiêc
wymagaj¹ce od przek³adcy nie tylko znajomo�ci jêzyka ory-
gina³u, lecz i niepo�ledniego w³adania polszczyzn¹.
W szufladzie pisarza znajduj¹ siê tak¿e z talentem pisane,
m¹dre wiersze, czasem ironiczne, czasem filozoficzne, za-
wsze dowcipne. Jak dot¹d poezje te by³y publikowane tylko
w prasie literackiej, m.in. w kwartalniku SPP �Podgl¹d�, choæ
s¹ godne szerszego upowszechnienia. Po spotkaniu widzo-
wie dopytywali siê, kiedy wiersze Schreyera uka¿¹ siê w po-
staci tomu. Trudno o lepsz¹ rekomendacjê. Ü

Piotr Müldner-Nieckowski

cz¹cy Prezydenckiego Klubu Lekarskiego, który odznaczy³
prezesa ORL orderem �Duma Medycyny�. Wstêgê otwiera-
j¹c¹ PBM przeciêli prof. Witalij Cymbaluk i prezes Andrzej
Sawoni. Podczas ca³ej uroczysto�æ pada³y s³owa o trwa³ej
i dobrej wspó³pracy polsko-ukraiñskiej, podkre�lano, ¿e
w ci¹gu piêciu lat uda³o siê zebraæ wiele cennych wolumi-
nów. Ksi¹¿ki wypo¿yczy³o ponad 4800 czytelników. NNB-
MU wygra³a grant MSZ w ramach programu �Polska po-
moc� na 80 komputerów. Projekt jest wart 26 tys. euro. PBM
zosta³a objêta patronatem honorowym Polskiej Akademii
Nauk. Obecnie prowadzone s¹ aktywne prace nad wspólny-
mi projektami PBN, NNBMU, OIL i V Wydzia³u Lekarskiego
PAN.

Na zaproszenie NNBMU delegacja ORL uczestniczy³a w kon-
cercie w Filharmonii Kijowskiej. Ü

Krzysztof Królikowski
pe³nomocnik prezesa ORL

ds. Polskiej Biblioteki Medycznej w Kijowie

Polska
Biblioteka

Medyczna
w Kijowie
otwarta!

W pa�dzierniku 2016 r. przedstawiciele ORL w Warszawie uczestniczyli w uroczysto�ci otwarcia
pierwszej polskiej biblioteki medycznej poza granicami kraju.

www.izba-lekarska.pl/monitor-lekarski/otwarcie-polskiej-
-biblioteki-medycznej-w-kijowie/#galeria
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Chóralnie
K a¿dego czwartku, miêdzy 19

a 21.30, odbywaj¹ siê w Klubie
Lekarza przy ul. Koziej w Warszawie
próby chóru warszawskiej Izby. Chór
powsta³ w 2009 r. z inicjatywy Beaty
Herman, wcze�niej wieloletniej dyry-
gentki Chóru Akademii Medycznej
(a potem Uniwersytetu Medycznego)
w Warszawie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
idea chóru izby lekarskiej dojrza³a
wraz z jego cz³onkami � uprzednio
studentami Akademii Medycznej,
którzy po zakoñczeniu studiów od-
nale�li miejsce, w którym mog¹ kon-
tynuowaæ swoj¹ pasjê. Ü               bh

Kole¿anki i Koledzy! Poszukujemy
nowych chórzystów, je�li dysponu-
jecie odpowiednim g³osem � ser-
decznie zapraszamy.

Gor¹ce debaty w studiach tele-
wizyjnych i radiowych, w któ-

rych zapraszani go�cie jakby celowo
nastawiani s¹ przez moderatorów
dyskusji przeciwko sobie, ani ni-
czego nie obja�niaj¹, ani nie ucz¹.
Dlatego ka¿dy pomys³ rozmowy
ciekawych ludzi o skrajnie od-
miennych pogl¹dach, którzy nie
wychodz¹ na ring, lecz maj¹ do
siebie nawzajem szacunek, jest
wart odnotowania. St¹d moja re-
komendacja ksi¹¿ki �Æwiczenia

duszy, rozci¹ganie mózgu�. Publikacja jest zapisem d³ugiej,
wielow¹tkowej dysputy neurobiologa ateisty prof. Jerzego
Vetulaniego z teologiem ks. Grzegorzem Strzelczykiem.

To nie jest kolejny wywiad-rzeka z ciekawym bohaterem, ja-
kich mamy na rynku ksiêgarskim w bród. Panowie rozma-
wiaj¹ na równych prawach � raz o religii, raz o medycynie,
a to o zmartwychwstaniu (z teologicznego i naukowego
punktu widzenia), to znów o nadziei, która trzyma przy ¿y-
ciu zarówno bezbo¿ników, jak i osoby g³êboko wierz¹ce.
Ksi¹¿ka nie jest mo¿e ³atwa, ale ze wszech miar m¹dra
i po¿yteczna. Podczas jej lektury dostrzegamy zupe³nie inne
warto�ci ni¿ te, które funduje nam wspó³czesna telewizja
czy kino.

Bez w¹tpienia jest to zas³uga erudycji prof. Vetulaniego,
znanego neurobiologa z Krakowa, oraz pochodz¹cego ze
�l¹ska ks. Strzelczyka, autora licznych publikacji, który spe-
cjalizuje siê w chrystologii i od czterech lat jest sekretarzem
synodu archidiecezji katowickiej. �Trudno b³aznowaæ, ma-
j¹c instytucjonaln¹ odpowiedzialno�æ� � powiada ksi¹dz
Strzelczyk w reakcji na zaczepki Vetulaniego, który czêsto
lubi ¿artowaæ i nawet powa¿n¹ neurobiologiê w czasie swo-
ich wyk³adów zwyk³ traktowaæ z przymru¿eniem oka.

Jak ateista z teologiem
W rozmowie z teologiem o rzeczach bardziej lub mniej
wznios³ych przez wiêkszo�æ czasu zachowuje powagê, choæ
nieraz zmusza czytelnika do u�miechu, gdy lapidarnie wra-
ca do swojego ateizmu: �Ja jestem facetem od szczurów,
ksi¹dz zajmuje siê Jezusem Chrystusem, ale obaj mierzymy
siê z t¹ sam¹ rzeczywisto�ci¹, w której razem ¿yjemy�.

I okazuje siê � wbrew temu, co wynika nieraz z naszych co-
dziennych k³ótni � ¿e koegzystencja jest jak najbardziej mo¿-
liwa. Ani duchownemu nie zale¿y na tym, by wytykaæ neu-
robiologowi odrzucenie religii, ani profesor nie patrzy na
teologa z wy¿szo�ci¹. Wspólnie mierz¹ siê z pytaniami, któ-
re wszyscy sobie zadaj¹. Na przyk³ad: czy istnieje wolna wola
i jaki wp³yw mo¿e mieæ na ni¹ religia? jaki zwi¹zek ma ocze-
kiwanie szczê�cia wiecznego z uk³adem nagrody w o�rod-
kowym uk³adzie nerwowym? czy wiara jest tylko wytwo-
rem naszego mózgu?

Jerzy Vetulani i Grzegorz Strzelczyk ods³aniaj¹ przed nami
kulisy �wiata duchowego i tajniki biologii. Ka¿dy mo¿e oczy-
wi�cie opowiedzieæ siê po której� ze stron, ale i to nie jest
potrzebne. Wymiana argumentów nie ma bowiem na celu
znokautowania przeciwnika, lecz po prostu pokazuje ró¿ne
spojrzenia na kwestie, którymi ¿yjemy na co dzieñ. Nie³a-
two przeczytaæ ksi¹¿kê jednym tchem. Ale delektuj¹c siê jej
fragmentami powoli, z rozmys³em, na pewno nie uznamy
czasu po�wiêconego na czytanie za stracony. Skoro udu-
chowiony teolog wiele siê mo¿e nauczyæ od neurobiologa,
a neurobiolog daleki od doznañ mistycznych uczy siê, jak
spojrzeæ na naukê przez pryzmat wiary, to uczestnicz¹cy
w tym spotkaniu czytelnicy maj¹ okazjê zrewidowaæ rów-
nie¿ w³asne pogl¹dy na ¿ycie. Rozci¹gajmy swój mózg
i æwiczmy duszê � egzystencjalna gimnastyka dla ka¿dego,
kto chce mieæ szerokie horyzonty. Nie mo¿na by³o wymy�liæ
lepszego tytu³u. Ü

Pawe³ Walewski
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Mój przyjaciel Artur Dziak w �Pulsie� trafnie opisa³ ko-
smopolityczny strój m³odego cz³owieka w okresie

rozkwitu stalinizmu, czyli na prze³omie lat 40. i 50. ubie-
g³ego wieku. Styl i modê kreowali przedstawieni przez
Dziaka m³odzi ludzie zwani bikiniarzami. W przewa¿aj¹cej
liczbie byli to uczniowie techników i synowie przedwojen-
nych inteligentów oraz m³odzie¿ klas licealnych. Prawie
wszyscy nale¿eli do Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej, co u³a-
twia³o dostanie siê na studia. Cz³onkostwo w ZMP by³o
w³a�ciwie obligatoryjne.

Oficjalny ubiór ZMP-owca stanowi³a zielona koszula
(dla dziewcz¹t bia³a bluzka) i czerwony krawat. Strój by³
obowi¹zkowy w dniach �wi¹t komunistycznych, kiedy
pêdzono nas na manifestacje �patriotyczne�. Szli�my
czwórkami, g³ównie Traktem Królewskim, do³¹cza³y do
nas dziewczêta z gimnazjów Hoffmanowej, ¯michowskiej
i S³owackiego. Przed Ambasad¹ Jugos³awii pochód siê
zatrzymywa³, by g³o�niej zabrzmia³o has³o �Tito zdrajca!�.
Wymachiwali�my siekierami, które mia³y s³u¿yæ marsza³ko-
wi Tito do zabijania rodaków. Nastêpnie zatrzymywali�my
siê przed Ambasad¹ NRD, gdzie skandowali�my: �Stalin,
Bierut, Pieck�. Nie by³a nam obca poezja w stylu:
�W odpowiedzi na atomy, zbudujemy nowe domy�.

Wieczorami przepojeni komunistyczn¹ rado�ci¹ chodzili-
�my na tzw. wieczornice, gdzie odbywa³y siê s³uszne

Bikiniarze
Jerzy Borowicz

OKRUCHY WSPOMNIEÑ

i radosne tañce. Zabawa polega-
³a na tym, ¿e ch³opcy i dziewczê-
ta trzymaj¹c siê za rêce, tworzyli
kó³ko i �piewali �patriotyczne
pie�ni�, na przyk³ad �Suliko� � ulubion¹ piosenkê Stalina,
lub �Sz³a dzieweczka do laseczka�. Nie daj Bo¿e, by kto�
odchodzi³ z kó³ka i usi³owa³ indywidualnie zatañczyæ z
kole¿ank¹. By³o to interpretowane jak przejaw wrogo�ci
do ludowej ojczyzny. O jazzie i muzyce tanecznej nie by³o
mowy. I tak doszli�my do czê�ciowej odwil¿y w 1956 r.,
kiedy mo¿na ju¿ by³o zatañczyæ przy muzyce Jana Cajme-
ra. Mimo tego zniewolenia, tamte czasy wspominam mi³o,
po prostu by³em m³ody. Ü

mleka lub ma�lanki (mo¿e byæ domowy kefir) Á 2 ³y¿eczki cu-
kru Á 1 ³y¿eczka kardamonu �wie¿o utartego lub zmielonego
Á olej do sma¿enia lub smalec Á cukier puder do posypania

Wykonanie: W jednej misce wymieszaæ wszystkie suche
sk³adniki, w drugiej wszystkie mokre, oprócz mas³a. Po³¹-
czyæ zawarto�æ obu misek, wymieszaæ, na koñcu dodaæ mas³o
i leciutko rêkoma wyrobiæ ciasto. Rozwa³kowaæ na posypa-
nej m¹k¹ stolnicy na grubo�æ 2�3 mm, pokroiæ na paski,
w �rodku ka¿dego zrobiæ naciêcie i wywin¹æ jak nasze fa-
worki. Sma¿yæ na rozgrzanym t³uszczu z dwóch stron na
rumiano, wyjmowaæ na talerz wy³o¿ony rêcznikiem papie-
rowym i obficie posypywaæ cukrem pudrem. Podawaæ, kie-
dy dobrze przestygn¹ i zapach amoniaku siê ulotni. Pyszne
i chrupi¹ce s¹ równie¿ nastêpnego dnia. Ü

Kleinur, czyli islandzkie faworki

Dariusz Hankiewicz

Autor jest specjalist¹ w dziedzinie otolaryngologii,
cz³onkiem NRL i ORL w Lublinie.
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DLA SMAKOSZY

Islandia intryguje nie tylko natur¹ i krajobrazami, równie¿
oryginalnymi daniami: chlebem wulkanicznym pieczonym

przez dobê pod ziemi¹, zup¹ rybn¹ z mleczkiem kokoso-
wym, kremem z homara czy baranimi ³bami podawanymi
jako delicje �wi¹teczne. Kiedy� po³o¿enie wyspy i ograni-
czone mo¿liwo�ci transportu zmusza³y Islandczyków do
zjadania wszystkich czê�ci zwierz¹t ¿yj¹cych na wyspie
i w oblewaj¹cych j¹ wodach. Oczywi�cie bazowano na ry-
bach. By zgromadziæ zapasy na d³ug¹ i srog¹ zimê, ryby
solono, suszono i wêdzono. W XV w. suszona ryba by³a
tam nawet walut¹. W takiej formie doskonale smakuje ³a-
mana, jak chipsy, z odrobin¹ solonego islandzkiego mas³a.

Proponujê przepis na karnawa³owy deser � faworki po islandz-
ku. Grube i puchate, lekko chrupi¹ce, nie �chudziutkie�, jak
nasze. I równie dobre, a mo¿e nawet lepsze na nastêpny dzieñ.

Sk³adniki:  Á 250 g m¹ki pszennej Á 20 g mas³a � sklarowa-
nego i roztopionego Á 1 p³aska ³y¿eczka amoniaku Á 1 �red-
nie jajko Á 1/3 ³y¿eczki sody spo¿ywczej Á 100 ml kwa�nego
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Talon
na �mydelniczkê�

Artur Dziak

LITERATURA I ̄ YCIE

�Zagrajcie¿ mi, niechaj cofnie siê �wiat�
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pacjenta, dystyngowanej damy z przedwojennymi manie-
rami. Wys³uchawszy informacji o celu mojej wizyty,
o�wiadczy³a, ¿e towarzysza dyrektora nie ma i na dobr¹
sprawê nie wiadomo, kiedy z delegacji wróci. Poczu³em siê
g³upio, ¿e tak ³atwo da³em siê wystrychn¹æ na dudka,
powa¿nie traktuj¹c obietnicê pacjenta. Przecie¿ powszech-
nie znane by³y, puszczane zreszt¹ przez nas mimo uszu,
zapewnienia ¿egnaj¹cych siê pacjentów: � Jakby co�, to
proszê siê do mnie zwróciæ. Bêdê zawsze pamiêta³ o tym,
co pan dla mnie zrobi³.

Kiedy niespiesznie zbiera³em siê do wyj�cia, moja rozmów-
czyni spyta³a znienacka: � Zaraz, zaraz, bo ja mam tu zapi-
sane w kajecie. Czy przypadkiem pan nie jest tym dokto-
rem Dziakiem, który leczy³ towarzysza dyrektora? Okaza³o
siê, ¿e pacjent s³owa dotrzyma³ i mam tylko zdecydowaæ
o marce samochodu! � Jaki wiêc samochód chcia³by pan
otrzymaæ z przydzia³u? � zapyta³a sekretarka. � Najtañszy,
proszê pani � odpar³em rezolutnie. � Jest pan pierwszym
� ci¹gnê³a rozmówczyni � który tak mówi. Zazwyczaj
wszyscy pragn¹ przydzia³ów na samochody z górnej pó³ki!

Najtañszym samochodem, na który mog³em siê wówczas
szarpn¹æ, by³ niemiecki trabant, popularnie zwany mydel-
niczk¹, poniewa¿ mia³ karoseriê wykonan¹ z jakiej� �nylo-
nowej tektury�. Kiedy sprowadzi³em autko do Anina, by
gara¿owaæ go w odpowiednich warunkach � ¿eby broñ
Bo¿e nie sta³ na deszczu i s³ocie � matka krytycznie odnio-
s³a siê do tego pomys³u. � Dziecko � powiedzia³a � a czy� ty
siê zastanowi³, co czynisz? Przecie¿ w naszym gara¿u bu-
szuj¹ szczury i one mog¹ twój samochód po prostu ze¿reæ.
A wtedy przyjdzie ci ju¿ tylko na charette* siê przesi¹�æ! Ü

Przez wiele dziesi¹tków lat posiadanie samochodu
przez przeciêtnego cz³owieka w Polsce znajdowa³o
siê jedynie w sferze marzeñ z racji ob³êdnych cen.

Wystarczy powiedzieæ, ¿e przeciêtny lekarz musia³by na
nowe auto, jak nazywano okropn¹ socjalistyczn¹ tandetê
w rodzaju polskiego fiata, niemieckiego wartburga czy ro-
syjskiego moskwicza, wydaæ zarobki z kilku lat pracy. Pyta-
nie tylko, za co by w tym czasie ¿y³, ubiera³ siê i mieszka³?
Jedynym rozwi¹zaniem by³o uzyskanie tak zwanego przy-
dzia³u czy talonu na samochód, który w tej sytuacji mo¿na
by³o nabyæ za dostêpn¹ cenê i do tego na raty. Niektórzy, ci
maj¹cy �chody�, mogli ci¹gle je�dziæ nowymi autami, gdy¿
za pieni¹dze uzyskane ze sprzeda¿y na wolnym rynku zu¿y-
tego grata byli w stanie kupiæ pojazd nowy i jeszcze parê
z³otych zachowaæ w kieszeni! Kiedy po �szaleñstwach�
m³odo�ci zu¿y³y siê moje stare, bo jeszcze przedwojenne
samochody, kupowane z pieniêdzy zarobionych na graniu
w orkiestrze studenckiej, a mój profesor wyra�nie zapoda³:
�albo pan bêdzie ortoped¹, albo muzykantem�, skoñczy³
siê sen o s³awie i musia³em zapomnieæ o aucie.

Jakkolwiek go³¹bki same nie wpadaj¹ do g¹bki � jak ma-
wia³a babcia Rozalia � to przy odrobinie szczê�cia fortuna
musi siê odwróciæ. Tak te¿ siê sta³o, gdy w czasie zupe³nie
przypadkowej rozmowy z jednym z pacjentów us³ysza³em
pytanie: � A czym pan je�dzi, panie doktorze? Odpowie-
dzia³em na odczepnego, ¿e nie je¿d¿ê niczym i nawet ju¿
o tym nie marzê, gdy¿ nabycie samochodu jest ca³kowicie
poza zasiêgiem mo¿liwo�ci m³odego lekarza, do tego o¿e-
nionego ze studentk¹! Ku mojemu niek³amanemu zdzi-
wieniu rozmówca doradzi³ mi, bym napisa³ podanie oraz
uzyska³ pisemn¹ opiniê mego profesora, ¿e �Z racji wyko-
nywanej specjalizacji i konieczno�ci sta³ej dyspozycji dy¿u-
rowej samochód jest niezbêdny do prawid³owego wywi¹-
zywania siê z na³o¿onych obowi¹zków�. � Nastêpnie
� ci¹gn¹³ pacjent � przyjdzie pan z tym podaniem do
mnie. Mia³em siê zg³osiæ na pl. Trzech Krzy¿y, do s³ynnego
PKPG, gdzie ów pacjent by³ znaczn¹ figur¹!

Pewnego dnia, po przygotowaniu podania, ubra³em siê
w mój najlepszy, czyli �lubny, ciemny garnitur i uda³em siê
na pl. Trzech Krzy¿y. Wszystko sz³o jak z p³atka dopóty,
dopóki nie stan¹³em przed obliczem sekretarki mego

*Wózek, którym dowo¿ono skazañców pod gilotynê.
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Jacek Walczak

Najstarsz¹ dotychczas mumiê odnaleziono w Chile. Jej
wiek oszacowano na 7 tys. lat. Odnalezione na za-
chodniej pó³kuli szkielety, tzw. oseria, s¹ jeszcze star-

sze. Jednak zarówno kontynent Ameryki Pó³nocnej, jak i Po-
³udniowej nie by³y wcze�niej zamieszkane przez cz³owieka.
Amerykañscy Indianie (hominis americani) nie s¹ zatem au-
tochtonami. Pierwsi Amerykanie byli Azjatami, przynajmniej
w zdecydowanej wiêkszo�ci, chocia¿ nie mo¿na wykluczyæ
migracji z innych stron �wiata. Jeszcze 40 lat temu przyjmo-
wano, ¿e wielka migracja nast¹pi³a oko³o 13 tys. lat temu.

Jednak odkrycia archeologiczne, zw³aszcza szcz¹tków orga-
nicznych (co pozwoli³o na badanie ich wieku izotopem wê-
gla C14) na terenie obydwu Ameryk, przesunê³y tê granicê
o przynajmniej 7 tys. lat. Przybysze prawdopodobnie posia-
dali umiejêtno�æ rozniecania ognia i prostej obróbki kamie-
nia. W pó�niejszym okresie kultury agrarnej
w miejscach siedzib pojawiaj¹ siê zdobione na-
rzêdzia. Rodzi siê kultura, a wraz z ni¹ w³adza,
organizm administracyjny, polityczny i ekono-
miczny. Tworzy siê cywilizacja, powstaj¹ nad-
zwyczajnie rozwiniête imperia Azteków w Me-
zoameryce i Inków w Andach. Fragmenty ich
historii s¹ wzglêdnie dobrze rozpoznane, cho-
cia¿ brak pisma u Inków stanowi barierê nie
do przebycia.

Jeszcze trudniej odnale�æ pierwsze �lady cz³o-
wieka w Nowym �wiecie. Historia badañ ar-
cheologicznych na terenie Ameryki £aciñskiej
jest nieporównywalnie krótsza ni¿ historia ba-
dañ innych rejonów �wiata, zw³aszcza Egiptu,
Grecji czy Rzymu. Zatem i efekty s³absze. Nie-
chlubn¹ rolê odegrali huaqueros, rabusie gro-
bów. W po³udniowej Kolumbii, niedaleko mia-
steczka San Agustin, dokonano w latach 30.
jednego z najwiêkszych odkryæ archeologicz-
nych na ca³ym kontynencie. W d¿ungli odnale-
ziono kamienny kr¹g o �rednicy 5 m, wewn¹trz
którego pozosta³y �lady popio³ów. Móg³ to byæ
o³tarz ofiarny. Z niezwykle skromnego mate-
ria³u organicznego zdo³ano wydzieliæ zwi¹zki
organiczne, które po badaniach izotopem C14
da³y zdumiewaj¹cy wynik � pochodzi³y z oko-
³o 3200 r. przed Chrystusem. Niestety, po tym
obiekcie nie ma ju¿ �ladu. Jednak w pobli¿u
znacznie lepiej przetrwa³y inne artefakty
cywilizacji tak tajemniczej, ¿e mówi siê o niej
�misterio de la America Latina� (najwiêksza
tajemnica Ameryki £aciñskiej), która zniknê³a
na d³ugo przed przybyciem Hiszpanów. Fo

to
g

ra
fi

e:
 J

. 
W

al
cz

ak

Najstarszy
Amerykanin

Pozostawi³a po sobie kilkaset wolno stoj¹cych kamiennych
rze�b oraz liczne kurhany. Odkryto dotychczas 15 obiektów
i zapewne jeszcze wiêcej czeka pod ziemi¹. Pocz¹tki tej cy-
wilizacji siêgaj¹ I w. Brak jakiegokolwiek zapisu sprawia, ¿e
nie znamy ¿adnych faktów historycznych. Wykopaliska ujaw-
ni³y figury antropomorficzne i zoomorficzne. Niektóre nie-
zwykle realistycznie przedstawiaj¹ce zwierzêta, inne jakby
celowo stylizowane. Ró¿ni¹ siê wielko�ci¹, maj¹ od 20 cm
do 7 m. Figury sugeruj¹ niektórym badaczom zwi¹zek z rze�-
bami na Wyspie Wielkanocnej. W obrzêdowych miejscach
jeszcze bardziej tajemniczo wygl¹daj¹ grobowce, w których
lud San Agustin chowa³ swoich zmar³ych. Przed wej�ciem
stawiano rze�by, a w samych grobach naczynia i przedmio-
ty ze z³ota. Nieliczne, które przetrwa³y, trafi³y do Muzeum
Z³ota w Bogocie. Sztuka jubilerska osi¹gnê³a tu niezwykle
wysoki poziom. Ü
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WSPOMNIENIA

Z ogromnym ¿alem ¿egnamy

Micha³a Borkowskiego
Pasjonata ratownictwa medycznego,

zaanga¿owanego w tworzenie
nowoczesnego systemu ratownictwa

w Polsce, cz³owieka prawego,
otwartego na wyzwania i problemy

ludzi chorych i potrzebuj¹cych.
Zawsze ¿yczliwego

i pe³nego pogody ducha.

Rodzinie i Przyjacio³om sk³adamy
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia.

Prezes
i Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie

oraz redakcja
�Miesiêcznika OIL w Warszawie Puls�

Micha³ Borkowski
(1951�2016)

ds. ratownictwa medycznego, a na koñcu dyrektorem Wy-
dzia³u Zdrowia w Mazowieckim Urzêdzie Wojewódzkim. Ale
praca zawodowa Micha³a Borkowskiego to nie tylko pogoto-
wie i ratownictwo. Pe³ni³ funkcjê dyrektora Szpitala Kolejo-
wego przy ul. Brzeskiej w Warszawie i Szpitala Powiatowego
w Pu³tusku. Za wybitne zas³ugi by³ wielokrotnie wyró¿niany
znamienitymi odznaczeniami. Za pracê zawodow¹ uhonoro-
wany zosta³ br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi, Odznak¹ za Wzoro-
w¹ Pracê w S³u¿bie Zdrowia, Medalem �Pro Masovia� nada-
nym przez marsza³ka województwa mazowieckiego, otrzyma³
te¿ tytu³ Mened¿era Roku 2000.

Praca w ¿yciu ka¿dego z nas jest niezwykle wa¿na, jednak
Micha³a ceni³em szczególnie za to, jaki by³. A by³ cz³owie-
kiem radosnym i ciep³ym, cz³owiekiem, który nie lekcewa¿y³
ludzi, cz³owiekiem, który kocha³ ludzi. Na Jego drodze ¿ycia
stawa³o wielu, takich jak ja, którym dobrze ¿yczy³ i radzi³,
aby�my nie stracili swojej szansy. By³ jak ojciec, który potra-
fi³ nakrzyczeæ, ale potrafi³ te¿ przytuliæ i pochwaliæ, choæ nie
by³ zbyt wylewny. Bêd¹c z Nim na wielu wyjazdach zwi¹za-
nych z ratownictwem medycznym, widzia³em, ¿e zawsze
mia³ czas, ¿eby pój�æ do ratowników, lekarzy, pielêgniarek
i z nimi pogadaæ, a czasem po prostu z nimi byæ, bo jak
mówi³: �oni w tym systemie s¹ najwa¿niejsi�.

Michale, Twój styl bycia, Twój u�miech na twarzy powodo-
wa³y, ¿e wielu ludzi kocha³o Ciê i szanowa³o. Twoje odej�cie
to wielka strata, strata Przyjaciela i Kolegi. Ale w naszej pa-
miêci zostan¹ Twoje niepowtarzalne teksty, Twoje zachowa-
nia, bo by³e� te¿ dusz¹ towarzystwa, i tych wspólnych wspa-
nia³ych chwil nikt nam nie odbierze.

�Odszed³e� cicho, bez s³ów po¿egnania.
Tak jakby� nie chcia³ swym odej�ciem smuciæ�
tak jakby� wierzy³ w godzinê rozstania,
¿e masz niebawem z dobr¹ wie�ci¹ wróciæ�.

ks. J. Twardowski

Robert Ga³¹zkowski
dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,

adiunkt w Zak³adzie Ratownictwa Medycznego WUM

1 listopada odszed³ od nas
nagle, w wieku 65 lat, Micha³
Borkowski � cz³owiek, który
w pracy zawodowej na sta³e
zwi¹za³ siê z ochron¹ zdro-
wia. Jego ¿ycie by³o wype³-
nieniem tego, co cz³owiek na
ziemi mo¿e uczyniæ. Do
wszystkiego doszed³ sam,

ciê¿k¹ prac¹, kompetencjami i sposobem bycia. Swoje ¿ycie
zawodowe odda³ ratownictwu medycznemu i systemowi
ochrony zdrowia, w tych dziedzinach by³ wybitnym specja-
list¹. Wielu ludzi traktowa³o Go jak doradcê, pyta³o o Jego
zdanie, radzi³o siê, s³ucha³o Jego podpowiedzi. Czasy siê
zmienia³y, ale On mia³ markê niezale¿nego eksperta, nie-
uwik³anego w politykê, cz³owieka, który zna siê po prostu
na swojej pracy.

Pracê w systemie rozpocz¹³ w Warszawskim Pogotowiu Ra-
tunkowym w 1971 r., na pocz¹tku jako szeregowy pracow-
nik, a finalnie jako dyrektor zak³adu.

Bra³ czynny udzia³ w przygotowywaniu ustawy o Pañstwo-
wym Ratownictwie Medycznym, stworzy³ w Warszawie 17
miejsc wyczekiwania zespo³ów wyjazdowych, by umo¿liwiæ
im dotarcie w jak najkrótszym czasie do miejsca zdarzeñ
zagra¿aj¹cych ¿yciu. Podobne rozwi¹zania wprowadzi³
w ca³ym województwie. Zamieni³ zespo³y ogólnolekarskie
na ratowniczo-wypadkowe i reanimacyjne.

Micha³ Borkowski pe³ni³ wiele zaszczytnych funkcji. By³ cz³on-
kiem, a nastêpnie wiceprezesem Stowarzyszenia Mened¿e-
rów Opieki Zdrowotnej, przewodnicz¹cym Krajowej Rady Po-
gotowia Ratunkowego w Polsce oraz cz³onkiem Rady
Programowej �Ratownictwa Polskiego� i �Medycyny Prak-
tycznej�. By³ honorowym cz³onkiem Warszawsko-Skiernie-
wickiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych, cz³onkiem
Towarzystwa Medycyny Katastrof, koordynatorem Pomocy
Dora�nej i Transportu Sanitarnego w województwie mazo-
wieckim, pe³nomocnikiem wojewody mazowieckiego

Urodzi³a siê w Warszawie
w 1930 r. Pocz¹tkowo studio-
wa³a w Gdañsku, potem
w Warszawie. Ukoñczy³a wy-
dzia³ pediatryczny w 1954 r.,
³¹cznie ze specjalizacj¹ I stop-

nia. Przez ponad dziesiêæ lat pracowa³a w Miejskim Szpitalu
Zaka�nym przy ul. Siennej, tam¿e uzyska³a specjalizacjê
II stopnia z pediatrii i I stopnia z chorób zaka�nych. Od 1967 r.
pracowa³a w Wojewódzkiej Przychodni Medycyny Szkol-
nej. Uzyska³a II stopieñ specjalizacji w 1974 r. Nastêpnie
podjê³a pracê w Instytucie Matki i Dziecka w Zak³adzie Me-
dycyny Szkolnej. Od 1988 r. pracowa³a w Zak³adzie Zdro-
wia Rodziny, a w 1989 za³o¿y³a Polskie Stowarzyszenie Na-
uczycieli Naturalnego Planowania Rodziny. Wielokrotnie by³a
prezesem tej organizacji, otrzyma³a te¿ tytu³ prezesa hono-
rowego. Wiele razy uczestniczy³a w zagranicznych kongre-

Hanna
Cerañska-
-Goszczyñska
(1930�2016)
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sach. By³a autork¹ lub wspó³autork¹ kilkudziesiêciu prac na-
ukowych. Jej uczniowie prowadz¹ szkolenia w kilkunastu
krajach, szczególnie w Europie Wschodniej i �rodkowej Azji.

W m³odo�ci uprawia³a turystykê rowerow¹ na poziomie eu-
ropejskim.

By³a bardzo blisko zwi¹zana z Ko�cio³em. Mottem Jej postê-
powania by³a zasada wyra¿ona przez papie¿a Franciszka:
�Tak ¿yj, aby zostawiæ po sobie �lad�.

�ladów Hanka zostawi³a wiele. Przede wszystkim w ¿yciu
osób, którym pomog³a jako lekarz, ratuj¹c ich zdrowie,
a nawet ¿ycie. Widzia³a g³êboki sens w uczeniu ludzi �wia-
domego kierowania w³asn¹ p³odno�ci¹ i chcia³a, by umie-
jêtno�æ ta sta³a siê powszechna, a wiedza na ten temat pe³-
na. Dlatego w³a�nie przez kilkadziesi¹t lat pracowa³a jako
doradca rodzinny w parafii archikatedralnej.

Swoje �lady zostawi³a Hanka tak¿e w ¿yciu licznych przyja-
ció³, znajomych i rodziny. Praca nie definiowa³a i nie wype³-
nia³a ca³ego czasu w Jej ¿yciu. Jako osoba energiczna i ¿y-
wotna, znajdowa³a te¿ czas na ¿ycie rodzinne. Czasem trochê
z boku, czasem po�rodku, ale zawsze chêtnie.

Nie znosi³a bylejako�ci, bierno�ci i g³upoty, a do dzia³ania
podrywa³ J¹ zawsze cz³owiek i jego dobrostan. Tak by³o te¿
w przypadku Fundacji �Dom Ulgi w Cierpieniu� im. Ojca Pio,
w której dzia³alno�æ zaanga¿owa³a siê w ostatnich ju¿ la-
tach swojego ¿ycia.

Kocha³a ludzi, zw³aszcza dzieci, które traktowa³a doro�le
i powa¿nie. Kocha³a psy, szczególnie seterkê Fugê. Kocha³a
te¿ siebie � t¹ dobr¹ mi³o�ci¹, która ka¿e cieszyæ siê ¿yciem,
znajdowaæ w nim przyjemno�ci i za nie Bogu dziêkowaæ.
Lubi³a swoje Che³sty. Lubi³a tam rano chodziæ po rosie i je�æ
chleb z miodem, jeszcze przed pierwsz¹ kaw¹. Lubi³a d³ugie
kolacje z przyjació³mi. Lubi³a bryd¿a.

Kocham Was! � tak by teraz do nas powiedzia³a i na pewno
chcia³aby przeprosiæ, w czym komu zawini³a. ¯egna³a siê,
powtarzaj¹c zwykle: �Trzymajcie siê, nie dajcie siê!�.

W³odzimierz Cerañski
Ró¿a Stefañska

Mija 10. rocznica �mierci na-
szej Kole¿anki, �p. dr Iwony
Huñki.

Medycyna by³a Jej piêkn¹
pasj¹. Swoich pacjentów le-
czy³a z zaanga¿owaniem
i oddaniem. U�miechniêta
i ¿yczliwa. Kocha³a ¿ycie�

Iwonko, dobry by³ czas, który dzielili�my z Tob¹.
Dziêkujemy, pamiêtamy.

Kole¿anki i koledzy
z Oddzia³u Kardiologii Szpitala Bielañskiego

w Warszawie

Iwona Huñka
(1969�2006)

Zofia Halina Hryniewska-Wa-
³uto urodzi³a siê w 1917 r.
w Moskwie, w rodzinie leka-
rza i w³a�ciciela sanatorium
rehabilitacyjnego Grebniowo
pod Moskw¹ oraz maj¹tku
ziemskiego Jakubionki na Wi-

leñszczy�nie. Po rewolucji bolszewickiej, w 1920 r., rodzina
przenios³a siê do Warszawy, gdzie ojciec pracowa³ jako le-
karz ubezpieczalni. W zwi¹zku z ciê¿k¹ sytuacj¹ finansow¹
rodzina podjê³a wkrótce decyzjê o powrocie do Wilna i do
Jakubionek. Halina (u¿ywa³a zwykle drugiego imienia) ukoñ-
czy³a Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Wilnie i wst¹pi³a
na Wydzia³ Lekarski Uniwersytetu Stefana Batorego. W dniu
wybuchu wojny w 1939 r. by³a na pi¹tym roku medycyny.
W zwi¹zku z zamkniêciem wileñskiej Alma Mater przez w³a-
dze litewskie absolutorium uzyska³a w Kownie.

Wybuch wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 r. zasta³ Halinê
w Nowej Wilejce, gdzie pracowa³a jako pomoc lekarska
w przychodni prowadzonej przez jej siostrê Jadwigê, jedy-
nego lekarza w tym mie�cie. W wyniku bombardowania No-
wej Wilejki Jadwiga ponios³a �mieræ, Halina za� zosta³a ciê¿ko
ranna. Na pocz¹tku 1944 r. Niemcy zamordowali w Bere-
zweczu drug¹ siostrê Haliny, Irenê. Halina pracowa³a w tym
czasie w szpitalu w G³êbokiem, wspó³pracuj¹c aktywnie
z oddzia³ami Armii Krajowej. W chwili zajêcia tych terenów
przez armiê sowieck¹ znajdowa³a siê w zgrupowaniu AK
w okolicach �wiêcian, jako jedyny lekarz. Po aresztowaniu
podstêpnie przez Rosjan cz³onków dowództwa AK obwodu
wileñskiego, dziêki wydanemu w ostatniej chwili rozkazo-
wi, przekazanemu przez siostrê Haliny, Mariê, oddzia³y oca-
la³y. Obie siostry wróci³y do Wilna, po czym w listopadzie
1945 r. dotar³y do Warszawy.

Po krótkim pobycie w stolicy Zofia Halina Hryniewska wyje-
cha³a do Sztumu, gdzie pe³ni³a funkcjê lekarza rejonowego
i wiêziennego. Po pó³tora roku wróci³a do Warszawy, zda³a
egzaminy koñcowe i otrzyma³a dyplom lekarza. Nastêpnie
rozpoczê³a pracê na Oddziale Ocznym Szpitala Wolskiego
jako asystentka prof. Wiktora Arkina � twórcy polskiej kera-
toplastyki i autora wielu prac na temat jaskry. Tu siê dokto-
ryzowa³a, a gdy prof. Arkin przeniós³ siê do nowo powsta-
³ego Szpitala Bielañskiego, zosta³a ordynatorem Oddzia³u
Ocznego Szpitala Wolskiego w drodze konkursu. Funkcjê tê
pe³ni³a a¿ do przej�cia na emeryturê. Mia³am zaszczyt pra-
cowaæ pod jej kierunkiem od 1963 r.

Oddzia³ prowadzi³a wzorowo. By³a osob¹ bardzo wymaga-
j¹c¹ w stosunku do wspó³pracowników, ale i do siebie. Nie
fraternizowa³a siê z personelem, lecz ka¿dy wiedzia³, ¿e
w trudnych sprawach mo¿e na Ni¹ liczyæ. By³a wspania³ym
Nauczycielem i Mistrzem dla ucz¹cych siê zawodu okulistów.
Prowadzi³a cotygodniowe posiedzenia na temat nowo�ci
w �wiatowej literaturze okulistycznej. Bêd¹c z pozoru oso-
b¹ ch³odn¹, mia³a poczucie humoru i dystans do siebie.

�p. dr Hryniewska-Wa³uto pomog³a wielokrotnie w ró¿nych
sprawach mnie i wielu innym osobom � taktownie i bez roz-
g³osu.

Pozostanie na zawsze w naszej pamiêci jako wzór Lekarza
i Cz³owieka.

W imieniu w³asnym i innych wychowanków
Krystyna Wieczorek-Jaworek

Zofia Halina
Hryniewska-
-Wa³uto
(1917�2016)
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Bogumi³a Jaskó³a-Duda uro-
dzi³a siê 23 marca 1942 r.
w Andrespolu. Studiowa³a na
Wydziale Lekarskim Pomor-
skiej Akademii Medycznej
w Szczecinie, tytu³ lekarza
uzyska³a w 1966 r. Podjê³a
pracê jako specjalista chorób

wewnêtrznych, uzyska³a specjalizacjê I stopnia w 1973 r.,
a II stopnia � w 1987. Rozwija³a swoje umiejêtno�ci i pod-
nosi³a kwalifikacje zawodowe, pracuj¹c w £odzi, Otwocku
i (najd³u¿ej, do roku 1998) na Oddziale Wewnêtrznym Szpi-
tala Kolejowego im. Micha³a Okoñskiego w Warszawie przy
ul. Brzeskiej 12.

Po uzyskaniu certyfikatu uprawniaj¹cego do wykonywania
badañ USG przez ostatnie 17 lat pracowa³a w Samodziel-
nym Zespole Publicznych Zak³adów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Praga Pó³noc, w Pracowni USG, gdzie zapamiê-
tano J¹ jako wspania³ego, troskliwego lekarza z wielk¹ umie-
jêtno�ci¹ diagnozowania.

W 2016 r. ciê¿k¹ chorobê i leczenie przyjê³a z pokor¹ i pe³n¹
�wiadomo�ci¹ konsekwencji, walczy³a dzielnie do ostatnich dni.

Odesz³a na wieczny spoczynek, pozostaj¹c w naszej pamiê-
ci jako wspania³y, oddany pacjentom lekarz i ¿yczliwa, pe³-
na optymizmu kole¿anka, której bêdzie nam brakowaæ.

Dyrekcja, kole¿anki i koledzy
Samodzielnego Zespo³u Publicznych Zak³adów
Lecznictwa Otwartego Warszawa-Praga Pó³noc

Bogumi³a
Jaskó³a-Duda
(1942�2016)

Urodzi³ siê w 1937 r. w P³ocku.
Po otrzymaniu dyplomu Aka-
demii Medycznej w 1963 r.
podejmuje pracê w wiejskim
o�rodku zdrowia i niesie po-
moc najbiedniejszym. Ze wsi
trafia na statek jako lekarz
okrêtowy, a w 1966 r. podej-

muje pracê na Oddziale Neurologii Szpitala Wojewódzkiego
w Warszawie. Tu poznaje tajniki elektroencefalografii, której
po�wiêci ca³e zawodowe ¿ycie. Na prze³omie lat 1971�1972
koñczy kurs u prof. Tadeusza Baci i podejmuje z nim wspó³-
pracê naukow¹ trwaj¹c¹ prawie dekadê. W 1972 r. zostaje
kierownikiem pracowni EEG w Wojewódzkiej Poradni Specja-
listycznej w Warszawie, a w 1978 � kierownikiem pracowni
EEG i stereo-EEG w Klinice Neurochirurgii Polskiej Akademii
Nauk. W 1980 r., jako lekarz sportowy, jedzie z reprezentacj¹
Polski na igrzyska olimpijskie do Moskwy.

Pod koniec 1981 r. wyje¿d¿a z kadr¹ kajakarzy na zgrupo-
wanie do Pary¿a. W tym czasie w Polsce zostaje wprowa-
dzony stan wojenny, postanawia wiêc nie wracaæ do kraju.
Rozpoczyna pracê z dr. Bancaudem i prof. Munnarim � �wia-
towej s³awy specjalistami w dziedzinie stereo-EEG i operacji

Jan Kazimierz
Nowak
(1937�2016)

padaczek. Latem 1982 r. Jego paszport traci wa¿no�æ i musi
opu�ciæ Francjê. Maj¹c ograniczone mo¿liwo�ci podró¿owa-
nia, postanawia wyjechaæ do Nigerii, gdzie przez kilka lat
jest jedynym neurologiem.

Do Polski wraca w 1986 r. Mimo ¿e w owym czasie jest jed-
nym z najlepszych specjalistów w kraju w dziedzinie EEG
i padaczki, nie otrzymuje posady na miarê swojej wiedzy
i umiejêtno�ci. Podejmuje pracê w Poradni Neurologicznej
w Milanówku, gdzie pozostanie do koñca swojej kariery za-
wodowej. W 1989 r. tworzy w tamtejszej poradni pracowniê
EEG. Mieszkañcy Milanówka wysoko oceniaj¹ umiejêtno�ci
swojego doktora. Zyskuje zaufanie, uznanie i sympatiê licz-
nej rzeszy pacjentów. Dowodem jest pierwsza nagroda w ple-
biscycie �Eskulap 2000� dla najlepszego lekarza specjalisty
w województwie mazowieckim przyznana Mu w 2001 r.

Nieustannie poszerza swoj¹ wiedzê, koñczy kolejne kursy
i uzyskuje kolejne dyplomy. Jest wspó³za³o¿ycielem dwóch,
a aktywnym cz³onkiem piêciu towarzystw naukowych, w któ-
rych pe³ni ró¿ne funkcje.

W 2013 r. otrzymuje dyplom od Warszawskiego Uniwersy-
tetu Medycznego, którego rektor napisa³ m.in.: �W ci¹gu
50 lat pracy zawodowej przestrzega³ wiernie przysiêgi Hi-
pokratesa, by³ ofiarnym pracownikiem ochrony zdrowia, sta³
siê chlub¹ polskiej spo³eczno�ci lekarskiej i wzorem do na-
�ladowania dla nastêpnych pokoleñ lekarzy�. Mimo zaawan-
sowanej choroby pozostaje ze swoimi pacjentami niemal do
koñca. Odchodzi z pracy na trzy miesi¹ce przed �mierci¹.

By³ aktywnym cz³onkiem Okrêgowej Izby Lekarskiej, przez kilka
kadencji � delegatem na zjazd OIL, przez dwie kadencje za-
stêpc¹ okrêgowego rzecznika odpowiedzialno�ci zawodowej.
Po¿egnali�my Go w deszczowy pa�dziernikowy dzieñ na
cmentarzu parafii Piastów w Domaniewie-¯bikowie. Liczne
grono kole¿anek i kolegów, z którymi wspó³pracowa³, wspo-
mina Go jako cz³owieka i lekarza z ca³ym po�wiêceniem od-
danego pacjentom. By³ dla nas wzorem lekarza wykonuj¹ce-
go swój zawód z prawdziw¹ pasj¹. W stosunku do kolegów
lekarzy by³ zawsze otwarty na spotkania towarzyskie i dyspu-
ty nie tylko o medycynie.

Gra¿yna Pacocha

Jesieñ, a szczególnie listopad, to czas
wspominania naszych drogich Zmar³ych,
tak¿e naszych Kolegów Lekarzy. Z tej oka-
zji pragniemy przypomnieæ o zas³u¿onych
radomskich anestezjologach

dr Beacie Wnuk-Zajul
oraz

dr. Antonim Turzyñskim.

Przez wiele lat pracowali�my razem w ra-
domskich szpitalach, razem dy¿urowali�my,
uczestniczyli�my w licznych szkoleniach,
spotkaniach naukowych i towarzyskich.
Wspólnie zg³êbiali�my tajniki medycyny,
mogli�my liczyæ na Ich wsparcie i pomoc
w trudnych chwilach.

Mówi siê, ¿e cz³owiek umiera dwa razy
� pierwszy raz, gdy przychodzi �mieræ,
a drugi, gdy ginie o nim pamiêæ. Pragnie-
my, aby pamiêæ o naszych Drogich Kole-
gach przetrwa³a jak najd³u¿ej.

Kole¿anki i koledzy z oddzia³u

WSPOMNIENIA
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Z g³êbokim smutkiem i ¿alem
17.10.2016 r. po¿egnali�my
�p. Profesora Grzegorza Jan-
czewskiego, naszego Na-
uczyciela, wielkiego i dobre-
go Cz³owieka, humanistê,
�wietnego, oddanego pa-
cjentom lekarza, najwy¿szej

klasy specjalistê otorynolaryngologa, wybitnego naukowca
i doskona³ego organizatora. Pod Jego kierownictwem Kate-
dra i Klinika Otolaryngologii zyska³a opiniê jednej z najlep-
szych w Polsce, a cz³onkowie zespo³u, których wykszta³ci³,
pe³ni¹ wysokie funkcje w wielu o�rodkach klinicznych.

Grzegorz W³adys³aw Janczewski, syn W³adys³awa i Antoni-
ny z domu Lindner, urodzi³ siê 18 wrze�nia 1935 r. w War-
szawie. By³ dzieckiem Warszawy i dzieckiem wojny, zarów-
no dos³ownie, jak i w przeno�ni. Wczesne lata dzieciñstwa
spêdzi³ w okupowanej Warszawie, bêd¹c nara¿ony na g³ód,
strach i bezeceñstwa wojny, widz¹c na co dzieñ brutalne
metody stosowane przez niemieckich okupantów. Te do-
�wiadczenia ci¹¿y³y na Jego pó�niejszych wyborach, decy-
zjach i pogl¹dach. Pod�wiadomie d¹¿y³, by taka sytuacja
nigdy nie powtórzy³a siê w ukochanej ojczy�nie.

W 1952 r. zda³ maturê w VIII Pañstwowym Mêskim Liceum
im. Króla W³adys³awa IV w Warszawie. Studiowa³ na Wy-
dziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w la-
tach 1952�1958.

Pracê rozpocz¹³ na Oddziale Chirurgii Dzieciêcej w Szpitalu
Chirurgii Urazowej Dzieciêcej w Warszawie (OMEGA) pod
kierunkiem dr. med. Feliksa Kanabusa i dr. med. Felicjana
Lotha (1959�1961).

Od 1961 r. pracowa³ w Klinice Otolaryngologii Akademii Me-
dycznej w Warszawie jako asystent (1961�1970), adiunkt
(1970�1975) i docent (1975�1977). W 1982 r. otrzyma³ ty-
tu³ profesora nadzwyczajnego, a w 1988 r. profesora zwy-
czajnego.

Od 1977 do 1977 r. by³ ordynatorem Oddzia³u Laryngologii
Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie.

W 1977 r. zosta³ kierownikiem Katedry i Kliniki Otolaryngo-
logii AM przy ul. Banacha. Funkcjê tê pe³ni³ z niezwyk³ym
pietyzmem do wrze�nia 2003 r. W ostatnim roku akademic-
kim przebywa³ na urlopie zdrowotnym. Maj¹c 68 lat, prze-
szed³ na emeryturê, lecz dalej aktywnie uczestniczy³ w ¿yciu
kliniki. W tym czasie zredagowa³ podrêcznik �Otorynolaryn-
gologia praktyczna� (2005) oraz wyda³ ksi¹¿kê �By³a prze-
sz³o�æ� (2005). Obydwie pozycje podsumowuj¹ dzia³alno�æ
zawodow¹, pierwsza w aspekcie medycznym, druga
w aspekcie osobistym i spo³ecznym.

�Otorynolaryngologia praktyczna� sta³a siê na kilka lat za-
sadniczym podrêcznikiem dla wszystkich otorynolaryngolo-
gów w Polsce, odpowiada³a bowiem poziomem merytorycz-
nym pozycjom zagranicznym. �By³a przesz³o�æ� zawiera,
oprócz opisu drogi ¿yciowej i zawodowej Profesora, prze-
s³anie dla wszystkich bliskich, uczniów i rodaków.

Prof. Janczewski przywi¹zywa³ szczególn¹ wagê do kszta³-
cenia studentów i lekarzy. Zajêcia studenckie mia³y najwy¿-
szy priorytet, co przek³ada³o siê na powszechne opinie

Grzegorz
Janczewski
(1935�2016)

o bardzo dobrym procesie edukacji w klinice. Podobnie od-
nosi³ siê do kszta³cenia lekarzy specjalizuj¹cych siê i ci¹g³e-
go podnoszenia kwalifikacji przez specjalistów zespo³u kli-
niki. Umiejêtnie sterowa³ procesem nabywania umiejêtno�ci
praktycznych i rozwojem naukowym, ciesz¹c siê z ka¿dego
sukcesu swoich uczniów. Jednocze�nie mia³ odwagê otwar-
cie mówiæ, ¿e w takim czy innym aspekcie Jego uczniowie
przero�li mistrza i by³o to przedmiotem dumy.

G³êboko zaanga¿owany w pracê kliniki, pe³ni³ tak¿e promi-
nentne funkcje na uczelni, w towarzystwach naukowych,
systemie szkolenia i opieki medycznej jako:

� dziekan I Wydzia³u Lekarskiego AM (1987�1990)
wybrany po raz pierwszy tajnym g³osowaniu (!)
oraz cz³onek Senatu AM (1987�1996),

� przewodnicz¹cy zespo³u opracowuj¹cego nowy program
specjalizacji w zakresie otorynolaryngologii, kompatybilny
z programem Komitetu Ekspertów Unii Europejskiej
(2001�2002),

� cz³onek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki
Spo³ecznej (1982�1989),

� przewodnicz¹cy Zarz¹du G³ównego Polskiego
Towarzystwa Otorynolaryngologów (1983�1986),

� przewodnicz¹cy Oddzia³u Warszawskiego
(Mazowieckiego) Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów (1998�2002),

� cz³onek Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum
Amicitiae Sacrum,

� cz³onek honorowy Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów � Chirurgów G³owy i Szyi.

Za swój dorobek naukowy, kliniczny, szkoleniowy i organi-
zacyjny otrzyma³ wiele nagród, wyró¿nieñ i odznaczeñ.

Podczas 26-letniego kierowania klinik¹ przez Profesora
wprowadzonych zosta³o wiele nowoczesnych metod le-
czenia, wiêkszo�æ równolegle ze �wiatowymi osi¹gniê-
ciami w dziedzinie otorynolaryngologii.

Prof. Grzegorz Janczewski kierowa³ Katedr¹ i Klinik¹ Otola-
ryngologii najd³u¿ej w dotychczasowej, ponad 90-letniej, jej
historii. Rozwin¹³ wszystkie najistotniejsze metody postê-
powania i leczenia w otorynolaryngologii. Dla swoich
uczniów by³ wzorem w pracy klinicznej, naukowej, eduka-
cyjnej i niekwestionowanym autorytetem moralnym. By³
zwi¹zany merytorycznie i uczuciowo ze swoim zespo³em
równie¿ po przej�ciu na emeryturê. Chocia¿ w ostatnich la-
tach nie móg³ uczestniczyæ w wydarzeniach, które by³y udzia-
³em Jego uczniów i spo³eczno�ci akademickiej Jego macie-
rzystej uczelni, wiedzieli�my, ¿e jest z nami i przypominali�my
sobie aforyzmy i przes³ania, które wielokrotnie przekazywa³.
Dzi� wiemy, ¿e Jego sposób my�lenia, postêpowania i po-
strzegania rzeczywisto�ci pozostawi³ trwa³y �lad w polskiej
nauce, w szczególno�ci w dziedzinie otorynolaryngologii.
To, co robi³ w tej dziedzinie, by³o wszak¿e wyk³adnikiem
ogólnych pogl¹dów, które podsumowa³ w przes³aniu do
rodaków (�By³a przesz³o�æ�, 2005, str. 386): �Memu Krajo-
wi i moim Rodakom ¿yczê z ca³ego serca, aby:

a) budowano si³ê, zw³aszcza moraln¹, aby ostaæ siê w historii,

b) zachowano harmoniê pomiêdzy tym, co siê my�li, tym co
siê mówi i tym co siê robi,

c) zachowano wierno�æ sobie i naszym dobrym tradycjom
narodowym oraz

d) posiadano poczucie odpowiedzialno�ci za oblicze wspó³-
czesnej Polski i Polaków�.

Zespó³ Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM
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mec. Beata Kozyra-£ukasiak

PRAWO

28 wrze�nia 2016 r. wesz³o w ¿ycie rozporz¹dze-
nie ministra zdrowia z 22 wrze�nia 2016 r. zmie-
niaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owych
kryteriów wyboru ofert w postêpowaniu w spra-
wie zawarcia umów o udzielanie �wiadczeñ opieki
zdrowotnej, opublikowane w DzU z 2016 r.,
poz. 1555.

Zmiana dotyczy wykazu szczegó³owych kryteriów wyboru
ofert z wyznaczaj¹cymi je warunkami oraz przypisan¹ im
warto�ci¹ w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresach pro-
gramów lekowych � w czê�ci programy lekowe onkologiczne,
oraz wykazu szczegó³owych kryteriów wyboru ofert w ro-
dzaju pomoc dora�na i transport sanitarny.

29 wrze�nia 2016 r. wesz³o w ¿ycie rozporz¹dze-
nie ministra zdrowia z 21 wrze�nia 2016 r. w spra-
wie zakresu zadañ lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej, pielêgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej i po³o¿nej podstawowej opieki zdro-
wotnej, opublikowane w DzU z 2016 r., poz. 1567.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej planuje i realizuje opie-
kê lekarsk¹ nad �wiadczeniobiorc¹ w zakresie udzielanych przez
niego �wiadczeñ opieki zdrowotnej, z uwzglêdnieniem miejsca
udzielania �wiadczenia (w warunkach ambulatoryjnych i domo-
wych). Ponadto koordynuje udzielanie �wiadczeñ podstawowej
opieki zdrowotnej w zakresie posiadanych kompetencji.

W ramach udzielania �wiadczeñ opieki zdrowotnej lekarz
POZ wspó³pracuje z:

� pielêgniark¹ i po³o¿n¹ POZ, wybranymi przez
�wiadczeniobiorcê, zgodnie z przepisami ustawy
o �wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze �rodków publicznych,

� pielêgniark¹ �rodowiska nauczania i wychowania,

� innymi �wiadczeniodawcami, zgodnie z potrzebami
�wiadczeniobiorców,

� przedstawicielami organizacji i instytucji dzia³aj¹cych na
rzecz zdrowia.

W zakresie dzia³añ maj¹cych na celu zachowanie zdrowia
�wiadczeniobiorcy lekarz POZ:

� prowadzi edukacjê zdrowotn¹,

� prowadzi systematyczn¹ i okresow¹ ocenê stanu zdrowia
w ramach badañ bilansowych, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
w tym zakresie przepisami,

� uczestniczy w realizacji programów zdrowotnych
i programów polityki zdrowotnej, dzia³aj¹c na rzecz
zachowania zdrowia w spo³eczno�ci lokalnej,

� rozpoznaje �rodowisko �wiadczeniobiorcy.

W zakresie dzia³añ maj¹cych na celu profilaktykê chorób
lekarz POZ:

� identyfikuje czynniki ryzyka oraz zagro¿enia zdrowotne
�wiadczeniobiorcy, a tak¿e podejmuje dzia³ania
ukierunkowane na ich ograniczenie,

� koordynuje wykonanie i dokonuje kwalifikacji
do obowi¹zkowych szczepieñ ochronnych
�wiadczeniobiorcy, zapewnia wykonywanie szczepieñ
oraz informuje o szczepieniach zalecanych,

� uczestniczy w realizacji programów profilaktycznych,

� prowadzi systematyczn¹ i okresow¹ ocenê stanu zdrowia
w ramach badañ przesiewowych.

W zakresie dzia³añ maj¹cych na celu rozpoznanie chorób
lekarz POZ:

� planuje i koordynuje postêpowanie diagnostyczne,
stosownie do stanu zdrowia �wiadczeniobiorcy,

� informuje �wiadczeniobiorcê o mo¿liwo�ciach
postêpowania diagnostycznego w odniesieniu do jego
stanu zdrowia oraz wskazuje podmioty w³a�ciwe
do jego przeprowadzenia,

� przeprowadza badanie podmiotowe �wiadczeniobiorcy
zgodnie z wiedz¹ medyczn¹,

� przeprowadza badanie przedmiotowe z wykorzystaniem
technik dostêpnych w warunkach POZ,

� wykonuje testy lub zleca wykonanie badañ dodatkowych,
w szczególno�ci laboratoryjnych i obrazowych,

� kieruje �wiadczeniobiorcê na konsultacje specjalistyczne
w celu dalszej diagnostyki i leczenia, w przypadku gdy
uzna to za konieczne,

� kieruje �wiadczeniobiorcê do jednostek lecznictwa
zamkniêtego w celu dalszej diagnostyki i leczenia,
w przypadku gdy uzna to za konieczne,

� dokonuje interpretacji wyników badañ i konsultacji
wykonanych przez innych �wiadczeniodawców,

� orzeka o stanie zdrowia �wiadczeniobiorcy w oparciu
o osobiste badanie i dokumentacjê medyczn¹.

W zakresie dzia³añ maj¹cych na celu leczenie chorób
lekarz POZ:

Pe³nomocnik
ds. zdrowia lekarzy
Bohdan Woronowicz
�rody � 11.00�14.00
tel.: 602-670-722,
22-542-83-08
b.woronowicz@oilwaw.org.pl

S e k r e t a r i a t ,  p r a c o w n i k  b i u r a  M a ³ g o r z a t a  R a j c a ,  t e l . :  22 -542 -83 -08 ,  m . r a j c a @ o i l w a w. o r g . p l

Rzecznik
Praw Lekarza
Andrzej Ku¿awczyk
wtorki � 10.00�12.00
tel.: 784-98-65-57.

Mediator
Krzysztof Bielecki
czwartki � 13.00�15.00
(po umówieniu)
prof.bielecki@gmail.com
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7 pa�dziernika 2016 r. zosta³o opublikowane
w DzU z 2016 r., poz. 1638, obwieszczenie mar-
sza³ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8 wrze-
�nia 2016 r. w sprawie og³oszenia jednolitego
tekstu ustawy o dzia³alno�ci leczniczej.

11 pa�dziernika 2016 r. zosta³o opublikowane
w DzU z 2016 r., poz. 1665, obwieszczenie mini-
stra zdrowia z 13 wrze�nia 2016 r. w sprawie
og³oszenia jednolitego tekstu rozporz¹dzenia
ministra zdrowia w sprawie standardów jako�ci
dla medycznych laboratoriów diagnostycznych
i mikrobiologicznych.

18 pa�dziernika 2016 r. zosta³o opublikowane
w DzU z 2016 r., poz. 1718, obwieszczenie mar-
sza³ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16 wrze-
�nia 2016 r. w sprawie og³oszenia jednolitego
tekstu ustawy o Urzêdzie Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych.

20 pa�dziernika 2016 r. zosta³o opublikowane
w DzU z 2016 r., poz. 1729, obwieszczenie mini-
stra obrony narodowej z 6 pa�dziernika 2016 r.
w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu rozpo-
rz¹dzenia ministra obrony narodowej w sprawie
szczegó³owych warunków i trybu ubiegania siê
o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w pro-
dukty lecznicze stosowane u uprawnionego
¿o³nierza lub pracownika.

21 pa�dziernika 2016 r. zosta³o opublikowane
w DzU z 2016 r., poz. 1743, obwieszczenie mini-
stra zdrowia z 30 wrze�nia 2016 r. w sprawie
og³oszenia jednolitego tekstu rozporz¹dzenia
ministra zdrowia w sprawie �wiadczeñ gwaranto-
wanych z zakresu programów zdrowotnych.

21 pa�dziernika 2016 r. zosta³o opublikowane
w DzU z 2016 r., poz. 1733, obwieszczenie mini-
stra sprawiedliwo�ci z 10 pa�dziernika 2016 r.
w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu rozpo-
rz¹dzenia ministra sprawiedliwo�ci w sprawie
wykazu zak³adów leczniczych, w tym psychia-
trycznych, przeznaczonych do wykonywania
tymczasowego aresztowania, oraz warunków
zabezpieczenia tych zak³adów.

27 pa�dziernika 2016 r. zosta³o opublikowane
w DzU z 2016 r. poz. 1769, obwieszczenie ministra
zdrowia z 19 pa�dziernika 2016 r. w sprawie og³o-
szenia jednolitego tekstu rozporz¹dzenia ministra
zdrowia w sprawie kryteriów zaliczenia produktu
leczniczego do okre�lonej kategorii dostêpno�ci.

27 pa�dziernika 2016 r. wesz³o w ¿ycie rozporz¹-
dzenie ministra zdrowia z 29 wrze�nia 2016 r.
w sprawie szczegó³owych warunków pobierania,
przechowywania i przeszczepiania komórek, tka-
nek i narz¹dów, opublikowane w DzU z 2016 r.,
poz. 1674.

Rozporz¹dzenie okre�la:

� kwalifikacje zawodowe osób pobieraj¹cych komórki, tkan-
ki i narz¹dy oraz osób dokonuj¹cych ich przeszczepienia,

� planuje i uzgadnia ze �wiadczeniobiorc¹ postêpowanie
terapeutyczne, stosownie do jego problemów
zdrowotnych oraz zgodnie z aktualn¹ wiedz¹ medyczn¹,

� planuje i uzgadnia ze �wiadczeniobiorc¹ dzia³ania
edukacyjne maj¹ce na celu ograniczenie
lub wyeliminowanie stanu bêd¹cego przyczyn¹ choroby
�wiadczeniobiorcy,

� zleca i monitoruje leczenie farmakologiczne,

� wykonuje lub zleca wykonanie zabiegów i procedur
medycznych,

� kieruje �wiadczeniobiorcê do innych �wiadczeniodawców
w celu wykonania zabiegów i procedur medycznych,

� kieruje do oddzia³ów udzielaj¹cych stacjonarnych
i ca³odobowych �wiadczeñ zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o dzia³alno�ci leczniczej,

� kieruje do pielêgniarskiej d³ugoterminowej opieki
domowej,

� kieruje do leczenia uzdrowiskowego,

� orzeka o czasowej niezdolno�ci do pracy lub nauki,

� integruje, koordynuje lub kontynuuje dzia³ania lecznicze
podejmowane w odniesieniu do jego �wiadczeniobiorcy
przez innych �wiadczeniodawców w ramach swoich
kompetencji zawodowych, zgodnie z aktualn¹ wiedz¹
medyczn¹.

W zakresie dzia³añ maj¹cych na celu usprawnianie �wiad-
czeniobiorcy lekarz POZ:

� zleca wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych przez
innych �wiadczeniodawców,

� wykonuje, stosownie do posiadanych kompetencji
i zgodnie z aktualn¹ wiedz¹ medyczn¹, zabiegi i procedury
rehabilitacyjne,

� zleca wydanie �wiadczeniobiorcy wyrobów medycznych.

Wymienione zadania nie naruszaj¹ praw i obowi¹zków
lekarza POZ do realizacji zadañ i stosowania procedur
wynikaj¹cych z odrêbnych przepisów.

1 pa�dziernika 2016 r. wesz³o w ¿ycie rozporz¹-
dzenie ministra zdrowia z 26 wrze�nia 2016 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie Lekarskie-
go Egzaminu Koñcowego i Lekarsko-Dentystycz-
nego Egzaminu Koñcowego, opublikowane
w DzU z 2016 r., poz. 1580.

Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Koñcowy zawiera pytania
z nastêpuj¹cego zakresu kszta³cenia przeddyplomowego:

� stomatologii zachowawczej � 46 pytañ,
� stomatologii dzieciêcej � 29 pytañ,
� chirurgii stomatologicznej � 25 pytañ,
� protetyki stomatologicznej � 25 pytañ,
� periodontologii � 20 pytañ,
� ortodoncji � 20 pytañ,
� medycyny ratunkowej � 10 pytañ,
� bioetyki i prawa medycznego � 10 pytañ,
� orzecznictwa lekarskiego � 7 pytañ,
� zdrowia publicznego � 8 pytañ.

W�ród pytañ z zakresu stomatologii zachowawczej, stomato-
logii dzieciêcej, chirurgii stomatologicznej, periodontologii i
ortodoncji znajduje siê co najmniej 20 pytañ z dziedziny on-
kologii.

6 pa�dziernika 2016 r. zosta³o opublikowane
w DzU z 2016r., poz. 1618, obwieszczenie mar-
sza³ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 wrze-
�nia 2016 r. w sprawie og³oszenia jednolitego
tekstu ustawy o zawodzie felczera.
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� kwalifikacje zawodowe koordynatorów pobierania
i przeszczepiania komórek, tkanek i narz¹dów,

� warunki, jakie powinny spe³niaæ podmioty lecznicze,
w których podejmowane bêdzie postêpowanie polegaj¹ce
na pobieraniu, przechowywaniu lub przeszczepianiu ko-
mórek, tkanek i narz¹dów,

� szczegó³owe zasady wspó³dzia³ania podmiotów leczni-
czych w zakresie pobierania i przechowywania komórek,
tkanek i narz¹dów w celu ich wykorzystania do przeszcze-
pienia,

� wymagania, jakie powinna spe³niaæ dokumentacja me-
dyczna dotycz¹ca pobierania komórek, tkanek i narz¹dów,
ich przechowywania i przeszczepiania.

Do pobierania komórek i tkanek ze zw³ok ludzkich w celu
ich zastosowania u ludzi s¹ uprawnieni:

� lekarz lub lekarz dentysta wspó³pracuj¹cy z bankiem
tkanek i komórek,

� cz³onek zespo³u pobieraj¹cego, pod nadzorem kierownika
tego zespo³u.

Do pobierania od ¿ywych dawców komórek szpiku, w tym
komórek krwiotwórczych szpiku, w celu ich zastosowania
u ludzi s¹ uprawnieni:

� lekarz specjalista w dziedzinie transplantologii klinicznej
lub hematologii, onkologii klinicznej, onkologii i hematolo-
gii dzieciêcej,

� lekarz odbywaj¹cy specjalizacjê we wskazanych dziedzi-
nach, upowa¿niony przez wspomnianego lekarza specjali-
stê i dokonuj¹cy tych czynno�ci pod jego bezpo�rednim
nadzorem.

Do pobierania narz¹dów ze zw³ok, w tym od dawców,
u których stwierdzono nieodwracalne ustanie czynno�ci
mózgu (�mieræ mózgu) albo nieodwracalne zatrzymanie
kr¹¿enia, w celu przeszczepienia s¹ uprawnieni:

� lekarz specjalista w zakresie swoich kompetencji zawodo-
wych wynikaj¹cych z posiadanej specjalizacji i posiadaj¹cy
specjalizacjê w nastêpuj¹cych dziedzinach medycyny: chi-
rurgii ogólnej lub chirurgii dzieciêcej, kardiochirurgii, chi-
rurgii klatki piersiowej, chirurgii naczyniowej, chirurgii
onkologicznej, otorynolaryngologii, otorynolaryngologii
dzieciêcej, urologii, urologii dzieciêcej,

� lekarz odbywaj¹cy specjalizacjê we wskazanych dziedzi-
nach, upowa¿niony przez wspomnianego lekarza specjali-
stê i dokonuj¹cy tych czynno�ci pod jego bezpo�rednim
nadzorem.

Do pobierania narz¹dów od ¿ywych dawców w celu prze-
szczepienia s¹ uprawnieni:

� lekarz specjalista w dziedzinie transplantologii klinicznej
i posiadaj¹cy specjalizacjê w nastêpuj¹cych dziedzinach
medycyny: chirurgii ogólnej lub chirurgii dzieciêcej, kardio-
chirurgii, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii naczyniowej,
urologii, urologii dzieciêcej � w zakresie swoich kompeten-
cji zawodowych wynikaj¹cych z posiadanej co najmniej
jednej z wymienionych specjalizacji,

� lekarz specjalista lub lekarz odbywaj¹cy specjalizacjê w
nastêpuj¹cych dziedzinach medycyny: chirurgii ogólnej lub
chirurgii dzieciêcej, kardiochirurgii, chirurgii klatki piersio-
wej, chirurgii naczyniowej, urologii, urologii dzieciêcej
� upowa¿niony przez lekarza specjalistê, dokonuj¹cy tych
czynno�ci pod jego bezpo�rednim nadzorem.

Do przeszczepiania narz¹dów s¹ uprawnieni:

� lekarz specjalista w dziedzinie transplantologii klinicznej
i posiadaj¹cy specjalizacjê w nastêpuj¹cych dziedzinach
medycyny: chirurgii ogólnej lub chirurgii dzieciêcej, kardio-
chirurgii, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii naczyniowej,

urologii, urologii dzieciêcej � w zakresie swoich kompeten-
cji zawodowych wynikaj¹cych z posiadanej co najmniej
jednej z wymienionych specjalizacji,

� lekarz specjalista lub lekarz odbywaj¹cy specjalizacjê
w nastêpuj¹cych dziedzinach medycyny: chirurgii ogólnej
lub chirurgii dzieciêcej, kardiochirurgii, chirurgii klatki pier-
siowej, chirurgii naczyniowej, urologii, urologii dzieciêcej
� upowa¿niony przez lekarza specjalistê w dziedzinie
transplantologii klinicznej i dokonuj¹cy tych czynno�ci pod
jego bezpo�rednim nadzorem.

1 listopada 2016 r. wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie
ministra zdrowia z 5 pa�dziernika 2016 r. zmienia-
j¹ce rozporz¹dzenie w sprawie zakresu badañ nie-
zbêdnych do ustalenia w³a�ciwo�ci leczniczych
naturalnych surowców leczniczych i w³a�ciwo�ci
leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz
wzoru �wiadectwa potwierdzaj¹cego te w³a�ciwo-
�ci, opublikowane w DzU z 2016 r., poz. 1709.

2 listopada 2016 r. zosta³o opublikowane w DzU
z 2016 r., poz. 1793, obwieszczenie marsza³ka Sej-
mu Rzeczypospolitej Polskiej z 19 pa�dziernika
2016 r. w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu
ustawy o �wiadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze �rodków publicznych.

3 listopada 2016 r. wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie
ministra zdrowia z 14 pa�dziernika 2016 r. w spra-
wie badañ lekarskich oraz zabiegów sanitarnych
cia³a i odzie¿y cudzoziemca ubiegaj¹cego siê o
udzielenie ochrony miêdzynarodowej, opubliko-
wane w DzU z 2016 r., poz. 1724.

Zgodnie z przepisami ustawy o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemiec,
który podczas przyjmowania wniosku o udzielenie ochrony
miêdzynarodowej nie podlega³ badaniom lekarskim lub za-
biegom sanitarnym cia³a i odzie¿y, jest obowi¹zany poddaæ
siê im przed przyjêciem do o�rodka dla cudzoziemców.

Badanie lekarskie cudzoziemca obejmuje ogóln¹ ocenê stanu
jego zdrowia.

Podczas wykonywania badania lekarskiego lekarz zwraca
szczególn¹ uwagê, czy nie wystêpuj¹ kliniczne i epidemio-
logiczne przes³anki �wiadcz¹ce o mo¿liwo�ci zaka¿enia
albo wskazuj¹ce na chorobê zaka�n¹ lub nara¿enie na czyn-
niki zaka�ne wywo³uj¹ce te zaka¿enia albo choroby.

Badanie lekarskie jest wykonywane w:

� podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworz¹-
cym jest minister spraw wewnêtrznych, a je¿eli nie jest to
mo¿liwe, w innym podmiocie wykonuj¹cym dzia³alno�æ
lecznicz¹,

� o�rodku dla cudzoziemców,

� ka¿dym innym miejscu spe³niaj¹cym podstawowe wymogi
sanitarne, w przypadku masowego nap³ywu cudzoziemców
ubiegaj¹cych siê o udzielenie ochrony miêdzynarodowej.

W przypadku podejrzenia zaka¿enia lub choroby zaka�nej le-
karz przeprowadzaj¹cy badanie lekarskie zleca wykonanie
dodatkowych badañ diagnostycznych i badañ laboratoryjnych
krwi, wydzielin lub wydalin w kierunku wykrywania zaka¿eñ
lub chorób zaka�nych.

Je¿eli przemawiaj¹ za tym wzglêdy epidemiologiczne, u cu-
dzoziemca przeprowadza siê obowi¹zkowe badania sanitar-
no-epidemiologiczne na zasadach okre�lonych w ustawie
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zaka�nych
u ludzi.

PRAWO
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Badanie lekarskie oraz pobieranie próbek do badañ u ma³o-
letniego cudzoziemca przeprowadza siê w obecno�ci jego
opiekuna faktycznego lub osoby bliskiej w rozumieniu przepi-
sów ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.

8 listopada 2016 r. wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie
ministra sprawiedliwo�ci z 11 pa�dziernika 2016 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie udzielania
�wiadczeñ zdrowotnych przez podmioty lecznicze
dla osób pozbawionych wolno�ci, opublikowane
w DzU z 2016 r., poz. 1748.

Osobê pozbawion¹ wolno�ci poddaje siê badaniom wstêp-
nym, okresowym i kontrolnym.

Badaniom wstêpnym: podmiotowym (wywiad chorobowy)
i przedmiotowym (fizykalnym), poddaje siê osobê pozbawio-
n¹ wolno�ci niezw³ocznie po przyjêciu do zak³adu karnego,
nie pó�niej ni¿ w terminie 3 dni roboczych.

W terminie 14 dni od dnia przyjêcia do zak³adu karnego
wykonuje siê profilaktyczne radiologiczne badanie klatki
piersiowej.

Lekarz podmiotu leczniczego mo¿e odst¹piæ od wykona-
nia profilaktycznego radiologicznego badania klatki pier-
siowej po przeprowadzeniu badania lekarskiego, je¿eli
osoba pozbawiona wolno�ci przedstawi wynik takiego
badania wykonanego w okresie 6 miesiêcy poprzedzaj¹-
cych datê przyjêcia do zak³adu karnego lub lekarz ma do-
stêp do wyniku takiego badania.

Lekarz odstêpuje od wykonania profilaktycznego radiologicz-
nego badania klatki piersiowej po przeprowadzeniu badania
lekarskiego, w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia ci¹¿y.

Fakt odst¹pienia od badania lekarz odnotowuje w ksi¹¿ce zdro-
wia, podaj¹c przyczynê odst¹pienia.

Lekarz mo¿e zleciæ przeprowadzenie innych badañ, je¿eli jest
to uzasadnione stanem zdrowia osoby pozbawionej wolno�ci.

Badaniu okresowemu, polegaj¹cemu na wykonaniu profi-
laktycznego radiologicznego badania klatki piersiowej, oso-
bê pozbawion¹ wolno�ci poddaje siê co najmniej raz na 24
miesi¹ce.

Od wykonania profilaktycznego radiologicznego badania klat-
ki piersiowej mo¿na odst¹piæ po przeprowadzeniu badania
lekarskiego, je¿eli lekarz ma dostêp do wyniku takiego bada-
nia wykonanego z innych powodów w okresie ostatnich 24
miesiêcy.

Badaniom kontrolnym: podmiotowym (wywiad chorobowy)
i przedmiotowym (fizykalnym), poddaje siê osobê pozbawio-
n¹ wolno�ci przed jej przetransportowaniem lub zwolnieniem
z zak³adu karnego.

W ramach badania kontrolnego osoby pozbawionej wolno�ci
zwalnianej z zak³adu karnego lekarz tak¿e:

� informuje osobê pozbawion¹ wolno�ci o potrzebie i mo¿li-
wo�ci dalszego leczenia lub rehabilitacji (w uzasadnionych
stanem zdrowia przypadkach informacje mog¹ byæ wyda-
ne w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru),

� wydaje wyniki badañ diagnostycznych niezbêdnych do
dalszego postêpowania leczniczego lub diagnostycznego,

� okre�la zdolno�æ osoby pozbawionej wolno�ci do samo-
dzielnego powrotu do miejsca zameldowania lub miejsca
przebywania,

� okre�la zalecenia w sprawie pomocy, jakiej wymaga osoba
pozbawiona wolno�ci niezdolna ze wzglêdu na stan zdro-
wia do samodzielnego powrotu do miejsca zameldowania
lub miejsca przebywania,

� okre�la potrzebê zaopatrzenia w leki, przedmioty ortope-
dyczne lub �rodki pomocnicze.

Lekarz mo¿e jednorazowo zleciæ lek do maksymalnie 120-dnio-
wego stosowania. W uzasadnionych przypadkach na pisem-
ne zlecenie lekarza podmiotu leczniczego lub lekarza dentysty
podmiotu leczniczego mo¿na wydaæ osobie pozbawionej
wolno�ci, z jednoczesnym pouczeniem o sposobie ich stoso-
wania, leki z grupy A lub B wed³ug Farmakopei Polskiej, nie-
bêd¹ce substancjami psychotropowymi. Leki te wydaje siê
w ilo�ci odpowiadaj¹cej dawce dobowej, je�li nie przekracza
ona dawki dobowej maksymalnej, lub na okres ca³ej kuracji,
je¿eli suma dawek ca³ej kuracji nie przekracza dobowej dawki
maksymalnej lub Farmakopea Polska nie okre�la przy danym
leku wielko�ci dobowej dawki maksymalnej.

19 listopada 2016 r. wchodzi w ¿ycie rozporz¹dze-
nie ministra zdrowia z 26 pa�dziernika 2016 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie centrum
urazowego dla dzieci, opublikowane w DzU
z 2016 r., poz. 1806.

Z wykazu badañ diagnostycznych, których wykonanie zapew-
nia centrum urazowe dla dzieci, bez konieczno�ci przewo-
¿enia pacjenta urazowego dzieciêcego specjalistycznymi �rod-
kami transportu sanitarnego, wykre�lone zosta³y badania
angiografii i radiologii interwencyjnej.

25 listopada 2016 r. wchodzi w ¿ycie rozporz¹dze-
nie ministra zdrowia z 13 pa�dziernika 2016 r.
w sprawie informacji udzielanych zak³adom ubez-
pieczeñ przez podmioty wykonuj¹ce dzia³alno�æ
lecznicz¹ oraz Narodowy Fundusz Zdrowia,
opublikowane w DzU z 2016 r., poz. 1754.

  63www.miesiecznik-puls.org.pl  nr 12/2016 � 1/2017 (260�261) grudzieñ 2016 � styczeñ 2017



WYDAWCA �MIESIÊCZNIKA OIL W WARSZAWIE PULS�: Okrêgowa Izba Lekarska w Warszawie

REDAKCJA: 00-512 Warszawa, ul. Pu³awska 18, tel. 22-542-83-58, faks 22-826-01-81, puls@oilwaw.org.pl

REDAKTOR NACZELNA: Ewa Gwiazdowicz-W³odarczyk, tel. 22-542-83-57, e.gwiazdowicz@oilwaw.org.pl

SEKRETARZ REDAKCJI: Krystyna Bie¿añska, tel. 22-542-83-59, k.biezanska@oilwaw.org.pl

PUBLICYSTA: Anetta Chêciñska, tel. 22-542-83-58, a.checinska@oilwaw.org.pl

KOLEGIUM REDAKCYJNE: Romuald Krajewski (przewodnicz¹cy), Ewa Miêkus-P¹czek (redaktor Biuletynu ORL w Warszawie),
Longin Niemczyk, Roman Olszewski, Rafa³ Paluszkiewicz, Julian Wróbel

WSPÓ£PRACUJ¥: Marek Balicki, Jerzy Borowicz, Stefan Ciep³y, Ewa Dobrowolska, Dariusz Hankiewicz, Janina Jankowska,
£ukasz Jankowski, Krystyna Knypl, Jaros³aw Kosiaty, Pawe³ Kowal, Beata Kozyra-£ukasiak, Ma³gorzata Kukowska-Skarbek,

Ma³gorzata Malec-Milewska, Piotr Müldner-Nieckowski, Rafa³ Natorski, Ma³gorzata Solecka,
Jacek Walczak, Pawe³ Walewski, Zbigniew Wojtasiñski, Tadeusz M. Zielonka

SEKRETARIAT REDAKCJI: Iwona Stawicka, tel. 22-542-83-58

ZG£OSZENIA ZMIAN ADRESÓW: tel. 22-542-83-14, p.rejestracja@oilwaw.org.pl

REKLAMA I MARKETING: Renata Klimkowska, tel. 22-542-83-53, 668-373-100, marketing@oilwaw.org.pl

OPRACOWANIE GRAFICZNE: Artmedia Partners, tel. 601-20-14-12 KOREKTA: Lidia Sadowska-Szlaga

DRUK: Elanders Polska Sp. z o.o., P³oñsk, ul. Mazowiecka 2, tel. 23-662-23-16, elanders@elanders.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji artyku³ów i listów, dokonywania skrótów oraz zmian tytu³ów.
Materia³ów niezamówionych nie zwracamy.

Redakcja nie odpowiada za tre�æ reklam i og³oszeñ.

Zgodnie z przepisami ustawy o dzia³alno�ci ubezpieczenio-
wej i reasekuracyjnej zak³ad ubezpieczeñ mo¿e uzyskaæ
odp³atnie od podmiotów wykonuj¹cych dzia³alno�æ lecz-
nicz¹, które udziela³y �wiadczeñ zdrowotnych ubezpieczo-
nemu lub osobie, na rachunek której ma zostaæ zawarta
umowa ubezpieczenia, informacje o okoliczno�ciach zwi¹-
zanych z ocen¹ ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacj¹
podanych przez tê osobê danych o jej stanie zdrowia, usta-
leniem prawa tej osoby do �wiadczenia z zawartej umo-
wy ubezpieczenia i wysoko�ci¹ tego �wiadczenia.

Zakres danych o stanie zdrowia ubezpieczonego lub osoby,
na rachunek której ma zostaæ zawarta umowa ubezpieczenia,
obejmuje informacje o:

� przyczynach hospitalizacji, wykonanych w jej trakcie bada-
niach diagnostycznych i ich wynikach, innych udzielonych
�wiadczeniach zdrowotnych, wynikach leczenia i rokowa-
niach oraz o wynikach sekcji zw³ok, je¿eli zosta³a przepro-
wadzona,

� przyczynach leczenia ambulatoryjnego, wykonanych
w jego trakcie badaniach diagnostycznych i ich wynikach,
innych udzielonych �wiadczeniach zdrowotnych, wynikach
leczenia i rokowaniach,

� wynikach przeprowadzonych konsultacji,

� przyczynie �mierci ubezpieczonego.

Nie udziela siê informacji o wynikach badañ genetycznych.

Informacje o przyczynach hospitalizacji i leczenia zawieraj¹
kod jednostki chorobowej, zgodnie z Miêdzynarodow¹ Staty-
styczn¹ Klasyfikacj¹ Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewi-
zja Dziesi¹ta.

Z ¿¹daniem przekazania informacji wystêpuje lekarz upo-
wa¿niony przez zak³ad ubezpieczeñ.

Wyst¹pienie zak³adu ubezpieczeñ wymaga pisemnej zgo-
dy ubezpieczonego lub osoby, na rachunek której ma zo-
staæ zawarta umowa ubezpieczenia, albo jej przedstawi-
ciela ustawowego.

Podmiot wykonuj¹cy dzia³alno�æ lecznicz¹ przekazuje posia-
dane informacje o stanie zdrowia ubezpieczonego lub osoby,
na rachunek której ma zostaæ zawarta umowa ubezpieczenia,
zak³adowi ubezpieczeñ, który o te informacje wystêpuje,
w terminie nie d³u¿szym ni¿ 14 dni, licz¹c od dnia otrzymania
wyst¹pienia o przekazanie informacji.

Zak³ad ubezpieczeñ mo¿e uzyskaæ odp³atnie od NFZ dane
o nazwach i adresach �wiadczeniodawców, którzy udzielili
�wiadczeñ opieki zdrowotnej w zwi¹zku z wypadkiem lub

zdarzeniem losowym bêd¹cym podstaw¹ ustalenia jego od-
powiedzialno�ci oraz wysoko�ci odszkodowania lub �wiadcze-
nia. Wyst¹pienie zak³adu ubezpieczeñ o te informacje wyma-
ga pisemnej zgody ubezpieczonego albo jego przedstawiciela
ustawowego.

Wyst¹pienie zak³adu ubezpieczeñ do podmiotu wykonuj¹-
cego dzia³alno�æ lecznicz¹ o przekazanie informacji o oko-
liczno�ciach zwi¹zanych z ocen¹ ryzyka ubezpieczeniowego
zawiera:

� oznaczenie zak³adu ubezpieczeñ, adres jego siedziby,
numer NIP,

� podstawê prawn¹ upowa¿niaj¹c¹ do otrzymania
informacji oraz zakres tej informacji,

� imiê i nazwisko lekarza upowa¿nionego przez zak³ad
ubezpieczeñ do wyst¹pienia o udzielenie informacji,

� informacje umo¿liwiaj¹ce wyszukanie ¿¹danych danych
o ubezpieczonym lub osobie, na rachunek której ma
zostaæ zawarta umowa ubezpieczenia (imiê lub imiona
i nazwisko, datê urodzenia, adres miejsca zamieszkania,
numer PESEL, je¿eli zak³ad ubezpieczeñ dysponuje t¹
informacj¹, rodzaj, seriê i numer dokumentu potwierdzaj¹-
cego to¿samo�æ, je¿eli zak³ad ubezpieczeñ dysponuje tymi
informacjami).

Do wyst¹pienia do³¹cza siê kopiê pisemnej zgody ubezpieczo-
nego lub osoby, na rachunek której ma zostaæ zawarta umo-
wa ubezpieczenia, albo jej przedstawiciela ustawowego.

Informacje podpisuje osoba wykonuj¹ca zawód medyczny
upowa¿niona przez podmiot wykonuj¹cy dzia³alno�æ leczni-
cz¹ obowi¹zany do ich udzielenia.

Wysoko�æ op³at za udzielenie informacji okre�la podmiot wy-
konuj¹cy dzia³alno�æ lecznicz¹ obowi¹zany do udzielenia in-
formacji, z uwzglêdnieniem kosztów poniesionych przez ten
podmiot niezbêdnych do wytworzenia, przetworzenia i udzie-
lenia informacji.

Wysoko�æ op³aty za udzielenie informacji dotycz¹cych jedne-
go ubezpieczonego stanowi równowarto�æ 0,017 przeciêtne-
go wynagrodzenia w poprzednim kwartale, pocz¹wszy od
pierwszego dnia nastêpnego miesi¹ca po og³oszeniu przez
prezesa GUS.

Udzielenie informacji nastêpuje z zachowaniem poufno�ci
i ochrony danych osobowych.

Do wyst¹pieñ zak³adów ubezpieczeñ o przekazanie informa-
cji z³o¿onych przed dniem wej�cia w ¿ycie rozporz¹dzania maj¹
zastosowanie przepisy dotychczasowe.
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