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SPIS TREŚCI

Szanowni Państwo!
Zakończyliśmy pierwszy etap wyborów na
nową kadencję Okręgowej Izby Lekarskiej
w Częstochowie. W numerze publikujemy
wykaz delegatów wybranych na Okręgowy
Zjazd Lekarzy w poszczególnych rejonach
wyborczych. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli
udział w głosowaniu. Zachęcam do włączenia
się w pracę Izby Lekarskiej w nowej kadencji
na lata 2022-2026. Szczególnie apeluję do
młodych lekarzy o aktywność w samorządzie, bo musi nastąpić pewna
wymiana pokoleniowa, inaczej w perspektywie lat izbie grozi paraliż. Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy został zwołany na 25 marca
2022 r. Spośród delegatów wybierzemy nowe władze samorządu.
W październiku uczestniczyłem w uroczystości otwarcia nowej siedziby
Beskidzkiej Izby Lekarskiej. OIL w Bielsku-Białej – podobnie jak my – zakupiła niewielki dom mieszkalny i uczyniła z niego nowoczesne centrum,
z dużą salą konferencyjną, z infrastrukturą służącą zarówno do kształcenia,
jak i wypoczynku. Gratuluję kolegom z Bielska tego osiągnięcia. Relacja
z tego wydarzenia znajduje się wewnątrz gazety, zachęcam do obejrzenia
zdjęć nowej siedziby, naprawdę robi wrażenie.
Ta uroczystość skłoniła mnie do refleksji. W tym roku mija 100 lat od
powstania samorządu lekarskiego na ziemiach polskich. Izby lekarskie reaktywowano 30 lat temu, Beskidzka Izba Lekarska odłączyła się od Śląskiej po
ustawie reaktywującej samorząd lekarski po okresie PRL-u i liczyła w 1990
roku około 2100 członków. Delegaci z Częstochowy postanowili w tym czasie
pozostać w strukturach OIL w Łodzi. Delegatura częstochowska łódzkiej
Izby Lekarskiej liczyła wówczas około 3300 lekarzy i lekarzy dentystów.
Nasza Izba jest o dziesięć lat młodsza, mieliśmy więc trochę mniej czasu
na zbudowanie naszych struktur. Obecnie nasza Izba liczy ponad 2300
członków, a Beskidzka OIL zwiększyła się do 3800 członków. Co roku do
naszej Izby zgłasza się coraz mniej lekarzy i lekarzy dentystów na staż
podyplomowy – w tym roku to 23 osoby, podczas gdy w Bielsku-Białej staż
rozpoczęło ponad 80 stażystów.
Podczas spotkania w naszej siedzibie na zakończenie konferencji
o doktorze Biegańskim, która odbyła się 2 października br., dyskutowałem
z byłym ministrem zdrowia Grzegorzem Opalą nad przyczyną tego stanu
rzeczy. Profesor Opala, który jest członkiem naszej OIL, mieszka i pracuje
w Ustroniu. Zgodziliśmy się co do faktu, że praca na Podbeskidziu jest bardziej atrakcyjna, nie tylko ze względu na walory krajoznawcze. Na pewno
jednym z powodów jest prężnie rozwijający się sektor prywatny w zakresie
rehabilitacji, ortopedii, chirurgii plastycznej, usług sanatoryjnych. Bielsko
staje się obecnie bazą kliniczną dla prywatnych uczelni medycznych. Czy
ratunkiem dla Częstochowy może być uruchomienie wydziału lekarskiego
na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza? Jeśli tak, to jest to chyba ostatni moment, by zatrzymać degradację sektora
ochrony zdrowia w regionie.
Zachęcam również do lektury relacji z konkursu FhotoArtMedica, który
stał się naszym znakiem firmowym i cieszy się niesłabnącym powodzeniem.
Na okładce prezentujemy zdjęcie wykonane przez lekarza z Częstochowy,
które decyzją jury otrzymało nagrodę Prezesa ORL w Częstochowie.
Ze względu na kalendarz wyborczy i daty ostatnich zebrań wyborczych,
które odbyły się 22 października, gazeta dotrze do Państwa już w listopadzie.
Kilka tygodni będzie dzieliło nas od świąt Bożego Narodzenia. Składam
Państwu z tej okazji życzenia, aby świąteczny czas przyniósł wytchnienie,
radość i nadzieję na lepsze jutro.
Zbigniew Brzezin
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WYNIKI WYBORÓW DELEGATÓW
NA IX KADENCJĘ
lata 2022 – 2026

Uchwała nr 22/2021
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Częstochowie
z dnia
29 października 2021 r.
w sprawie potwierdzenia
wyników głosowania i wyboru
delegatów na Okręgowy Zjazd
Lekarzy Izby Lekarskiej
w Częstochowie
w poszczególnych rejonach
wyborczych.
Na podstawie § 29 ust. 4
Uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu
Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie regulaminu wyborów
do organów izb lekarskich, na
stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów
i osób zajmujących stanowiska
w tych organach oraz wyborów
komisji wyborczych, Okręgowa Komisja Wyborcza w Częstochowie,
postanawia:
§1
Potwierdzić wyniki głosowania
i wyboru delegatów na Okręgowy
Zjazd Lekarzy Izby Lekarskiej w
Częstochowie w poszczególnych
rejonach wyborczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Okręgowej Komisji
Wyborczej
/-/ Grzegorz Zieliński
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Delegaci na Okręgowy Zjazd Lekarzy
w Częstochowie
IX kadencji
Adamek Romuald
Adamkiewicz Grażyna
Adrianowicz Krzysztof
Adrianowicz Lidia
Barańska Małgorzata
Bilski Maciej
Błaszczeć Irena
Borkowski Maciej
Brewczyńska Ewa
Brzezin Zbigniew
Chłądzyński Przemysław
Cichoń Sławomir
Cuglewski Marek
Czekaj Dariusz
Czerwik Przemysław
Drabek Bożena
Dudek Mariusz
Foremna Elżbieta
Gałkowski Paweł
Gansiniec Andrzej
Górniak Romuald
Grzyb Marek
Jabłonka Zbigniew
Jakóbczyk Jolanta
Jakubiec-Bartnik Beata
Jakubowska Anna
Jakubowski Piotr
Janusik Elżbieta
Kaim-Hagar Dorota
Kałużny Jarosław
Kapustecka Anna
Kapustecki Janusz
Klimala Katarzyna
Klimza Małgorzata
Kołodzińska Urszula
Konieczny Piotr
Kopczyński Dariusz
Koper Robert
Kowalski Michał
Kret Jacek
Kuchciak-Hampel Teresa
Kupczak Hanna
Kuźnik Jerzy
Lemańska Małgorzata
Lemańska-Tkaczyńska Joanna
Łebek Mikołaj

Maćkowiak Jacek
Makulec Grażyna
Malicki Mariusz
Małanij Dorota
Marzec Krzysztof
Mazur Ewa
Mierzwa Włodzimierz
Mikołajczyk Marek
Mizerski Jacek
Mosingiewicz Mirosław
Muskalski Krzysztof
Nagrodzka-Tomza Anna
Noszkowska Elżbieta
Ogrodniczak Piotr
Oleksik Anita
Oleksik Piotr
Paczkowska Małgorzata
Pawłowski Stefan
Piotr Maria Janik
Piotr Zygmunt Janik
Pogorzelec Bogdan
Pojda Jarosław
Raczyńska Dorota
Rakowska Marta
Romańska-Zygmunciak Joanna
Rudziński Lesław
Sikora Marian
Sobkiewicz Danuta
Sojda Jadwiga
Stachowska Marta
Strzelczyk Sławomir
Sułkowski Leszek
Szmaciarski Krzysztof
Tkaczyński Przemysław
Wilkowski Maciej
Wolański Andrzej
Wolnik Krzysztof
Wolnowska Monika
Wolski Paweł
Zalasińska Małgorzata
Zalasiński Rafał
Zatońska Elżbieta
Zieliński Grzegorz
Zommer Zofia
Zybura Jolanta
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Wyniki wyborów w poszczególnych rejonach
wyborczych
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny „PARKITKA”
K09.01
Brzezin Zbigniew
Mizerski Jacek
Koper Robert
Sułkowski Leszek
Zieliński Grzegorz
Foremna Elżbieta
Klimza Małgorzata
Oleksik Piotr
Mikołajczyk Marek
Rakowska Marta
Maćkowiak Jacek
Ogrodniczak Piotr
Oleksik Anita

61
50
47
43
43
42
42
41
40
40
38
34
31

Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny „PCK” K09.02
Malicki Mariusz
Kupczak Hanna
Kapustecki Janusz
Mierzwa Włodzimierz
Mazur Ewa

28
24
21
21
15

Miejski Szpital Zespolony
K09.03
Kopczyński Dariusz
Barańska Małgorzata
Strzelczyk Sławomir
Konieczny Piotr
Wolnik Krzysztof
Wolnowska Monika
Jakóbczyk Jolanta
Borkowski Maciej

34
28
28
25
25
25
24
21

Szpital Blachownia K09.04
Dudek Mariusz
Zybura Jolanta

11
9

Ambulatoryjne Lecznictwo
Otwarte „PÓŁNOC” K09.05
Jakubowski Piotr
Lemańska Małgorzata
Kałużny Jarosław
Wilkowski Maciej
Jakubowska Anna
Romańska-Zygmunciak
Joanna
Janusik Elżbieta
Pojda Jarosław
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27
26
23
20
19
19
17
16

Ambulatoryjne Lecznictwo
Otwarte „POŁUDNIE” K09.06
Szmaciarski Krzysztof
Adamkiewicz Grażyna
Górniak Romuald
Czekaj Dariusz
Jabłonka Zbigniew
Muskalski Krzysztof
Sojda Jadwiga
Gałkowski Paweł
Sikora Marian
Marzec Krzysztof

33
29
26
25
25
25
24
23
17
16

Emeryci Dentyści K09.13
Sobkiewicz Danuta
Zommer Zofia
Kuchciak-Hampel Teresa

16
13
11

Dentyści Powiaty: Myszków
K09.14
Noszkowska Elżbieta
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Dentyści Powiaty: Kłobuck
K09.15

Powiat Ziemski Częstochowa
Lekarze K09.07

Drabek Bożena
Raczyńska Dorota

Zatońska Elżbieta
Łebek Mikołaj
Wolański Andrzej
Paczkowska Małgorzata

Dentyści Powiaty: Lubliniec
K09.16

15
14
14
13

Powiat Myszków Szpital Lekarze
K09.08
Cichoń Sławomir
Kret Jacek
Kaim-Hagar Dorota

19
17
13

Powiat Myszków Ambulatoryjne
Lecznictwo Otwarte K09.09
Jakubiec-Bartnik Beata
Stachowska Marta

18
18

Powiat Kłobuck Lekarze K09.10
Pawłowski Stefan
Chłądzyński Przemysław
Grzyb Marek

23
21
10

Powiat Lubliniec Lekarze K09.11
Adrianowicz Lidia
Kuźnik Jerzy
Mosingiewicz Mirosław
Pogorzelec Bogdan
Kowalski Michał
Adrianowicz Krzysztof

31
29
25
23
21
19

Emeryci Lekarze K09.12
Cuglewski Marek
Makulec Grażyna
Nagrodzka-Tomza Anna
Błaszczeć Irena

Gansiniec Andrzej

7
6

9

Dentyści Powiat Ziemski
Częstochowa K09.17
Adamek Romuald
Czerwik Przemysław
Wolski Paweł

8
8
7

Dentyści Częstochowa
„PÓŁNOC” K09.18
Brewczyńska Ewa
Zalasiński Rafał
Klimala Katarzyna
Piotr Zygmunt Janik
Piotr Maria Janik
Tkaczyński Przemysław
Bilski Maciej

34
30
27
26
23
22
20

Dentyści Częstochowa
„POŁUDNIE” K09.19
Kapustecka Anna
Kołodzińska Urszula
Rudziński Lesław
Lemańska-Tkaczyńska
Joanna
Małanij Dorota
Zalasińska Małgorzata

27
24
24
19
14
14

28
20
20
21
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Młodzi lekarze na starcie
Podczas posiedzenia Okręgowej
Rady Lekarskiej w dniu 10 września
br. odbyła się uroczystość wręczenia
praw wykonywania zawodu lekarzom
i lekarzom dentystom, stawiającym
swoje pierwsze kroki w zawodzie. Staż
podyplomowy rozpoczęło 20 lekarzy
i 4 lekarzy dentystów. Dokumenty wręczali: prezes ORL Zbigniew Brzezin
oraz wiceprezes Piotr Janik, łącząc
gratulacje i słowa zachęty do pracy
również w samorządzie lekarskim.
Dr Brzezin podzielił się refleksją,
że niepokoi coraz mniejsza liczba
stażystów zgłaszających się do Izby
Lekarskiej w Częstochowie, a luka
pokoleniowa wśród lekarzy i lekarzy
dentystów pogłębia się. Być może
powołanie wydziału lekarskiego, o co
zabiega częstochowski Uniwersytet
Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana
Długosza, pomógłby zażegnać kryzys.
Ale to jeszcze odległa i niepewna
przyszość.
Wszystkim stażystom życzymy
wytrwałości, sukcesow zawodowych
i pomyślności w życiu osobistym.
Redakcja
Zdjęcia: Paweł Rakus

Zdjęcia: Paweł Rakus
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PROTEST PRACOWNIKÓW
OCHRONY ZDROWIA

#wspieramBM

Od 11 września 2021 r. trwa protest pracowników ochrony zdrowia.
Przedstawiciele zawodów medycznych protestują, aby
uświadomić społeczeństwu fatalny stan systemu ochrony
zdrowia w Polsce. Samorząd lekarski popiera protest. Aby
dać temu wyraz, przedstawiciele izb lekarskich wzięli udział
w manifestacji. Okręgowa Izba Lelarska w Częstochowie,
wspólnie z członkami OZZL oraz przedstawicielami Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, zorganizowała w tym
dniu wyjazd do Warszawy.
Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej odwiedziło Białe
Miasteczko w dniu 24 września br.
Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy – reprezentujący większość pracowników systemu ochrony zdrowia – z determinacją prowadzi rozmowy z rządem, które
do tej pory nie przyniosły żadnych efektów. Wobec braku
konstruktywnych propozycji ze strony Ministra Zdrowia,
prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja zaapelował do Członków Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony
Zdrowia „o zachowanie w tym aspekcie jedności organizacji
reprezentujących pracowników medycznych, co wzmocniłoby głos podnoszony w trosce o dobro pacjentów, systemu
ochrony zdrowia oraz jego pracowników. Osobom, którzy
w Zespole reprezentują pracodawców systemu ochrony
zdrowia, Prezes NRL zwrócił uwagę, że jednym z istotnych
postulatów Komitetu jest realny wzrost wyceny świadczeń
opieki zdrowotnej oraz ryczałtów o 30% oraz dobokaretki
w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego o 80%
oraz zobowiązanie Agencji Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji do przeprowadzenia w okresie 12 miesięcy
ponownej wyceny wszystkich świadczeń. W piśmie podkreślono, że w rozmowach z przedstawicielami Ministra
Zdrowia, Komitet zabiegał również o to, aby środki finansowe niezbędne na pokrycie oczekiwanych wzrostów wynagrodzeń minimalnych pracowników ochrony zdrowia były
przekazywane pracodawcom dedykowanym strumieniem,
nie uszczuplając środków przekazywanych za realizację
świadczeń opieki zdrowotnej. Prezes NRL zaznaczył, że
Postulaty oraz postawa Komitetu w dotychczasowych rozmowach brała zatem pod uwagę również uwarunkowania
strony pracodawców i menadżerów ochrony zdrowia.”
Relacje z postępu rozmów i przebiegu protestu można
na bieżąco śledzić na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej.
Żródło: https://nil.org.pl/aktualnosci/5703-apel-do-zespolu-trojstronnego-o-wstrzymanie-rozmow-z-mz
Zdjęcia: Marta Jakubiak i Karolina Małaszkiewicz-Kowalska
/Gazeta Lekarska
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Beskidzka Izba Lekarska

Jesteśmy u siebie!

Siedziba Beskidzkiej Izby Lekarskiej zwraca uwagę śmiałym połączeniem
odrestaurowanego, zabytkowego budynku
z nowoczesnym przestronnnym pawilonem.

Nareszcie lekarze zrzeszeni w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej mogą to
z pełnym przekonaniem podkreślić.
Od października Izba ma bowiem
nową siedzibę – nowoczesną i, co
najważniejsze, własną. Czekali na nią
ponad 30 lat.
Budynek przy ul. Bystrzańskiej 23
jest niewątpliwie ozdobą miasta. Już
z daleka zwraca uwagę efektowną
bryłą architektoniczną, która łączy
nowoczesny pawilon z odrestaurowanym i odtworzonym niewielkim
zabytkowym budynkiem. Jest estetycznie i bardzo funkcjonalnie. W
pierwszej części obiektu znajduje
się centrum szkoleniowe z salą wykładową na 180 osób zlokalizowaną
na piętrze. To pozwoli Izbie w pełni
realizować własne plany szkoleniowe. Na parterze natomiast, oprócz
przestronnego holu, mieszczą się
zaplecze gastronomiczne i kuchnia.
Oczywiście swoje miejsce znalazł
również klub lekarza, który funkcjonował również w starej siedzibie,
przy ul. Krasińskiego. Druga część
natomiast, zlokalizowana w obrębie
odrestaurowanego budynku, mieści
w sobie biura i pomieszczenia dla
administracji Izby, Okręgowego
Sądu Lekarskiego oraz Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej. Znalazło się również miejsce na archi-

wum z prawdziwego zdarzenia, które
jest niezbędne dla działalności Izby.
Pomyślano również o dużym parkingu oraz oświetleniu, które wieczorami efektownie podkreśla walory
całego budynku. Łączna powierzchnia
nowej siedziby to 1000 metrów kwadratowych, a całość zlokalizowana jest
na 27-arowej działce, w sąsiedztwie
hotelu Vienna.
Do tej pory Beskidzka Izba Lekarska była już prawdopodobnie jedynym
samorządem lekarskim w Polsce, który
jeszcze nie miał własnej siedziby.
Lekarze początkowo korzystali z kilku
pomieszczeń przy ul. Piastowskiej,
później wspólnie z Beskidzką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych
otrzymali w użyczenie kamienicę przy
ul. Krasińskiego. Stary zabytkowy budynek, jego ograniczona powierzchnia
i fakt, że wciąż był to lokal użyczony od
miasta – nie dawały jednak izbie możliwości pełnej adaptacji pomieszczeń
do potrzeb rozwojowych. Kilka lat temu
adres przy ul. Krasińskiego opuściły
pielęgniarki i położne, które przeniosły
się do własnej nowej siedziby przy ul.
Warszawskiej. W tym czasie do podobnego posunięcia przygotowywała się
już również Beskidzka Izba Lekarska.
Przez kolejne lata władze Izby gromadziły fundusze i szukały działki, która
spełniałaby wszystkie wymagania.

Beskidzka Izba Lekarska liczy obecnie 3712 członków,
w tym 2842 lekarzy
i 856 lekarzy dentystów.
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Moment wielkiej satysfakcji: Prezes Beskidzkiej Izby Lekarskiej dr Klaudiusz Komor, wraz z wiceprezesem Radosławem
Piwowarczykiem przecinają wstęgę, oficjalnie otwierając podwoje nowej siedziby BIL.

Po raz ostatni w kaskach na głowie...

Podziękowania dla władz Śląskiej Izby
Lekarskiej, która wsparłą BIL pożyczką na
sfinansowanie części inwestycji.
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W nowej sali konferencyjnej...

Senator Agnieszka Gorgoń-Komor w imieniu Senatu Rzeczpospolitej przekazała na
ręce przewodniczącego Beskidzkiej Okręgowej Rady Lekarskiej list gratulacyjny
oraz pamiątkową statuetkę Orła Białego.

Gratulacje od Małgorzaty Szwed - przewodniczącej Okręgowej Rady Beskidzkiej
Okręgowej Izby Pielęgnierek i Położnych.
Niegdyś obie izby wspólnie dzieliły pomieszczenia.

Moment poświęcenia nowej siedziby.

Poczet sztandarowy Beskidzkiej OIL

Od października Beskidzka Izba Lekarska oficjalnie zmieniła adres siedziby,
na ul. Bystrzańską.
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Przełom nastąpił w 2017 roku.
Wtedy pojawiła się możliwość zakupu
działki przy ul. Bystrzańskiej, która
znakomicie pasowała do potrzeb
nowej siedziby – W trakcie Balu
Lekarza, który odbywał się w hotelu
Vienna dowiedzieliśmy się, że sąsiednia działka jest na sprzedaż – od
razu wiedzieliśmy, że to miejsce dla
nas – wspomina Klaudiusz Komor,
prezes BIL. Od tego czasu wszystko
potoczyło się szybko. Okręgowa Rada
Lekarska podjęła decyzję o zakupie
działki, zlecono również wykonanie
projektu architektonicznego. Podjęła
się tego firma Wiewióra&Golczyk.
Wiceprezes BIL, Radosław Piwowarczyk, przyznaje, że śmiała wizja
architektoniczna przyszłego obiektu
dodała wiary w powodzenie całego
przedsięwzięcia. – Obejrzeliśmy
koncepcję architektoniczną i byliśmy
zachwyceni, że można tak połączyć
stare budownictwo z nowoczesną
bryłą. Te wizualizacje dały nam taką
energię do działania, że wszystko momentalnie nabrało rozpędu – podkreśla. Nie znaczy to jednak, że obeszło
się bez trudnych decyzji. Kosztorys
inwestycji nie pozwolił na realizację
budowy w pierwotnym kształcie. Trzeba było ograniczyć pierwotne plany i
zredukować planowaną powierzchnię.
Ostatecznie z pierwotnie planowanych
tysiąca dwustu metrów kwadratowych
został tysiąc. Niełatwo było również
znaleźć wykonawcę, który zmieściłby
się w planowanym budżecie, szacowanym na ok. 6 mln zł. Ostatecznie budowę powierzono firmie Gresan, która
mimo pandemii, sprawnie zrealizowała
całe zadanie. Koszt działki, przygotowania dokumentacji i budowy zamknął
się w kwocie 7 mln zł. Przygotowania
do inwestycji zajęły 26 miesięcy, sama
budowa natomiast 19 miesięcy.
– Utrzymanie w ryzach kosztów
budowy i jej wysokiej jakości to zasługa dobrego nadzoru inwestorskiego.
Bardzo dobra, wręcz modelowa współpraca pomiędzy inwestorem, biurem
architektonicznym i wykonawcą dały
wspaniały końcowych efekt, na dodatek w trudnym okresie spowodowanym
pandemią i brakami materiałowymi na
rynku – podsumowuje Radosław Piwowarczyk. Warto przy okazji podkreślić
istotną pomoc Śląskiej Izby Lekarskiej,
która zdecydowała się udzielić pożyczki na sfinansowanie części kosztów
inwestycji.
Tomasz Matlakiewicz
Zdjęcia autora
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Doktor Władysław Biegański – polski Hipokrates
Konferencja w Muzeum Monet i Medali Jna Pawła II w Częstochowie
2 października 2021 r. w Muzeum
Monet i Medali Jana Pała II w Częstochowie odbyła się konferencja
etyczna połączona z promocją książki
„Doktor Władysław Biegański – polski
Hipokrates” pod redakcją dr Beaty
Zawadowicz. Książka jest pokłosiem
obchodów 100-lecia śmierci doktora
Władysława Biegańskiego w ramach
Roku Władysława Biegańskiego 2017
i konferencji historyczno-filozoficzno-etycznej „Doktor Władysław Biegański i jego epoka. Filozofia i etyka w medycynie wczoraj i dziś”. To podczas tej
konferencji określono Biegańskiego
jako „polskiego Hipokratesa”. Tegoroczna konferencja i promocja wydawnioctwa stała się niezapomnianym
przeżyciem dla uczestników. Sala była
wypełniona po brzegi. Na uroczystość
przybyli między innymi: posłowie na
Sejm RP Andrzej Szewiński i dr Zdzisław Wolski, byli ministrowie zdrowia
prof.prof. Grzegorz Opala i Marian
Zembala, wiceprzewodnicząca Rady
Miasta i radni Miasta Częstochowy
z prezydentem Częstochowy Krzysztofem Matyjaszczykiem. Byli obecni
wybitni profesorowie – poza wymienionymi wyżej – przyjechali: ks. prof.
Tadeusz Biesaga z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
prof. Mariusz Gąsior ze Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego, prof. Waldemar Kostewicz – prezes Polskiego
Towarzystwa Lekarskiego, prof. Michał
Nowicki z Uniwersytetu Medycznego w
Łodzi, prof. Aleksander Sieroń z SUM
i Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, prof. Krzysztof Składowski – dyrektor Oddziału Narodowego

Prof. Marian Zembala
Honorowe statuetki wręczali: prof. Jerzy Woy-Wojciechowski, prof. Aleksander Sieroń
i dr Beata Zawadowicz. Laury przyjmują:

Paweł Rakus –
dyrektor biura OIL w Częstochowie...

...dr Andrzej Węgrzecki,

dr Janusz Kasina

dr Ewa Rogóż i dr Danuta Kuczyńska

dr Anna Stefańczyk-Kazek
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dr Beata Zawadowicz, prof. Żana Bumbuliene (Litwa), prof. Jerzy Woy-Wojciechowski.

dr.dr. Mariusz Malicki, Janusz Kasina, Beata Zawadowicz i Zbigniew Brzezin

Instytutu Onkologii w Gliwicach, prof.
Jerzy Woy-Wojciechowski – prezes
Honorowy Polskiego Towarzystwa
Lekarskiego, dr med. Antoni Sydor –
prezes Oddziału PTL w Tarnowie oraz
dr med. Adam Wiernikowski z Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego.
Była też obecna Polonia Medyczna:
dr Janusz Kasina ze Szwecji – prezes
Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, dr med. Kornelia Król z USA
– wiceprezes Federacji Polonijnych
Organizacji Medycznych, prof. Marek
Rudnicki – były prezes Federacji, prof.
Żana Bumbuliene z Litwy, dr Eleonora
Kwaszczewiczene z Litwy – prezes
PSML, dr Krzysztof Klimczak z Francji. Byli obecni także pozostali autorzy
artykułów promowanej książki: dr med.
Wanda Terlecka. dr med. Monika Zamachowska z UJ w Krakowie, dr med.
Jolanta Warzycha, Janusz Jadczyk
– były dyrektor Muzeum Częstochowskiego i Grzegorz Basiński. Wiele osób
zabrało głos podczas promocji książki.
Podczas uroczystości wręczyliśmy też
Honorowe Statuetki Biegańskiego,
które są najwyższym odznaczeniem
Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego, założonego przez doktora
Biegańskiego w 1901 r. Obecność tylu
wspaniałych Gości i Profesorów świadczy o tym jak postać i idee doktora
Władysława Biegańskiego są cenione
przez środowisko medyczne. Uroczystość uświetnił wzruszający wykład
prof. Jerzego Woy-Wojciechowskiego
„Jan Paweł II i medycyna”, koncert
poezji śpiewanej zespołu Impast
i zwiedzanie Muzeum Monet i Medali
Jana Pawła II poprowadzone przez
Krzysztofa Witkowskiego – dyrektora
Muzeum. Wieczorem w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
odbyło się miłe i przyjacielskie spotkanie gości oraz organizatorów z Polonią
Medyczną.
Dr Beata Zawadowicz – prezes
Towarzystwa Lekarskiego
Częstochowskiego

Zdjęcia: Paweł Rakus, Iwona Coner,
Jerzy Zawadowicz

Laureaci Honorowych Statuetek Biegańskiego za 2020 r.
Krzysztof Bednarek – drukarnia Harit
Grażyna Cebula-Kubat – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Częstochowie
Mariusz Gąsior – Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląskie Centrum Chorób
Serca w Zabrzu
Kornelia Król – Związek Lekarzy Polskich w Chicago, USA
Danuta Kuczyńska – Towarzystwo Lekarskie Częstochowskiego
Michał Nowicki – Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Jan Z. Peruga – Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Paweł Rakus – Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie
Ewa Rogóż – Centrum Medyczne Klara
Jadwiga Rusek-Bartolewska – Zespół Opieki Paliatywnej „Palium”
Częstochowa
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Anna Stefańczyk-Kazek – Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie
Tadeusz Wadas – Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
Andrzej Węgrzecki – Towarzystwo Lekarskie Częstochowskiego
Zdzisław Wolski – były Przewodniczący Rady Miasta, obecnie Poseł
na Sejm RP
Beata Wożakowska-Kapłon – Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach
Anna Wyszyńska – Tygodnik Katolicki „Niedziela”
Janusz Kasina – prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych
(laureat 2019 r.)
Krzysztof Składowski – dyrektor Oddziału Narodowego Instytutu
Onkologii w Gliwicach (laureat 2017 r.)
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Redakcja:
Urszula Kołodzińska
Piotr Zygmunt Janik

na co dzień

Szanowni Koledzy!
Lekarze Dentyści!
Wojewódzkie oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia rozpoczęły
rozsyłanie do świadczeniodawców
dokumentu „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy na
okres od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.”
Oświadczenie takie ma być podstawą
do przedłożenia świadczeniodawcy
warunków finansowania świadczeń
na kolejny okres rozliczeniowy od
1.07.2022 do 31.12.2022 r.
Przesłanie takiego oświadczenia
może skutkować zgodą na podpisanie
nowych umów na starych warunkach.
Biorąc pod uwagę, że Agencja Taryfikacji zajmuje się od 2018 roku wyceną
świadczeń chirurgicznych i periodontologicznych we wszystkich zakresach,
w których są one udzielane, Komisja
Stomatologiczna NRL zaproponowała
powzięcie apelu skierowanego do
Prezesa NFZ o wprowadzenie jednolitych zasad organizacji udzielania
świadczeń stomatologicznych po
wygaśnięciu obecnie obowiązujących
umów. Prezydium NRL podjęło taki
apel na wrześniowym posiedzeniu.
Prace Agencji Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji miały zakończyć się 31.10. br., okazuje się
jednak, że utknęły w martwym punkcie,
a przedsatwiciele Komisji Stomatologicznej NRL wskazani do współpracy
z Agencją: dr.dr. Andrzej Cisło, Anita
Pacholec i Piotr Janik – nie otrzymują
żadnych informacji nt. zebranych
przez Agencję danych. Ze względu na
to, że wyniki prac nad taryfikacją będą
istotne przy podejmowaniu decyzji o
kontraktach na nowy rok, Prezydium
NRL podjęło ponownie apel do Prezesa NFZ – treść apelu obok. Wiceprezes NRL Andrzej Cisło wystosował
5.11.2021 r. pismo do podsekretarza
stanu w Ministerstwie Zdrowia Macieja
Miłkowskiego z prośbą o interwencję
i przyspieszenie prac związanych z
wyceną oraz z aneksowaniem umów
w zakresie stomatologii. Do dnia 12.11.
br. brak odpowiedzi na interwencję.
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Apel Nr 11/21/P-VIII
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 5 listopada 2021 r.
do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
w sprawie aneksowania umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca się z ponownym apelem do
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
o uporządkowanie spraw związanych
z aneksowaniem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie
stomatologiczne na rok 2022.
Apelem Nr 9/21/P-VIII z dnia 24 września 2021 r. Prezydium NRL zwróciło się
do Prezesa NFZ o odstąpienie od akcji
zbierania od świadczeniodawców deklaracji zgody na przedłużenie umów, które w
większości wygasają w połowie 2022 roku.
Przepis, na który powołuje się Fundusz
tj. art.18 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie niektórych ustaw w zakresie
systemu ochrony zdrowia związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r.
poz. 567), tworzony był z myślą o zapewnieniu ciągłości i dostępności do świadczeń
zdrowotnych w razie kłopotów z przeprowadzeniem konkursów. Przepis stanowi,
że umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej wygasające w trakcie stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii mogą zostać przedłużone, w celu
zapewnienia ciągłości i dostępności do
świadczeń opieki zdrowotnej, za zgodą
stron danej umowy na okres niezbędny
do przeprowadzenia, po odwołaniu stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, konkursu ofert lub rokowań, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.
Dla zastosowania tego przepisu ustawodawca przewidział, że powinien wystąpić stan epidemii oraz - w sposób
dorozumiany - że przeprowadzenie postępowania konkursowego byłoby nadzwyczaj
utrudnione. Tymczasem, przewidywanie
na pół roku przed planowanym terminem
postępowań konkursowych trudności z ich
przeprowadzeniem biorąc pod uwagę,
że przepis pochodzi z samego początku
epidemii, jest zabiegiem na wyrost i sprawia wrażenie nadużycia tego przepisu.
Przeprowadzenie postępowania konkursowego wiosną 2022 r. pod względem epi-

demicznym wydaje się bezpieczniejsze od
analogicznego postępowania jesienią tego
samego roku. Fundusz, mimo wyraźnego
wniosku zawartego w piśmie Wiceprezesa
NRL z dnia 28 października 2021 skierowanym do Prezesa NFZ ani nie wyjaśnił
powodów wystąpienia z tą inicjatywą,
ani nie rozwiał wątpliwości dotyczących
interpretacji wyżej wymienionego przepisu w kwestii, czy propozycja wydłużenia
umów ma charakter jednorazowy.
Ponadto należy zwrócić uwagę na
niejednolity charakter składanych świadczeniodawcom propozycji przez poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ.
Świadczeniodawcy otrzymują propozycje
różnych ustaleń: od porozumienia o ustaleniu innego niż 31 października br. terminu
przestawienia warunków finansowania
świadczeń na rok 2022, do propozycji
aneksu przedłużającego umowę z jednoczesnym przesunięciem wspomnianego
wyżej terminu. Nierzadko od podpisania
tych dokumentów uzależnia się kwestie
związane z rozliczaniem świadczeń.
Wysłanie świadczeniodawcom propozycji
dodatkowych porozumień i aneksów nie
zwalania Funduszu od wywiązania się
z określonego w § 32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz.
320) obowiązku przedstawienia do dnia 31
października propozycji kwot zobowiązań
i warunków finansowania na następny
rok. Jeśli istnieje jakiś ważny powód takiej
zwłoki, to istnieje wiele wypróbowanych
sposobów, aby zakomunikować taką potrzebę środowisku lekarzy dentystów. Taka
sytuacja ma bezpośrednie przełożenie na
organizację spraw związanych z podjęciem
pracy przez gabinety stomatologiczne
w styczniu 2022 r.

Sekretarz NRL
/-/ Marek Jodłowski

Prezes NRL
/-/ Andrzej Matyja

W związku z powyższym Prezydium
NRL apeluje o niezwłoczne wypełnienie
przez Fundusz ciążącego na nim obowiązku oraz o niezwłoczne wyjaśnienie
powodów podjętej przez siebie inicjatywy przedłużenia okresu obowiązywania
umów.
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TRZECIE ZĘBY NIE WYROSNĄ
Kampania społeczna pod hasłem „Trzecie zęby nie wyrosną” ma zwrócić uwagę na
katastrofalną sytuację polskiej stomatologii, a jednocześnie uświadomić pacjentom,
jak ważną rolę dla ich zdrowia odgrywają zdrowe zęby.

Zdaniem ekspertów zaniedbania w
obszarze jamy ustnej mogą prowadzić
do poważnych chorób układu krążenia (w tym zawałów), chorób reumatycznych a także onkologicznych.
Jednocześnie nakłady na publiczne
świadczenia w zakresie stomatologii
od lat nie wzrastają, znikają kolejne gabinety szkolne, a tak zwana
„publiczna opieka stomatologiczna”
w zasadzie przestaje istnieć.
– Smutną informacją jest publikacja projektu dokumentu rządowego
„Zdrowa Przyszłość”, czyli strategii
dla ochrony zdrowia na lata 2021
– 2027, w którym na 237 stronach
nie ma ani jednego słowa na temat
stomatologii. To nie jest normalne. –
mówi dr Andrzej Cisło, pomysłodawca
akcji, wiceprezes Naczelnej Rady
Lekarskiej.
Kampania za pomocą mediów
i mediów internetowych ma dotrzeć
nie tylko do jak największej liczby
pacjentów, ale także zwrócić uwagę
rządzących. – Tą kampanią chcemy
upomnieć się o przywrócenie właściwego miejsca polskiej stomatologii w
ochronie zdrowia, oraz zwrócić uwagę
rządzących na to, w jakich warunkach
lekarzom dentystom przyszło pracować – mówi dr Andrzej Cisło.
Nawet tak „flagowy” segment opieki jak stomatologia dzieci i młodzieży
nie może liczyć na należyte wsparcie.
A tu, jeśli utracimy bazę gabinetów,
odzyskanie jej potrwa długie lata.
Można zapisać w dowolnej ustawie
nielimitowane świadczenia dla dzieci.
Problem w tym, że musi być najpierw

Zdrowe zęby mają
wpływ na rozwój dziecka, na cały jego układ
odpornościowy, na
układ krążenia, a nawet
na rozwój psychiczny
i intelektualny.
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gabinet z umową z NFZ, aby udzielał
nielimitowanych świadczeń. Tymczasem kolejne Oddziały NFZ ogłaszają
konkursy uzupełniające i unieważniają je zaraz z powodu braku ofert.
Marginalizacja stomatologii
w ochronie zdrowia trwa od lat,
przejawia się to zarówno w udziale
środków publicznych przeznaczanych
na leczenie stomatologiczne, jak
coraz trudniejszym dostępem do tej
specjalizacji dla lekarzy dentystów,
w aspekcie braku nakładów na szkolenie specjalizacyjne stomatologów.
Tymczasem eksperci innych dziedzin medycyny nie mają wątpliwości,
że zdrowe zęby i zadbana jama ustna są podstawą zdrowia człowieka,
a zaniedbania w tym zakresie mogą
prowadzić do wielu niebezpiecznych
chorób całego organizmu.
Podczas konferencji naukowej
„Zdrowe zęby ratują życie”, która poprzedzała kampanię „Trzecie zęby nie
wyrosną” mówiono o kardiologicznych
i onkologicznych niebezpieczeństwach wynikających z chorób zębów
i jamy ustnej.
– Chore zęby i śluzówki mogą
powodować wiele chorób ogólnoustrojowych – mówi prof. Tomasz
Guzik, kardiolog. I wymienia: – Zapalenie przyzębia ma wpływ na
poziom ciśnienia tętniczego, sprzyja
rozwojowi miażdżycy tętnic, która leży
u podstaw zawałów serca, udarów
a nawet niewydolności serca. Chore
śluzówki i zęby powodują zaburzenie
równowagi mikrobiologicznej całego
organizmu, to negatywnie wpływa na
stan zdrowia osób chorych kardiologicznie, ale może też być przyczyną
nowotworów.
– To w jamie ustnej mogą się
rozwijać zaburzenia potencjalnie
złośliwe – podkreśla dr hab. Mariusz
Szuta, Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej.
– Lekarz dentysta pełni więc rolę onkologa pierwszego kontaktu, dlatego
konieczne jest właściwe szkolenie tej
grupy lekarzy.

W publikacji projektu
dokumentu rządowego
„Zdrowa Przyszłość”,
czyli strategii dla
ochrony zdrowia na
lata 2021 – 2027,
na 237 stronach nie ma
ani jednego słowa na
temat stomatologii.
Z kolei pediatra, dr Paweł Grzesiowski podkreśla: – Zdrowe zęby
mają wpływ na rozwój dziecka, na
cały jego układ odpornościowy, na
układ krążenia, a nawet na rozwój
psychiczny i intelektualny.
– Musimy sobie uświadomić, że
bez odpowiedniego leczenia stomatologicznego, nie jesteśmy w stanie
wdrażać nowoczesnego leczenia
onkologicznego i reumatologicznego.
Dlatego tak ważne jest szkolenie dentystów – podkreśla prof. Guzik. – Bez
silnej stomatologii nie ma nowoczesnej medycyny.
– W ciągu trzynastu lat ani razu
nie zdarzyło się, żeby nakłady na
stomatologię były wyższe niż w roku
poprzednim. W 2008 roku te nakłady
sięgały blisko 4%, w tej chwili nasz
udział w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia spadł
poniżej 2%, czyli poniżej kosztów
administracji NFZ. To jest dramat –
konkluduje dr Andrzej Cisło.
Dlatego tak ważne jest uświadamianie pacjentów o tym, jak stan
jamy ustnej wpływa na zdrowie całego
organizmu. A władze kraju muszą
zrozumieć, że marginalizując polską
stomatologię czynnie przyczyniają się
do pogorszenia stanu zdrowa wszystkich Polaków.
Trzecie zęby nie wyrosną…. Tego
już na pewno nie da się obiecać…
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CO DALEJ Z AMALGAMATEM?
Koleżanki i Koledzy
23 września 2021 Rada Ministrów, na
wniosek Ministra Klimatu i Środowiska,
przyjęła krajowy plan pn.: Możliwości
ograniczenia wykorzystania amalgamatu
stomatologicznego w Polsce – sytuacja
i działania krajowe.
Jest to dokument opisujący status amalgamatu w Polsce i planowane działania z nim
związane powstały w wyniku przyjęcia przez
UE w dniu 17 maja 2017 rozporządzenia (UE)
2017/852 w sprawie rtęci. Polskę jako państwo
członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie
to obowiązuje wprost.
W przyjętym krajowym planie:
1. Część obowiązków wynikających
z rozporządzenia zostało już w Polsce
wprowadzonych:
– „Zgodnie z art. 10 rozporządzenia...
nie można stosować amalgamatu stomatologicznego w leczeniu zębów mlecznych,
w leczeniu stomatologicznym dzieci w wieku
poniżej 15 lat oraz kobiet ciężarnych lub
karmiących. Ten sam środek, zgodnie w ww.
rozporządzeniem od dnia 1 stycznia 2019 r.
może być stosowany wyłącznie w formie
kapsułkowanej.”
2. Część nie została ujęta – brak daty
wycofania amalgamatu z użycia.
3. Część wymaga dalszych prac –
szczególnie w kwestii obowiązku instalacji
separatora amalgamatu
W sprawie obowiązku instalacji separatorów amalgamatu zostało wystosowane do
Ministra Klimatu 8 września pismo (https://
nil.org.pl/dla-lekarzy/dla-stomatologow/moja-praktyka/5627-separatory-wprowadzanie-obowiazku-nieprzygotowane), na które
4 października otrzymaliśmy odpowiedź.
Rafał Kiełkowski
wiceprezes ORL
Śląskiej Izby Lekarskiej
przewodniczący
komisji stomatologicznej
Odpowiedź Ministra Klimatu i Środowiska drukujemy obok:

Minister Klimatu
i Środowiska
Pan Andrzej Cisło
Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Szanowny Panie Prezesie,
Bardzo dziękuję za przesłanie stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej w temacie separatorów amalgamatu i problemów związanych z
ich użytkowaniem w gabinetach stomatologicznych. Jest to kwestia,
która jak wiemy budzi wiele kontrowersji. Uprzejmie informuję, iż w
dniu 23 września br. Rada Ministrów, na wniosek Ministra Klimatu
i Środowiska, przyjęła krajowy plan pn.: Możliwości ograniczenia
wykorzystania amalgamatu stomatologicznego w Polsce – sytuacja
i działania krajowe, o którym mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia
(UE) 2017/852 w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE)
nr 1102/2008 (Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 1) i upoważniła
Ministra Klimatu i Środowiska do przekazania wyżej wymienionego
dokumentu do Komisji Europejskiej. Jednocześnie w Ministerstwie
Klimatu i Środowiska trwają prace nad dopełnieniem systemu regulującego kwestie związane z rtęcią na bazie rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie
rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008, zwanego
dalej „rozporządzeniem w sprawie rtęci”. Nowopowstająca ustawa ma
regulować m.in. kwestie związane z kontrolą podmiotów prowadzących gabinety stomatologiczne, w których stosowany jest amalgamat
stomatologiczny lub w których usuwane są wypełnienia z amalgamatu
stomatologicznego lub zęby zawierające takie wypełnienia, w zakresie
wyposażenia tych gabinetów w separatory amalgamatu do celów zatrzymywania i zbierania cząstek amalgamatu, w tym również cząstek
znajdujących się w zużytej wodzie. Bylibyśmy również zobowiązani,
gdyby zechcieli Państwo przekazać nam informacje dot. oceny skali
problemu, związanego z odbiorem odseparowanego amalgamatu czy
problemów związanych z profesjonalnym serwisem separatorów. Zwracam uwagę, że w separatory amalgamatu powinny być wyposażone
jedynie gabinety wykonujące zabiegi związane z użyciem/usuwaniem
amalgamatu, stąd bylibyśmy wdzięczni za informację, czy tego typu
zabiegi są wykonywane we wszystkich gabinetach stomatologicznych.
Wszelkie inne uwagi i informacje, które od Państwa otrzymamy będą
bardzo pomocne przy pracach nad ustawą, ponieważ w interesie nas
wszystkich leży, by system funkcjonował jak najsprawniej. W chwili
obecnej zarówno odbiorem jak i przetwarzaniem odpadów medycznych
w Polsce zajmują się przede wszystkim podmioty prywatne. Zatem
cena za odbiór i/lub przetwarzanie przedmiotowych odpadów jest regulowana zasadniczo przez rynek. Ze swojej strony deklarujemy pełną
gotowość do współpracy. Na poziomie roboczym za prace związane
z implementacją rozporządzenia ws. rtęci w Ministerstwie Klimatu
i Środowiska odpowiedzialny jest Departament Strategii i Transformacji
Klimatycznej.
Z poważaniem
Z up. Ministra Adam Guibourgé-Czetwertyński
Podsekretarz Stanu
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APEL
do Naczelnej Rady Lekarskiej
w sprawie konieczności zwrócenia się do Ministra Zdrowia o wprowadzenie zmian do
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty w odniesieniu do
przepisów określających warunki prowadzenia kształcenia w zakresie ustawicznego rozwoju
zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
Komisja Stomatologiczna zwraca się z
apelem do NRL o wystąpienie do Ministra
Zdrowia o wszczęcie prac legislacyjnych
mających na celu wprowadzenie zmian do
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 514 z późn. zm.).
Przedmiotowe zmiany dotyczą przepisów w/w ustawy odnoszących się do
warunków prowadzenia kształcenia
w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów,
jak również zasad weryfikacji spełniania
owych warunków przez podmioty uprawnione do kształcenia grupy zawodowej
lekarzy i lekarzy dentystów. W ocenie
Komisji Stomatologicznej obowiązujące
w tym zakresie na dzień dzisiejszy regulacje ustawowe nie zapewniają w sposób
dostateczny odpowiednio wysokiej jakości
przedmiotowego kształcenia zawodowego.
Należy mieć na uwadze, że ustawiczny rozwój zawodowy lekarzy i lekarzy
dentystów jest jednym z podstawowych
czynników warunkujących zapewnienie
wysokiego poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Kluczowym zaś
elementem kształcenia w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego kadry
medycznej jest konieczność utrzymania i
podnoszenia kwalifikacji oraz umiejętności
zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów
zgodnie z wymogami czasu. Zasadnicza
rola w tym procesie powierzona została
samorządowi zawodowemu lekarzy i lekarzy dentystów.
W Komisja Stomatologiczna zgłasza
konieczność przyznania poszczególnym
okręgowym izbom lekarskim uprawnień
kontrolnych w stosunku do organizatorów
kształcenia w zakresie kształcenia prowadzonego na terenie danej okręgowej izby
lekarskiej, która nie jest jednocześnie w
stosunku do tego organizatora kształcenia
organem prowadzącym rejestr podmiotów
prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy. Zgodnie bowiem z przepisem art.
19e ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty uprawnienia kontrolne względem
organizatorów kształcenia m.in. w zakresie spełniania przez ten podmiot warunków prowadzenia kształcenia w zakresie
ustawicznego rozwoju zawodowego
oraz zapewnienia odpowiedniej jakości
kształcenia, przysługują jedynie organowi
prowadzącemu rejestr, właściwemu ze
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względu na siedzibę organizatora kształcenia. Tymczasem to zadaniem właściwej
okręgowej izby lekarskiej jest prowadzenie
lub udział w organizowaniu doskonalenia
zawodowego lekarz i lekarzy dentystów.
Skoro więc dane kształcenie ma się odbywać na terenie działania konkretnej okręgowej izby lekarskiej, niezrozumiałe jest
pozbawienie jej uprawnień kontrolnych
względem podmiotów prowadzących owe
kształcenie na terenie jej działania.
Komisja Stomatologiczna ORL postuluje o dookreślenie, poprzez ustanowienie
na poziomie ustawowym pewnego minimalnego doświadczenia zawodowego,
którym wykazać się będzie musiała kadra
szkoląca. Przy aktualnym brzmieniu ustawy ( w art. 19 ust. 2 pkt 2) ocena spełniania
tego wymogu pozostaje bowiem całkowicie uznaniowa, a co za tym idzie może
wymykać się należytej kontroli i być różnie
oceniana w zależności od tego, który z
podmiotów dokonuje oceny w tym zakresie. W opinii Komisji Stomatologicznej
uzasadnione byłoby więc przewidzenie
w ustawie o zawodach lekarza i lekarza
dentysty wymogu posiadania przez
szkolących co najmniej 5-letniego stażu
zawodowego w danej dziedzinie medycyny, co w przypadku szkolących posiadających tytuł zawodowy lekarza i lekarza
dentysty potwierdzane byłoby dodatkowo
posiadaniem liczby co najmniej 200 punktów edukacyjnych w bieżącym okresie
rozliczeniowym. Zasadnym byłoby przy
tym wprowadzenie w ustawie również
pewnego katalogu dziedzin/zagadnień, w
odniesieniu do których szkolenie zawodowe dla grupy lekarzy i lekarzy dentystów
mogłoby być prowadzone wyłącznie przez
osoby posiadające tytuł zawodowy lekarza i lekarza dentysty oraz specjalizację
w odpowiedniej dziedzinie medycyny.
W ocenie Komisji Stomatologicznej
powyższe rozwiązania niewątpliwie
przyczynią się do podwyższenia jakości
i atrakcyjności kształcenia zawodowego
lekarzy i lekarzy dentystów, nadto doprowadzą one do ujednolicenia zasad,
w oparciu o które okręgowe izby lekarskie działające na terenie kraju dokonują
oceny spełniania niezbędnych warunków
przez podmioty zamierzające wykonywać
działalność w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego.
W dalszej kolejności Komisja Stomatologiczna zwraca uwagę na konieczność

zapewnienia każdej okręgowej izbie lekarskiej, właściwej ze względu na miejsce
prowadzenia kształcenia, wyłącznego
prawa do dokonywania oceny spełniania
przez organizatora kształcenia warunków
prowadzenia kształcenia określonych
w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w odniesieniu
do konkretnej formy szkolenia, która
przeprowadzana jest na terenie działania
tej okręgowej izby lekarskiej nie będącej
jednocześnie dla podmiotu szkolącego
organem prowadzącym rejestr podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój
zawodowy. Zgodnie bowiem z art. 19
ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty cyt.: „Spełnienie warunków
prowadzenia kształcenia określonych w
ust. 2 przez podmioty, o których mowa w
ust. 1 pkt 3, potwierdza okręgowa rada
lekarska właściwa ze względu na miejsce
prowadzenia kształcenia lub Naczelna
Rada Lekarska w odniesieniu do okręgowej izby lekarskiej będącej organizatorem
kształcenia oraz organizatora kształcenia
zamierzającego prowadzić kształcenie na
terenie całego kraju.”. Obecne brzmienie
zacytowanego przepisu i użyte w nim sformułowanie „potwierdza”, budzi bowiem
wątpliwości co do możliwości samodzielnej i niezależnej oceny przez okręgową
radę lekarską właściwą ze względu na
miejsce prowadzenia kształcenia spełniania warunków prowadzenia kształcenia
przez podmiot, dla którego nie jest ona
organem rejestrowym (w odniesieniu do
działalności w zakresie ustawicznego
rozwoju zawodowego). Dotyczy to w
szczególności sytuacji, gdy dany podmiot
uzyskał odpowiedni wpis do rejestru podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój
zawodowy dokonany przez właściwą ze
względu na jego siedzibę okręgową radę
lekarską, która nie wniosła żadnych zastrzeżeń co do proponowanej przez ten
podmiot formy kształcenia.
Wprowadzenie omawianych zmian
do ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty jest w ocenie Komisji Stomatologicznej niezbędne z punktu widzenia
konieczności usprawnienia organizacji
i funkcjonowania kształcenia grupy
zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów,
jak również przyczyni się do znacznego
zwiększenia jakości tego kształcenia.
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Historia częstochowskiego oddziału
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
W tym roku PTS obchodzi 70-lecie istnienia. W dniach 26-27 listopada
2021 w Łodzi odbędą się uroczyste jubileuszowe obchody połączone
z konferencją naukową. Z okazji 70-lecia zostanie wydany pamiątkowy
album przedstawiający działalność poszczególnych Oddziałów PTS.
Historię naszego Częstochowskiego Oddziału, który istnieje od 1989
roku, napisałam przy współpracy z lekarzami dentystami: Stefanem Morzykiem, Anną Chowaniec, Dorotą Małanij – poprzednimi prezesami.
W imieniu swoim oraz Pani Prezydent PTS-u profesor Marzeny Dominiak
zapraszam na uroczyste jubileuszowe obchody do Łodzi.
lek. dent. Małgorzata Zalasińska
Prezes PTS Oddział Częstochowa
Oddział Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
w Częstochowie powstał w roku 1989. Dnia 7 kwietnia 1989
roku Plenum Zarządu Głównego PTS pod przewodnictwem
prof. dr. hab. n. med. Włodzimierza Józefowicza podjęto
uchwałę dotyczącą utworzenia Oddziału PTS w Częstochowie. PTS Oddział w Częstochowie powstał z inicjatywy lek.
dent. Stefana Morzyka. Zwracając się do ZG PTS o utworzenie Oddziału w Częstochowie akces przynależności zgłosiło
170 lekarzy stomatologów, składając jednocześnie deklaracje
członkowskie.
Pierwsze Walne Zebranie Założycielskie odbyło się w dniu
17 czerwca 1989 roku, na którym dokonano wyboru: prezesa
Zarządu Oddziału, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
i Sądu Koleżeńskiego. Zarząd ukonstytuował się w dniu 21
czerwca 1989 roku w składzie:
– prezes Oddziału PTS w Częstochowie: lek. dent. Stefan
Morzyk
– z-ca pezesa: lek. dent. Roman Zommer
Sąd Koleżeński:
– przewodniczący – lek. dent. Julian Wilk
Komisja Rewizyjna
– przewodniczący – lek. dent. Witold Ratuszyński
W ciągu pierwszych czterech lat działalności Oddział w
Częstochowie przyjął 76 nowych członków i liczył 232 osoby.
Prezes PTS Oddziału w Częstochowie – lek. dent. Stefan
Morzyk, kierownik Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej, w której odbywały się staże specjalizacyjne dla lekarzy
stomatologów, organizował tematyczne cykle wykładów szkoleniowych ze stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, ortodoncji. Najczęściej zapraszanymi wykładowcami
byli profesorowie ze Śląskiej Akademii Medycznej, między
innymi profesorowie: Maria Barańska-Gachowska, Agnieszka
Pisulska, Bronisław Kłaptocz.
Lek. dent. Stefan Morzyk funkcję prezesa PTS Oddziału
w Częstochowie pełnił przez dwie kadencje. Został odznaczony Srebrną i Złotą Honorową Odznaką PTS, a w roku 2010
otrzymał godność Bene Meritus.
Następnie funkcję prezesa PTS Oddziału w Częstochowie
objęła lek. dent. Anna Chowaniec, którą pełniła do 2009 roku.
Została odznaczona Srebrną i Złotą Honorową Odznaką PTS,
a w 2010 roku otrzymała od ZG PTS godność Bene Meritus.
W dniach 15-16 października 1999 roku z okazji Jubileuszu
X-lecia powstania Oddziału Częstochowskiego PTS odbył
się zjazd naukowy. Patronat Honorowy nad zjazdem objął
prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarczyk. Program naukowy
obejmował 2 sesje, w trakcie których zostało wygłoszonych 8
wykładów przez profesorów z Instytutów Stomatologii Akade16

Stefan Morzyk

Anna Chowaniec

Dorota Małanij

Małgorzata
Zalasińska

mii Medycznych z Zabrza, Szczecina,
Łodzi, Warszawy.
W dniu 15 października 1999 r. podczas zjazdu naukowego w Częstochowie odbyło się wyjazdowe Posiedzenie
Plenarne Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Stomatologicznego.
Uczestnicy zjazdu wzięli udział w uroczystej mszy świętej w Sanktuarium
Matki Bożej na Jasnej Górze, podczas
której prezes Polskiego Towarzystwa
Stomatologicznego prof. dr hab. n.
med. Janusz Piekarczyk złożył monstrancję jako votum od lekarzy stomatologów z Polskiego Towarzystwa
Stomatologicznego. Jubileuszowe
obchody X- lecia PTS Oddziału w Częstochowie zakończyły się wieczornym
spotkaniem koleżeńskim.
W dniach 21-24 czerwca 2006 roku
w Częstochowie odbył się VI Światowy
Kongres Polonii Medycznej, podczas
którego miała miejsce sesja stomatologiczna pt. „Współczesne kierunki
w leczeniu chorób przyzębia”. Wykłady wygłosili profesorowie: Jadwiga
Banach, Jadwiga Sadlak-Nowicka,
Marek Ziętek
W 2009 roku funkcję prezesa PTS
Oddziału w Częstochowie objęła lek.
dent. Dorota Małanij. Została odznaczona Srebrną i Złotą Odznaką Honorową PTS. Funkcję Prezesa PTS
Oddziału pełniła do roku 2017.
10 czerwca 2011 roku odbyło się
w Częstochowie I Jurajskie Spotkanie
Stomatologiczne. Prezes Oddziału
lek. dent. Dorota Małanij wraz z firmą
Marku Dental z Częstochowy zorganizowali sesję naukową, podczas której
wykłady wygłosili profesorowie: Jerzy
Sokołowski oraz Leopold Wagner.
W 2014 roku PTS Oddział w Częstochowie obchodził Jubileusz 25-lecia.
13 czerwca została zorganizowana
Konferencja Naukowa zakończona
spotkaniem koleżeńskim. Wykład
poprowadził dr n. med. Piotr Okoński.
Od 2017 roku funkcję prezesa PTS
Oddziału w Częstochowie pełni lek.
dent. Małgorzata Zalasińska, odznaczona Srebrną Odznaką Honorową
PTS.
PTS Oddział w Częstochowie ściśle
współpracuje z Komisją Stomatologiczną Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie. Wspólnie organizowane
są dla lekarzy dentystów cykliczne
jesienne konferencje naukowe, na które
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X-lecie Oddziału –
Częstochowa 1999 r.
Od lewej: lek.dent.
Stefan Morzyk, prof.
Janusz Piekarczyk,
lek.dent. Anna Chowaniec
X-lecie Oddziału Sanktuarium Matki
Bożej w Częstochowie
1999 r.
Od lewej: lek.dent.
Anna Chowaniec, prof.
Janusz Piekarczyk

zapraszani są wykładowcy z Polski
oraz z zagranicy. W konferencjach
i szkoleniach naukowych udział
brali między innymi profesorowie:
Jerzy Sokołowski. Elżbieta Dembowska, Jerzy Krupiński, Mariusz
Wojtowicz, doktor Raimand N.D von
Duinem z Holandii oraz wielu innych
znakomitych wykładowców lekarzy
stomatologów.
PTS Oddział w Częstochowie
współpracuje z wieloma firmami
stomatologicznymi organizując
szkolenia naukowe i warsztaty. Od
samego powstania naszego Oddziału aktywnie wspiera nas mgr. inż.
Marek Krawczyk – właściciel firmy
zaopatrzenia stomatologicznego
MARKU DENTAL. PTS Oddział
w Częstochowie organizuje spotkania szkoleniowe i wykłady naukowe,
podczas których dentyści mogą pogłębiać wiedzę oraz zapoznawać się
z nowoczesnymi metodami diagnostyki i leczenia stomatologicznego.
Uczestnictwo w spotkaniach
naukowych daje lekarzom również
możliwości uzyskiwania punktów
edukacyjnych do Indeksu Szkolenia
Zawodowego. Corocznie organizowanych jest 6-8 wykładów szkoleniowych oraz wspólnie z Okręgową
Izbą Lekarską w Częstochowie
konferencja naukowa.
Duże zasługi i zaangażowanie
w działalność Oddziału Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego
PTS wnoszą:

X-lecie Oddziału – Częstochowa 1999 r.
Od lewej: lek. dent. Anna Chowaniec, prof. Janusz
Piekarczyk, lek. dent. Witold Ratuszyński

– lek. dent. Witold Ratuszyński,
pełniący funkcję przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej od roku 1989 –
od powstania Oddziału, odznaczony
Srebrną i Złotą Honorową Odznaką
PTS, w roku 2017 uhonorowany godnością Bene Meritus;
– lek. dent. Andrzej Lewandowski,
członek Zarządu PTS Oddziału w Częstochowie, a także członek Zarządu
Głównego PTS przez dwie kadencje,
odznaczony Srebrną i Złotą Odznaką
Honorową PTS;
– lek. dent. Bożena Drabek, pełniąca funkcję skarbnika Oddziału,
odznaczona Srebrną Odznaką PTS;
– lek. dent. Beata Sobocińska,
pełniąca funkcję sekretarza Oddziału,
odznaczona Srebrną Odznaką PTS.
Oddział PTS w Częstochowie
w roku 2020 zrzeszał 118 lekarzy
stomatologów.
Zdjęcia z archiwum PTS
Oddział w Częstochowie

I Jurajskie Spotkanie Stomatologiczne - Częstochowa
2011 r. Od lewej: prof. Jerzy Sokołowski, lek.dent. Dorota Małanij, mgr. inż Marek Krawczyk (Marku Dental)
Konferencja Naukowa zosrganizowana wspóllek. dent. Stefan Morzyk
nie z Okręgową Izbą Lekarską w Częstochowie, 2019 r.
Od lewej: prof. Andrzej Wojtowicz, lek. dent.
Piotr Janik (Okręgowa Izba Lekarska), lek.
dent. Małgorzata Zalasińska (zdjęcie z lewej).
Konferencja naukowa zorganizowana współnie z Okręgową Izbą Lekarską
w Częstochowie, 2015 r.
Wykład prowadzi dr Raimond N.B. van Duinen
z Academic Center for Dentistry- Amsterdam
(zdjęcie poniżej).
25-lecie Oddziału-Częstochowa, 2014 r.
Od lewej: lek.dent. Bożena Drabek, lek. dent.
Andrzej Lewandowski,
lek.dent. Beata Sobocińska, lek.dent. Urszula
Kołodzińska, (Okręgowa
Izba Lekarska) lek. dent.
Dorota Małanij (zdjęcie
z lewej).
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IX Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej
Lekarzy „PhotoArtMedica 2021” – Częstochowa
Tegoroczny Salon PhotoArtMedica 2021 organizowany przez OIL
w Częstochowie ponownie otrzymał Auspicje największej organizacji
fotograficznej – Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP
oraz Honorowe Patronaty Prezesa NRL prof. Andrzeja Matyi, Prezydenta Miasta Częstochowa Krzysztofa Matyjaszczyka oraz Patronat
Fotoklubu RP. Patronat medialny objęli Gazeta Lekarska oraz esculap.
com. W tegorocznym Salonie wzięło udział 96 uczestników z 15 krajów
świata – Australii, Bangladeszu, Bułgarii, Indii, Irlandii, Kanady, Niemiec,
Polski, Rumunii, Szwecji, Szwajcarii, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii i
Włoch, którzy nadesłali 664 fotografie. Ceremonia otwarcia i wernisaż
Salonu „PhotoArtMedica 2021” odbyły się 23.10.21 w Ratuszu – Muzeum
Częstochowskim. Licznie zgromadzona publiczność, wśród nich poseł
na Sejm RP dr Zdzisław Wolski, naczelnik Wydziału Zdrowia UM Częstochowa Grażyna Stramska, prezes ORL w Częstochowie dr Zbigniew
Brzezin a także 10 laureatów, podziwiała na 5 salach ekspozycyjnych
76 nagrodzonych fotografii.
Wśród 40 laureatów znaleźli się m.in. dr Franco Ameli z Włoch – zdobywca Grand Prix, dr Avik Sett z Indii – laureat Honorowego Medalu FIAP,
dr Sebastian Kuczyński z Poznania – laureat Złotego Medalu Fotoklubu
RP i Honorowego Wyróżnienia PhotoArtMedica, dr Ryszard Zembrzuski
z Warszawy – laureat Honorowego Medalu FIAP i Honorowego Wyróżnienia PhotoArtMedica, dr Luciano Sergiacomo z Włoch – laureat Złotego
Medalu Fotoklubu RP, dr Ibrahim Iqbal z Bangladeszu – laureat Złotego
Medalu PhotoArtMedica, dr Ronald Arnakis z Rumunii – laureat Złotego
Medalu PhotoArtMedica.
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Urban dogs view, dr Franco Ameli (Włochy) – PhotoArtMedica 2021 Grand Prix

Maya, dr Avik Sett (Indie) –
Honorowy Medal FIAP

Covid-19 time portrait,
dr Sebastian Kuczyński
(Poznań) – Honorowe Wyróżnienie PhotoArtMedica

Poławiacze, dr Ryszard Zembrzuski (Warszawa) – Honorowe Wyróżnienie PhotoArtMedica

W tegorocznej edycji Salonu PhotoArtMedica wzięło
udział 6 członków OIL w Częstochowie, a troje z nich znalazło się w gronie laureatów – dr Kamila Szyller została
laureatką Honorowego Medalu Międzynarodowej Federacji
Sztuki Fotograficznej FIAP za pracę „Tryptyk Madonny”, dr
Krzysztof Marzec został laureatem Złotego Medalu PhotoArtMedica za pracę „Złoty wieżowiec”, a dr Agnieszka Janic
została laureatką Nagrody Prezesa ORL w Częstochowie
dr Zbigniewa Brzezina za prace „Budynki w szkle” i „Mur”.
Cieszy nas rosnące zainteresowanie Salonem PhotoArtMedica – blisko 100 uczestników nadesłało swoje
prace. Rośnie też zainteresowanie kategorią „Fotografia

medyczna” – co trzeci uczestnik nadesłał zdjęcia w tej
kategorii. Zobaczyliśmy wiele aspektów naszej zawodowej
codzienności w różnych ujęciach.
Kategoria „Architektura” przyniosła nam ciekawe spojrzenia z różnej perspektywy na otaczającą nas infrastrukturę
zarówno tą dawną jak i najnowszą. Na przedstawionych 257
fotografiach uczestnicy zaprezentowali to, co zwróciło ich
uwagę w swojej indywidualnej interpretacji.
A kategoria „Temat wolny”, pośród nadesłanych 327
fotografii, ponownie ukazała nam wiele kreatywnych ujęć
często zaskakując nas swoją inwencją.
Dziękuję bardzo wszystkim 96 uczestnikom z 15 krajów
c. d. str. 20
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Success and sweet, dr Mirosław Sochański (USA) –
Honorowe Wyróżnienie PhotoArtMedica

Preludium, dr Sławomir Skrzyński (Warszawa)
– Honorowe Wyróżnienie PhotoArtMedica

Brakująca wieża, dr Agata Stasiak – Nagroda Specjalna Przewodniczącego Salonów PhotoArtMedica
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Return to the sheepfold, dr Luciano Sergiacomo (Włochy) – Złoty Medal Fotoklubu RP

Life in a hospital, dr Ibrahim Iqbal (Bangladesz) – Brązowy Medal PhotoArtMedica

Loss of teeth, dr Ronald Arnakis (Rumunia) – Złoty Medal PhotoArtMedica
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świata za ich pomysłowość i zainteresowanie Salonem PhotoArtMedica 2021. Szczególnie dziękuję 22 debiutantom za
ich wspaniały debiut – połowa z nich znalazła się w gronie
laureatów. Gratuluję wszystkim laureatom ich sukcesu w
tegorocznym Salonie. Zapraszam Was wszystkich oraz
nowych uczestników do udziału w kolejnym Jubileuszowym X Salonie „PhotoArtMedica 2022”, któremu będziemy
starali się nadać szczególną oprawę. Składam serdeczne
podziękowania naszym Patronom. Dziękuję również naszym Partnerom i Sponsorom – TU Inter Polska, Olympus, Epson, PermaJet, Essilor, Foto Wyprawy, Technet,
24Lex za dotychczasowe wsparcie zapraszając do dalszej
współpracy. Dzięki nim udało nam się wydać piękny katalog
powystawowy oraz dołączyć do medali i wyróżnień nagrody
rzeczowe. Wszyscy laureaci, a także uczestnicy, otrzymali
zniżki od 60% do 100% na zakup kursów on-line znakomitego fotografa Marcina Dobasa – fotografa National Geograhic
Polska i ambasadora Olympusa: „Lightroom – podstawy”
oraz „Fotografia podróżnicza”. A ten ostatni temat będzie
tematem wiodącym Jubileuszowego X Salonu PhotoArtMedica 2022. Czekamy z niecierpliwością na Wasze kolejne
fotograficzne inspiracje!

Dr n. med. Krzysztof Muskalski, EFIAP/g, GAPU, AFRP,
ZPAF
pomysłodawca
i przewodniczący Salonów PhotoArtMedica
Tryptyk Madonny, dr Kamila Szyller (Częstochowa) – Honorowy Medal FIAP

Złoty wieżowiec – dr Krzysztof Marzec (Częstochowa)
– Złoty Medal PhotoArtMedica

Nr 3/4 (87/88) 2021

21

CZESKIE PEREŁKI
W sierpniu br. doszła do skutku
(odkładana od dwóch lat) wycieczka
dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej. Tym razem odbyła się szlakiem
„czeskich perełek” – najpiękniejszych
zabytkowych miast, zamków i pałaców
w południowo-wschodnich Czechach.
Trzydniowa, bardzo intensywna eskapada, obejmowała szlak od Kromieryża, poprzez Hlubokę, Krumlov po
Jindřichův Hradec i Telc (Telč), z noclegiem w Czeskich Budziejowicach.
W każdym z tych miejsc napawaliśmy
się pięknem odnowionych starówek,
urokliwymi uliczkami, dla których jak
gdyby czas się zatrzymał.
W Kromieryżu zwiedziliśmy Zamek
Arcybiskupi wpisany, wraz z ogrodem
kwiatowym, na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Najpiękniejszym
na szlaku okazał się pałac w Hluboce
nad Wełtawą – majestatyczna, neogotycka budowla, wzorowana na pałacu
w Windsorze. Kolejnym dziedzictwem
UNESCO jest renesansowy zamek
w Czeskim Krumlovie, równie bogato
wyposażony. Ostatni na liście, renesansowy zamek w Jindřichův Hradec,
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to imponująca budowla, w której komnaty odzwierciedlają przekrój przez
wszystkie style i epoki: renesans,
barok, rokoko, czy klasycyzm. We
wszystkich tych miejscach podziw budzi bogactwo kolekcji obrazów, mebli,
porcelany, szkła, a także malowideł
naściennych i pięknych, bogato zdobionych, kasetonowych sufitów.
Z Czechami pożegnaliśmy się
w Telcu, na pięknej odnowionej starówce, która, choć podczas burzy z piorunami i w strugach deszczu, była równie
urokliwa, jak poprzednie – skąpane
sierpniowym słońcem.
Dla wszystkich tych miejsc wicher
historii był bardzo łaskawy, zachowały
się w świetnym stanie, odrestaurowane
i otoczone opieką państwa, stanowią
skarb narodowy Czeskiej Republiki.
W czasie wycieczki odbyły się
warsztaty fotograficzne PhotoArtMedica`2021. Piękne miejsca były
wdzięcznymi obiektami dla fotografów
i inspiracją do zaprezentowania tych
samych miejsc różnym okiem. Dziękujemy tym, kórzy podzielili się swymi
fotografiami.
Red.
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Zdjęcia: Włodzimierz Koniarski, Paweł Rakus
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Migawki z pleneru fotograficznego PhotoArtMedica`2021

Ars Pandemica 2020
Zespół organizacyjny VIII Międzynarodowego Salonu Fotografii Artystycznej Lekarzy „PhotoArtMedica
2020” został laureatem specjalnej Nagrody Kulturalnej
Prezesa NRL Andrzeja Matyi.
„PhotoArtMedica” znalazła się w gronie siedmiu
zespołów twórczych, nagrodzonych za realizację
projektów kulturalnych, mimo warunków pandemicznych. Gratulujemy zespołowi tego zaszczytnego
wyróżnienia.
Redakcja

Agnieszka Janic, wnętrze zamku w Jindrichuv Hradec

Włodzimierz Koniarski, (od góry): ogrody w Pałacu Arcybiskupim
w Kromieryżu, zamek Jindřichův Hradec oraz pałac w Hluboce

Przemysław Czerwik, rynek w Telcu
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Krzysztof Muskalski, Czeskie Budziejowice
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Ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej na rok 2022
W bieżącym roku Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie kontynuuje program kompleksowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla członków Izby. Zgodnie z wynegocjowanymi
dwa lata temu warunkami możemy zawierać ubezpieczenia na nie zmienionych zasadach zakresowych i cenowych.

Dla przypomnienia:
Podobnie jak w latach poprzednich ochronę dla ryzyka
odpowiedzialności cywilnej zapewnia PZU S.A.
W wariantach ubezpieczenia pakietowego oc (obowiązkowe + nadwyżkowe) lub dobrowolnym ochrona
ubezpieczenia zawiera także postulowane pokrycie ochrony prawnej pozwalające na wynajęcie adwokata, radcy
w sytuacjach zgłoszonych roszczeń związanych z wykonywaniem zawodu lekarza. Ochronę prawną zabezpiecza
TU Inter Risk S.A.

Przystąpienie do ubezpieczenia:
Podobnie jak w ubiegłym roku jest możliwość przystąpienia do ubezpieczenia przez stronę internetową:

www.polisagrupowa.pl
Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej oraz
systemu naszego partnera, brokera ubezpieczeniowego
PWS Konstanta S.A. Informujemy, iż jest to dedykowane
rozwiązanie informatyczne przygotowane dla naszej Izby
Lekarskiej. Będzie to na pewno przydatne narzędzie w zakresie informacji o funkcjonujących produktach dla lekarzy,
nowych rozwiązaniach ubezpieczeniowych oraz baza
danych zawierająca posiadane polisy ubezpieczeniowe.
Wszystkie niezbędne informacje, znajdziecie na stronie:
www.polisagrupowa.pl lub poprzez baner na stronie Izby.
Zawierając ubezpieczenie OC Lekarza przez stronę
internetową otrzymujecie bezpośrednio na swojego maila
potwierdzenie zawarcia umowy co pozwoli na zaoszczędzenie czasu. Składkę będzie można uiścić przelewem na
konto bankowe Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
nr 82 1140 1889 0000 2433 3300 1001

Składkę należy uiścić w terminie 7 dni od daty wystawienia potwierdzenie ubezpieczenia.
Istnieje też możliwość tradycyjnej formy przystąpienia
do ubezpieczenia – umowy ubezpieczenia, jak w latach
poprzednich, można zawierać poprzez kontakt z Izbą
Lekarską: tel.:
34/ 368 18 88 wew. 145 i 150 oraz
664 492 855, 600 399 102
Kontakt do PWS Konstanta – administratora strony
www.polisagrupowa.pl:
662 246 213, 604 269 575
Przypominamy, iż do ubezpieczenia mogą przystąpić
wyłącznie lekarze i lekarze dentyści, będący członkami
Izby Lekarskiej w Częstochowie lub lekarze, którzy do tej
pory korzystali z ubezpieczenia przez Izbę bądź na naszym
terenie prowadzą praktykę lekarską.
Ubezpieczenie jest dostępne w trzech wariantach:
– obowiązkowe (podstawowe dla praktyk lekarskich)
– pakietowe (obowiązkowe + nadwyżka dobrowolnego
w wybranej wysokości sumy ubezpieczenia dobrowolnego)
– dobrowolne (dla lekarzy wykonujących zawód na
podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia)
Gorąco zachęcamy lekarzy do zawierania ubezpieczenia w pakietowych wariantach oraz na wyższe sumy
gwarancyjne. Z roku na rok skala roszczeń kierowanych do sektora medycznego zwiększa się. W naszym
programie istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia
z wysokimi sumami nawet do 3 500 000 zł.

PRZYSTĘPOWAĆ DO
UBEZPIECZENIA BĘDZIE MOŻNA OD

1 GRUDNIA 2021 R.

Przypominamy, że obowiązek ubezpieczenia spoczywa na każdym lekarzu czy lekarzu dentyście,
który wykonuje zawód w formie praktyki lekarskiej (dotyczy to każdego rodzaju praktyki – stacjonarnej, na wezwanie, kontraktu). Inaczej mówiąc, nie musi zawierać takiego ubezpieczenia
lekarz (lekarz dentysta), który pracuje tylko i wyłącznie w oparciu o kodeksową umowę o pracę.
Zachęcamy jednak wszystkich do ubezpieczenia – każdy z nas narażony jest na ryzyko związane
z wykonywaniem naszego zawodu (DLA LEKARZY BEZ DZIAŁALNOŚCI PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA DOBROWOLNEGO)
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Przychodzi baba do lekarza…

JESIENNI HIPOCHONDRYCY
„Jesień ma to do siebie, że wszyscy tak jakoś zwalniamy. Wakacje się
kończą, dzieci wracają do szkoły. Robi
się ciszej i jakoś tak bardziej marzycielsko. Gasną wszelkie odcienie zieleni,
a na ich miejsce wkraczają żółcie,
pomarańcze, wszystkie odcienie
czerwieni...” Takie leniwe myśli krążyły w głowie Henryka siedzącego na
ganku przed domem Karoliny. Właśnie
otwierała furtkę wracając do domu ze
sporą ilością toreb i wiklinowym koszem wypełnionym po brzegi.
– Gdzieś ty była, jak ciebie nie
było? – zaśmiał się Henio odbierając
jej kosz i połowę toreb.
– A ty czemu nie wchodzisz? Balbina jest w domu? – zapytała Karolina.
– Pomyślałem, że posiedzę trochę
na słoneczku. Dużo już nam tych ciepłych dni nie zostało, a Balbina zaraz
by mnie do jakiegoś obierania cebuli,
czy mieszania w garnkach wypożyczyła – roześmiał się.
– A ja byłam w tej małej piekarence
za rogiem, potem na ryneczku po warzywa i patrz, nowe kalosze sobie kupiłam! Piękne, co? – Karolina tryumfalnie
wyciągnęła z pudełka kiwającego się
na szczycie warzywnych zdobyczy
parę trawiastozielonych kaloszy w białe stokrotki.
– Możesz ich używać tylko jesienią.
Latem zgubisz je w trawie pomiędzy
stokrotkami. Witam, witam Balbino
Królowo Wypieków – odparł Henio
wkraczając za Karoliną do ciepłej
i pachnącej smakowicie kuchni.
– Nie zgubię, bo będę je mieć na
nogach. No chyba, że ktoś mnie wkurzy, to zacznę nimi rzucać.
– Aż taka groźna jesteś? Ktoś już
cię kiedyś aż tak wyprowadził z równowagi? Coś mi się wydaje, że masz
kogoś konkretnego na myśli. Mam tylko nadzieję, że to nie ja jestem celem
dla twoich kaloszy?
– Wiesz, ja zazwyczaj jestem oazą
spokoju, ale wczoraj odwiedziła nas
stara znajoma Balbiny, Felicja. Nie
pierwszy raz zresztą. Jak zwykle poczęstowała nas litanią jej dolegliwości.
Ma chyba wszystkie choroby świata.
Zdobyła też mistrzostwo w leczeniu się
wszystkimi reklamowanymi w telewizji
specyfikami. No mogłaby chyba doktorat z tego zrobić.
26

Henryk pytająco uniósł brwi, a Karolina zaczęła wyliczać:
– Rano budzi się i zjada leki przeciwbólowe (bo zrobiło się chłodno i na
pewno będą ją boleć stawy), potem
coś na obniżenie cholesterolu, zaparcia i poprawę pamięci. W południe
leki na hemoroidy, wzdęcia, skurcze
mięśni i osteoporozę, no i coś na bóle,
ale tym razem głowy. Wieczorem coś
na zasypianie, uspokojenie i coś tam
jeszcze. Poza tym witaminki, syropki, maści i Bóg wie co jeszcze. Nie
mówiąc już o lekach na nadciśnienie,
jedynych zresztą, które przepisał jej
lekarz. To wszystko opowiada zjadając ptysia. Ma nieco nadwagi, bo
nie bardzo lubi się ruszać. Lubi za to
frytki i pizzę zamówioną przez telefon,
albo chipsy konieczne przy oglądaniu
seriali w przerwach pomiędzy blokami
reklamowymi szkolącymi w wynajdywaniu sobie chorób. Stać ją na te
wszystkie paskudztwa, które wrzuca
do ust, ale głupiego rosołu sobie nie
ugotuje. Ona potrafi tym biadoleniem
skwasić nawet mleko UHT!
Henryk z zadumą pokiwał głową
i zaczęli wspominać jak to Doc pierwszy raz zaciągnął go do „specjalnego
terapeuty”.
– Pamiętasz jaki byłem przerażony? Bałem się, bo powiedział,
że na moje dolegliwości konieczny
jest szczególny specjalista. A potem
okazało się, że to ty i to był początek
mojej terapii pozytywnego myślenia
no i pięknej przyjaźni. Pamiętasz jaki
był ze mnie hipochondryk. Wszystko
się zmieniło razem z dietą i przez tę
„bandę wariatów”, jak nazywa nas
wszystkich obecna tutej Dostojność
Balbina – roześmiał się.
Balbina pogroziła Henrykowi palcem. Podała wszystkim herbatę
i zasiadając na krzesełku westchnęła.
Patrząc w zamyśleniu na bukiet nawłoci stojący na stole zaczęła swoją
opowieść.
XXX
Felicję znam od wielu lat. Kiedyś
to była fajna, uśmiechnięta dziewczyna. Życie jej nie rozpieszczało.
Pochodziła z niezamożnej rodziny.
Rodzice kochali bardzo swoją jedyną
córkę, a ona robiła wszystko, żeby byli

z niej dumni. Uczyła się dobrze, ale
nie była kujonem. Zawsze lubiana w
towarzystwie, zjednywała sobie ludzi
życzliwością i humorem. Na studiach
łapała różne dodatkowe zajęcia. Żeby
pomóc rodzicom. Uwielbiała chodzić
na tzw. potańcówki, bo w tańcu i na
górskich wycieczkach czuła się najszczęśliwsza. Na którejś potańcówce
poznała Kazika. On też kochał góry.
Oboje zostali nauczycielami – on geografii, ona – nauczania przedszkolnego. Los nie obdarzył ich potomstwem.
Całe swoje serce Fela oddała dzieciom
z przedszkola. Uwielbiała je, zabawę
z nimi, naukę i sprawianie im radości.
I jak to w życiu – rodzice odeszli,
a potem zachorował Kazik. Nie wiem
dokładnie, co mu było, ale stopniowo
słabł, kurczył się, aż w końcu stał
się kompletnie niesamodzielny. Fela
opiekowała się nim ze wszystkich sił.
To trwało kilka lat. A potem została
sama. Była już wtedy emerytką. Myślę,
że była bardzo zmęczona i zagubiona
w tej nowej sytuacji. Przez te kilka lat
odsunęła się od ludzi, nie miała czasu
na życie towarzyskie w czasie choroby
Kazika. Myślę, że chciała wreszcie
odpocząć i zająć się sobą, ale gdzieś
się pogubiła. Teraz ma za cicho, za
spokojnie i za nudno, za samotnie, no
to wymyśla sobie choroby i z braku
towarzystwa studiuje reklamy. Jesień
życia nie dla wszystkich jest kolorowa.
– westchnęła Balbina wstając od stołu.
XXX
Jakoś cicho się zrobiło. Karolina
zwiesiła głowę z miną winowajcy. Było
jej głupio, że tak „wsiadła” na nieobecną Felicję. Henio natomiast zmarszczył
brwi intensywnie myśląc. Wreszcie
pacnął ręką w stół:
– No to musimy ją zagospodarować! Zaproś ją na jesienne pieczonki.
Zrobimy je przy altance, na dworze.
Zapowiadają, że w sobotę ma być ciepło. Przyniosę grzyby. Ela, Doc i Kuba
z rodzicami też coś przywloką, to tylko
kwestia uzgodnienia. A Balbinka nasza
kochana upiecze szarlotkę... – zakończył z rozmarzeniem.
– Postaram się wytrzymać jej
stękanie. Mam nadzieję, że się nią
zajmiesz w ramach tego „zagospodarowywania” – Karolina uśmiechnęła
się nieco złośliwie do Henia.
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– Wszyscy się nią zajmiemy. Mam
pewien plan. To co, sobota?
XXX
Sobota rzeczywiście była ciepła
i słoneczna. Wszyscy zgromadzili się
w altance. Smakowity zapach nadpływał z ogniska, na którym dochodziły
do doskonałości pieczonki. Duszone
grzyby pachniały obłędnie, a na stole
pysznił się koszyk rumianych jabłek
obok razowego chleba, kolorowej
sałatki z pomidorami i słoja kiszonych
ogórków. Z boku czekała skromnie
szarlotka przykryta białą serwetką.
Felicja zaskoczona trochę tak
dużym towarzystwem, rozglądała się
niepewnie. Wprawdzie Balbina mówiła, że będą sami swoi, ale ona od
dawna tych „swoich” nie miała.
– Ileż tu pyszności. No nie wiem,
czy ja mogę to wszystko jeść... Bo ja
walczę z cholesterolem i jeszcze to
nadciśnienie – zaczęła. Oczy Karoliny niebezpiecznie błysnęły. Balbina
mrugnęła do niej i poklepała po ręce
uspokajającym gestem.
I nagle wszyscy na raz zaczęli
mówić. Pierwsza zaczęła Ela:
– No ja to najwyżej odrobinę tych
pieczonek. Uwielbiam, ale ciężkostrawne są , no i tuczą, a potem rośnie
cholesterol, no i mogą być zaparcia.
– O to to. Cholesterol i zaparcia,
a ja to mam jeszcze skurcze żołądka
– wpadł jej w słowo Henio. Balbina
kontynuowała:
– Wprawdzie upiekłam szarlotkę,
jak prosiłeś Heniu, ale pomyśl o poziomie cukru. Boję się, że o cukrzycę
łatwo w twoim wieku.
– W każdym wieku trzeba uważać.
Miażdżyca podstępnie się rozwija... –
mama Kuby przejęła pałeczkę.
– Właśnie, właśnie – wpadł jej
w słowo tata Kuby. – Niech się pani cieszy, że nie jest mężczyzną, bo miałaby
pani problem z prostatą. Kuba, zapnij
kurtkę, bo się przeziębisz!
Doc kiwał smętnie głową i przepowiadał wystąpienie u wszystkich, prędzej czy później, którejś z powszechnie znanych chorób cywilizacyjnych.
A chór hipochondryków rozwijał dalej
swoje krasomówcze talenty.
– Tyle roboty przy tych pieczonkach. Nie prościej było pizzę zamówić,
trochę coli – perorował Henio.
– I przy obieraniu cebuli, to mi się
cały tusz rozmazał – pisnęła żałośnie
Ela.
Cola dla mnie za słodka – wpadła
jej w słowo mama Kuby – ale za to
chipsy (to w końcu też ziemniaki),
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pyszne. Uwielbiam słone potrawy.
Wiem, wiem Doc, nadciśnienie itd.,
ale na wieczór weźmie się coś na
wzdęcia...
– Ja tam wezmę coś na sen – wtrącił tata. – Muszę się wyspać. Dobrze,
że chociaż jutro niedziela. Tylko jeszcze coś na przeziębienie, bo trochę
jakby chłodno.
– Co tam chipsy i pizza. Ja to lubię
kubełek ze skrzydełkami. Wiem, wiem,
masa panierki, ale jaka chrupiąca.
Tłuszczyk, aż po brodzie kapie. Co
tam, weźmie się coś na wątrobę.
W końcu raz nie zawsze – rozmarzyła
się Balbina. – Kuba, zostaw jabłka!
Wystarczy ci soczek. Nie męcz zębów!
– Ale nie przesadzajcie, owoce
są zdrowe dla dzieci, chleb razowy,
surówka... – niepewnie zaczęła Felicja
popatrując z niedowierzaniem w twarze dorosłych. A oni dalej swoje, że
frytki fajne i dają za darmo do burgera,
że margaryną łatwiej smarować chleb,
że dzieciom do szkoły najlepiej dać
pożywny batonik...
– My jesteśmy pewni i bardzo zatwardziali w swoich poglądach – dumnie oświadczył Henio, a reszta zgodnie
potakiwała głowami.
Zdenerwowany Kuba wrzasnął:
– No to miejcie to swoje zatwardzenie, a ja jabłka i tak będę jadł!
I pieczonki też!
Karolina zakrztusiła się herbatą.
Henio i Balbina padli sobie w ramiona
rechocząc na cały głos, a Doc i Ela
zgięci w pół wydawali dziwne odgłosy.
Rodzice Kuby ocierali łzy ze śmiechu.
Felicja popatrzyła na nich z początku gniewnie, ale wkrótce jej twarz
zmieniła wyraz i sama roześmiała się
serdecznie.
– Uknuliście to razem! – zatoczyła
wzrokiem po rozbawionym towarzystwie, które nagle zamilkło popatrując
na nią niepewnie. – No to mam za
swoje. Daliście mi niezłą lekcję.
– A to dopiero pierwsza. Ja też
przeszedłem kiedyś takie szkolenie,
ale poszło mi na zdrowie. Nie powiem,
chwilami ciężko było. Ale było warto! –
powiedział Henio.
– To będą następne? – z nadzieją
spytała Felicja.
– Jak zechcesz, to będą. Wpadniesz do biblioteki gdzie pracuje Henio.
Da ci literaturę szkoleniową (Coś o
zdrowym żywieniu). Ela i Doc zabiorą
cię na ćwiczenia. Nie bój się, mam
na myśli zbieranie grzybów. Do Kuby
wpadniesz pogotować z jego mamą,
a z tatą pograć w scrabble, albo wymyślicie coś jeszcze innego.

Felicja z zapałem kiwała głową,
a oczy błyszczały jej coraz bardziej.
– Wpadaj, wpadaj. Do nas też wpadaj, liście zagrabisz, bo nam z Balbiną
bardzo kręgosłupy dokuczają po grabieniu – mruknęła Karolina.
– Wpadnę. Jasne że wpadnę, liście
zagrabię. Kręgosłup to pikuś. Idźcie
z Balbiną na rehabilitację, to wam
przejdzie. Bylebyście tylko zatwardzenia nie dostały – odparła z powagą
Felicja, po czym roześmiała się widząc
osłupiałą minę Karoliny.
Zniecierpliwiony Kuba zaczął dobierać się do kociołka z pieczonką. Po
chwili rozpoczęła się pierwsza uczta
jesiennych hipochondryków.
Anka Żelechowska

Specjalizacje
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anestezjologia
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neurologia
Anna Całus
Daria Musik
ortopedia i tarumatologia
narządu ruchu
Bartosz Bukowy
Tomasz Ostrowski
pediatria
Anna Wejman
radiologia
i diagnstyka obrazowa
Mateusz Jeziorowski
urologia
Mateusz Adamkiewicz
Gratulujemy!
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Nowa broń przeciwko bakteriom opornym
na antybiotyki
Ewolucja bakterii New Dehli od
czasu jej odkrycia w 2008 roku wskazuje, że nie tylko szybko rozwija ona
odporność na antybiotyki, ale także
próbuje zwalczać naturalny proces
odpornościowy w ciele człowieka.
Naukowcy opracowali narzędzie,
które może dać nam przewagę w walce
z tzw. superbakteriami, czyli mikrobami
opornymi na większość znanych antybiotyków – poinformowano na łamach
„Journal of the American Chemical
Society”. Ujawnia ono słabe strony
bakterii i pozwala opracować nowe
metody leczenia infekcji.
Odkrycia dokonał zespół badaczy
z University of Texas w Austin (USA).
Jego członkowie opracowali sondy chemiczne identyfikujące enzym
wytwarzany przez niektóre rodzaje
bakterii E. coli i pneumokoki, o którym
wiadomo, że rozkłada kilka powszechnych rodzajów antybiotyków, czyniąc
te bakterie niewrażliwymi na dostępne
metody leczenia.
„W odpowiedzi na częsty kontakt
z antybiotykami bakterie wykształciły
u siebie różne mechanizmy, aby oprzeć
się leczeniu. Jednym z nich jest wytwarzanie enzymów, które rozkładają
antybiotyki, zanim te ostatnie będą
miały szansę zadziałać – tłumaczy dr
Emily Que, jedna z głównych autorek

publikacji (https://doi.org/10.1021/
jacs.1c00290). – Nasze narzędzie
stworzone jest po to, aby dostarczyć
ważnych informacji, dzięki którym
będziemy zawsze o krok przed śmiercionośnymi bakteriami”.
Naukowcy skupili się na zagrożeniu
stwarzanym przez enzym bakteryjny
zwany metalo-beta-laktamazą z New
Delhi (NDM). Postanowili stworzyć
cząsteczkę, która świeci w kontakcie z
NDM. Kiedy więc taką sondę chemiczną doda się do probówki, wiąże się ona
z enzymem i zaczyna świecić. Ostrzega
to lekarzy o rodzaju zagrożenia, które
dotknęło ich pacjentów i sugeruje, jakich antybiotyków należy użyć.
Jest to o tyle ważne, że enzym NDM
rozkłada antybiotyki z klasy penicylin,
cefalosporyn i karbapenemów, czyli
te, które są jednymi z najbezpieczniejszych i najskuteczniejszych metod
leczenia infekcji bakteryjnych.
Oprócz funkcji wskazywania, że
bakteria atakująca danego pacjenta
posiada enzym NDM, fluorescencyjna
sonda chemiczna pomaga też w szybkim znalezieniu alternatywnego do
popularnych antybiotyków sposobu
zwalczania superbakterii. Jedną z takich opcji jest połączenie zwykłych
antybiotyków z inhibitorem. I chociaż
nie ma jeszcze klinicznie skuteczne-
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go inhibitora bakterii wytwarzających
NDM, sonda może pomóc go znaleźć.
„Kiedy sonda zwiąże się z enzymem
i zacznie świecić, wprowadzenie do
probówki skutecznego inhibitora spowoduje oderwanie sondy, a wtedy świecenie ustanie – mówi dr Que. – Pozwoli
to na bardzo szybkie przetestowanie
dużej ilości potencjalnych leków”.
W omawianym badaniu przyjrzano
się również procesowi zwanemu odpornością odżywczą (nutritional immunity),
który polega na produkowaniu przez
organizm ludzki białek w odpowiedzi na
infekcję. Białka te wychwytują wszystkie dostępne w ciele jony metali, takie
jak np. cynk, który jest potrzebny do
wytwarzania NDM, czyniąc bakterie
bardziej podatnymi na działanie układu
odpornościowego.
„Ewolucja bakterii New Dehli od
czasu jej odkrycia w 2008 roku wskazuje, że nie tylko szybko rozwija ona
odporność na antybiotyki, ale także
próbuje zwalczać naturalny proces
odpornościowy w ciele człowieka, jakim
jest odporność odżywcza. To szczególnie przerażające” – podkreśla dr Que.
Jak dodaje, nowa sonda może
okazać się przydatna także tutaj – do
badania odporności odżywczej, ponieważ można zaprojektować ją tak,
aby świeciła tylko w obecności cynku
potrzebnego do wytworzenia enzymu
NDM. (PAP)

Z żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci
lek. dent.

Władysława Szydy

specjalisty w zakresie
chirurgii stomatologicznej,
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Obwodowej Przychodni Lekarskiej
PKP w Częstochowie
Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
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Okręgowej Izby Lekarskiej
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Głośne dźwięki pomagają zwalczyć uczucie samotności
Dzięki słuchaniu głośnej muzyki
lub innego rodzaju hałasu, ludzie
zwalczają poczucie samotności,
szczególnie w czasie lockdownu –
wynika z badań przeprowadzonych
na James Cook University w Australii.
Badanie obejmujące ponad 2
tys. osób pochodzących z Australii,
Singapuru, Wielkiej Brytanii i Stanów
Zjednoczonych wykazało, że osoby
doświadczające wykluczenia społecznego preferują głośniejsze dźwięki,
w tym muzykę lub hałas w tle, niż osoby, które prowadzą życie towarzyskie.
Według badaczy, głośniejsze dźwięki
mogą pomóc w walce z poczuciem
wykluczenia.
„Głośne dźwięki są skuteczne
w łagodzeniu negatywnych psychologicznych skutków wykluczenia społecznego, takich jak żal wobec społeczeństwa, uczucie złości, samotność
i pogorszenie nastroju. Wykluczenie
społeczne może obniżyć samoocenę,
nastrój czy jakość życia” – mówi główny autor badania, dr Deming Wang z
James Cook University. Jak dodaje
badacz, wydaje się, że preferencje
dotyczące głośniejszych dźwięków

mogą wynikać nie tylko z przyczyn
sensorycznych, takich jak chęć
stymulowania się głośną muzyką,
ale z potrzeby nawiązania kontaktu
społecznego.
„Samotność można określić jako
psychologiczną wersję przewlekłego
bólu, który może utrudniać produktywność pracownika, działając jako
czynnik rozpraszający” – tłumaczy
Wang. „Dźwięk wydaje się być bardzo
wygodną i bezpłatną alternatywą dla
spotkań towarzyskich, która może
pomóc osobie czującej się samotnie,
w szczególności w czasach pandemii
COVID-19” – dodaje.
Według badacza, głośne dźwięki
mogą zwalczać poczucie samotności
dzięki temu, że przekazują poczucie
bliskości z innymi. Jak zauważa,
miejsca tętniące życiem, gdzie prowadzone jest życie towarzyskie, są
zwykle głośniejsze, niż miejsca, gdzie
do takich spotkań nie dochodzi. Dodaje też, że ludzie zazwyczaj głośniej
i śmielej rozmawiają z przyjaciółmi i
osobami, które znają, ciszej z kolei
zachowują się w towarzystwie nieznajomych, więc z czasem głośne

Powstał żel, który zapobiega ciąży, chroni przed
wirusami i zwiększa libido
Zespół z Uniwersytetu Stanowego
Karoliny Północnej połączył w żelu
substancję przeciwwirusową, antykoncepcyjną i poprawiającą ukrwienie
narządów płciowych.
Antykoncepcyjny gossypol, przeciwwirusowy tenofowir i zwiększająca
ukrwienie gliceryna to aktywne składniki żelu opracowanego przez amerykańskich specjalistów. W testach na
szczurach zapobiegał on ciąży w 100
proc., podczas gdy dostępne na rynku tego rodzaju produkty mają w tym
względzie średnią skuteczność 87
proc. – informują badacze. „W naszej
nowej formule zastosowaliśmy trzy
farmakologiczne substancje. Mamy
nadzieję, że ten działający potrójnie
antykoncepcyjny żel będzie mógł
zwiększyć bezpieczeństwo i jakość
seksualnych zbliżeń” – mówi prof.
Ke Cheng, współautor pracy opubNr 3/4 (87/88) 2021

likowanej w czasopiśmie „Bioactive
Materials”.
W pierwszej kolejności badacze
przeprowadzili testy in vitro, które pokazały, że żel skutecznie zabija plemniki, blokuje wirusy i jest bezpieczny
dla komórek nabłonka pochwy. Z kolei
badania na samicach szczurów pokazały, że przed ciążą chroni skuteczniej
niż antykoncepcyjny nonoksynol-9.
Testy z udziałem samców ujawniły
z kolei wzrost libido – po zastosowaniu żelu gryzonie częściej się parzyły.
„Stworzony przez nas antykoncepcyjny produkt działa lepiej pod względem
zapobiegania ciąży niż te dostępne na
rynku, a także pokazał wysoki potencjał do poprawy bezpieczeństwa i jakości seksualnych zbliżeń” – podkreśla
prof. Cheng. (PAP)

dźwięki mogą przypominać ludziom
o spotkaniach towarzyskich wśród
znajomych i osobach, z którymi się
przyjaźnią.
“Lekarstwo na samotność to nie
tylko głośne dźwięki i wiele osób
nie zdaje sobie sprawy, że używają
dźwięku jako komfortu społecznego”
– mówi Wang. „To mogłoby wyjaśnić,
dlaczego ludzie często wolą hałas
w tle, nawet jeśli nie zwracają na
niego uwagi. Przykładem może być
pozostawienie włączonego telewizora
podczas wykonywania prac domowych” – tłumaczy.
Według badaczy, ich badania są
szczególnie ważne, ponieważ podają
przykład, w jaki sposób przetrwać
i wyjść z izolacji społecznej w wyniku
blokady COVID-19 w Australii i na
całym świecie. Mogą być też stosowane w takich miejscach jak szpitale,
lub domy spokojnej starości, oraz być
wskazówką dla samotnych osób, jak
zwalczyć poczucie osamotnienia.
(PAP)

KOMUNIKAT
Składki członkowskie
Dziękujemy wszystkim osobom – członkom
naszej Izby regularnie opłacającym składki
członkowskie na rzecz OIL.
Wysokość miesięcznej składki członkowskiej wynosi: 60 zł – podstawowa kwota składki
obowiązująca lekarzy i lekarzy dentystów;
10 zł – kwota składki obowiązująca lekarzy
i ekarzy dentystów odbywajcych staż podyplomowy (Uchwała Nr 27/14/VII Naczelnej Rady
Lekarskiej z dnia 5 września 2014 r. w sprawie
wysokości składki członkowskiej.)
Składkę za dany miesiąc opłaca się do końca tego miesiąca lub z dowolnym wyprzedzeniem. W przypadku nieuregulowania składki
w terminie będą naliczane odsetki ustawowe,
powiększające tym samym zobowiązanie wobec Izby. W związku z tym prosimy o terminowe
dokonywanie wpłat, przelewem na rachunek
bankowy 82 1140 1889 0000 2433 3300 1001
lub w kasie izby.
Jednocześnie upominamy, że wobec
braku reakcji na upomnienie do uregulowania
zaległości zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, w trybie egzekucji administracyjnej.
W przypadku pytań lub wątpliwości pomocą
służy: Dział Księgowości tel. 34/368-18-88
lub 882634976.
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Ogłoszenia
OFERTA PRACY dla LEKARZA POZ
SP ZOZ GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
KONOPISKA UL. LIPOWA 3, zatrudni lekarza ze specjalizacją w dziedzinie medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych, lekarza innej dziedziny medycyny, lekarza bez
specjalizacji do pracy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.
Forma zatrudnienia do ustalenia. Atrakcyjne wynagrodzenie. Przyjazne środowisko pracy.
Kontakt telefoniczny : 34 328 20 07, 34 328 20 16 wew. 5
NZOZ Przychodnia Lekarska „Nord Med” Sp. z o .o.
Częstochowa, ul. Michałowskiego 6
e-mail: sekretariat@nordmed.pl, tel. 343606811
Oferujemy możliwość podjęcia pracy od zaraz dla:
– lekarza pediatry lub rezydenta pediatrii w poradni dla
dzieci
– lekarza (rodzinny, ogólny. internista, rezydent) w poradni POZ dla dorosłych
– lekarza medycyny pracy
– możliwość dodatkowej pracy dla lekarza rezydenta,
lekarza emeryta
CV proszę składać drogą mailową lub bezpośrednio do
Kancelarii Przychodni (godz. 8-13)
Szczegółowe informacje oraz warunki do omówienia
na miejscu.
Centrum Stomatologii Dental Art mieszczące się
w Radomsku przy ul. Sierakowskiego 17, zatrudni Lekarza
Stomatologa.
Kontakt 720 149 149; e-mail: dentalartradomsko@
gmail.com
PRZYCHODNIA LEKARSKA „POŁUDNIE” sp. z o.o.
ul. Mireckiego 29a, 42-208 Częstochowa
Zatrudni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
tel. 34/371 08 15, 609 678 990

Do wynajęcia

www.kasalekarska.katowice.pl







Oferujemy pożyczki do wysokości
30.000 zł przy minimalnych kosztach
manipulacyjnych – tylko 5 %!
Spłata pożyczki do 24 miesięcy.
Dla stałych członków naszej Kasy
proponujemy też inne formy pomocy.
Od 1.01.2020 r. wpisowe – 10 zł
miesięczna składka – 10 zł

Szczegółowe informacje, w tym RODO, na stronie:
www.kasalekarska.katowice.pl

Zapraszamy do korzystania
z naszych usług !

Wynajmę

Gabinet stomatologiczny
wyposażony.
Lokalizacja w 42-160 Krzepice.

ekskluzywne pomieszczenia
pod gabinety lekarskie
(zabiegowe i niezabiegowe)
w dzielnicy Raków.

Tel: 501 399 552

Tel. 574-675-940

Zapraszamy do korzystania z kart
FitProﬁt lub FitSport
Każda aktywna karta upoważnia do bezpłatnego dostępu do Strefy VanityStyle. Wystarczy zalogować się na
stronie www.strefa.vanitystyle.pl i korzystać z filmów treningowych, treningów na żywo, zajęć online w ulubionych
klubach, kursu jogi od podstaw, motywujących wyzwań czy
obejrzeć webinary dotyczące zdrowia.
Informacje: biuro OIL, Rita Idziak, tel. 692 397 518.
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Autonomiczna Lekarska Kasa
Wzajemnej Pomocy
w Katowicach
ul. Lompy 14, pokój 406
40-955 Katowice
tel./fax 32 73-13-416

Sprzedam
gabinet
stomatologiczny
Tel. 600-318-165
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OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA
W CZĘSTOCHOWIE

Organy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
Okręgowa Rada Lekarska
Prezydium ORL:
lek. Zbigniew Brzezin
- prezes
lek. dent. Piotr Zygmunt Janik
- wiceprezes ds. lekarzy dent.
lek. Mariusz Malicki
- wiceprezes
lek. Grzegorz Zieliński
- sekretarz
dr n. med. Małgorzata Klimza
- zastępca sekretarza
lek. Romuald Górniak
- skarbnik
dr n. med. Beata Jakubiec
-Bartnik - członek Prezydium
lek. dent. Urszula Kołodzińska
- członek Prezydium
lek. Grażyna Adamkiewicz
lek. Lidia Adrianowicz
lek. Małgorzata Barańska
lek. Elżbieta Foremna
dr n. med. Krzysztof Janik
lek. dent. Anna Kapustecka
lek. Dariusz Kopczyński
lek. Hanna Kupczak
lek. dent. Dorota Małanij
dr n. med. Krzysztof
Muskalski
lek. Stefan Pawłowski
lek. Jacek Rozpędek
lek. Sławomir Strzelczyk
lek. dent. Rafał Zalasiński
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialnści Zawodowej
dr n. med. Janusz Kapustecki
Zastępcy
Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności
Zawodowej
lek. Marek Mikołajczyk
- I zastępca OROZ
lek. dent. Danuta Sobkiewicz
II zastępca OROZ
lek. Przemysław Chłądzyński
lek. Marek Grzyb
lek. Piotr Jakubowski
lek. dent. Piotr Maria Janik
lek. Jacek Kret
lek. dent. Jadwiga
Kołodziejczyk
lek. Jacek Maćkowiak
lek. Jacek Mizerski
lek. Anita Oleksik
dr n. med. Marek Sternalski
lek. Krzysztof Szmaciarski
lek. dent. Przemysław
Tkaczyński
lek. Maciej Wilkowski
lek. Zbigniew Zatoński
Okręgowy
Sąd Lekarski
lek. Piotr Oleksik
- przewodniczący
lek. Władysław Pietreniuk
I zastępca przewodniczacego
lek. dent. Lesław Rudziński
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II zastępca przewodniczącego
lek. Maciej Borkowski
lek. Dariusz Czekaj
lek. dent. Anastazja Janik
lek. Zofia Jastrzębska
lek. Dorota Kaim-Hagar
lek. Robert Koper
lek. Jerzy Kuźnik
lek. dent. Elżbieta Noszkowska
lek. Ryszard Olejnik
lek. Monika Pachura
dr n. med. Leszek Sułkowski
lek. Krzysztof Wolnik
lek. dent. Małgorzata
Zalasińska
Okręgowa Komisja
Rewizyjna
lek. Marian Sikora
- przewodniczący
lek. dent. Ewa Brewczyńska
- wiceprzewodnicząca
lek. Małgorzata Lemańska
- wiceprzewodnicząca
lek. Jolanta Zybura
- sekretarz
lek. Anna Jakubowska

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Zbigniew Brzezin
Mariusz Malicki
Piotr Zygmunt Janik
Grzegorz Zieliński
Małgorzata Klimza
Romuald Górniak
Beata Jakubiec-Bartnik
Urszula Kołodzińska

Dyżury osób funkcyjnych w biurze
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie,
ul. gen. J. Zajączka 5
Prezes ORL
Zbigniew Brzezin
Wiceprezes ORL
Piotr Zygmunt Janik
Sekretarz ORL
Grzegorz Zieliński
Zastępca sekretarza ORL
Małgorzata Klimza
Skarbnik ORL
Romuald Górniak

lek. Zbigniew Brzezin
lek. Romuald Górniak
lek. dent. Urszula Kołodzińska
dr n. med. Małgorzata Klimza
lek. Mariusz Malicki

lek. Sławomir Strzelczyk
Mediator
lek. Sławomir Strzelczyk
Pełnomocnicy ds. zdrowia
lekarzy i lekarzy dentystów
dr n. med. Marek Sternalski
lek. Marek Grzyb

środa: 10:00 - 11:00
piątek 10:00 - 12:00
wtorek 11:00 -14:00
środa 10:00 - 13:00

BIURO OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

Okręgowa Komisja
Wyborcza

Rzecznik Praw Lekarzy

środa, po tel. uzgodnieniu
piątek: 9:00 - 13:00

Biuro Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej czynne:
wtorek – czwartek 8.00 - 15.30
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Janusz Kapustecki
Kancelaria Okręgowego Sądu Lekarskiego czynna:
poniedziałek – piątek 8.00 - 15.30
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
lek. Piotr Oleksik

Delegaci na Krajowy
Zjazd Lekarzy

lek. Grzegorz Zieliński
- przewodniczący
lek. Mariusz Malicki
- wiceprzewodniczący
lek. dent. Danuta Sobkiewicz
- sekretarz
lek. dent. Maciej Bilski
lek. Romuald Górniak
dr n. med. Małgorzata Klimza
lek. Marek Mikołajczyk
lek. Jacek Mizerski
lek. Jarosław Pojda
lek. dent. Beata Sobocińska
lek. Jadwiga Sojda
lek. Krzysztof Szmaciarski

- prezes
- wiceprezes
- wiceprezes ds. lekarzy dentystów
- sekretarz
- zastępca sekretarza
- skarbnik

42-200 Częstochowa, ul. gen. J. Zajączka 5
tel.: (34) 368-18-88
www.oilczestochowa.pl;
e-mail: czestochowa@hipokrates.org
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku: 8.00-15.30
Biuro czynne: od 8.00

Spis telefonów wewnętrznych:
100
130
110
210

SEKRETARIAT
KIEROWNIK BIURA
REJESTR
RZECZNIK

140
150
300

KSIĘGOWOŚĆ
STAŻE
UBEZPIECZENIE
FAKS

Uwaga ! Rachunek bankowy
MBank S.A. Oddział Częstochowa
numer konta 82 1140 1889 0000 2433 3300 1001
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