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Dolnośląska Izba Lekarska 
solidarna z Ukrainą

W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie Dolno-
śląska Izba Lekarska uruchomiła specjalną skrzynkę 
mailową: pomocukrainiedil@dilnet.wroc.pl, na którą 
można przekazywać informacje o  przeprowadza-
nych akcjach humanitarnych, zgłaszać inicjatywy 
medyczne związane z pomocą dla uchodźców i proś-
by o  ewentualną pomoc w  ich organizacji, a  także 
kierować prośby o pomoc dla rodzin lekarzy i lekarzy 
dentystów z Ukrainy, przebywających w naszym kra-
ju i dla tych będących na Ukrainie oraz wszelkie pro-
pozycje działań związanych z aktualną sytuacją kry-
zysową. Kontakt także telefoniczny: 71 798 80 50.

Fundacja Lekarze Lekarzom zgłosiła gotowość do 
przeznaczenia środków finansowych na zakup mate-
riałów potrzebnych lekarzom i lekarzom dentystom 
opiekującym się uchodźcami z Ukrainy, placówkom 
medycznym na pograniczu oraz na indywidualną 
pomoc dla lekarzy i  lekarzy dentystów i  ich rodzin 
z Ukrainy, przebywających na terenie Polski. Kontakt: 
tel. 22 559 13 22, e-mail: fundacja@hipokrates.org. 
Dane do wpłat:

Fundacja Lekarze Lekarzom
ul. Jana Sobieskiego 110
00-764 Warszawa
Nr konta: PKO SA 31 1240 6263 1111 0010 4779 2541

Apeluję do wszystkich lekarzy i  lekarzy dentystów 
o włączenie się do pomocy uchodźcom z Ukrainy or-
ganizowanej przez Izbę. Szczególnie potrzebni będą 
lekarze ze znajomością języka ukraińskiego.

prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
dr n. med. Paweł Wróblewski

Koleżanki i Koledzy
Od 27 lutego 2022 roku na Dworcu Głównym 
PKP – dzięki zaangażowaniu wolontariuszy 
– działa punkt pierwszej pomocy dla osób 
przyjeżdżających z Ukrainy. Punkt działa ca-
łodobowo. Zlokalizowany jest w punkcie in-
formacyjnym Urzędu Wojewódzkiego obok 
restauracji McDonald’s.
Na dyżury można zapisywać się przez:
•	grupę na Facebooku: https://www.face-

book.com/groups/437711781435587/?re-
f=share

Kontakt z koordynatorką grafiku Victorią Sado-
vską pod numerem telefonu: 690 942 420. 
Więcej informacji na Facebooku oraz na miejscu.
Z góry dziękujemy za chęć pomocy.

Organizatorzy

Wybory do Okręgowego 
Sądu Lekarskiego

22 kwietnia 2022 r. podczas zgromadzenia 
wyborczego Okręgowego Sądu Lekarskiego 
dokonano wyboru składu OIL DIL. Przewodni-
czącym Sądu został dr. n. med. Jan Spodzieja, 
a wiceprzewodniczącymi: dr n. med. Tadeusz 
Kowalski oraz dr n. med. Jan Nienartowicz.

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/international-2684771/jorono

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki Medyczne 
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich 
we Wrocławiu 24 marca 2022 r. stopień nauko-
wy doktora w  dziedzinie nauk medycznych 
i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne 
otrzymali:

1. lek. stom. Piotr Bilski,
2. lek. dent. Klaudia Kazubowska-Machnowska,
3. lek. Anna Małgorzata Tarczyńska-Podraza,
4. lek. Mirosław Fic,
5. lek. Katarzyna Magdalena Gabalewicz,
6. lek. Monika Agata Michałek-Zrąbkowska,
7. lek. Joanna Karolina Budny-Wińska,
8. lek. Marta Wasilewska,
9. lek. Agnieszka Lepiesza,
10. lek. Mateusz Dzięgała.

NOWI DOKTORZY



2kwietnia 2022 r. odbył się XLI Zjazd Delegatów DIL, 
kończący VIII i rozpoczynający IX kadencję naszego 
samorządu. Po raz drugi sprawdziła się nowa formu-

ła naszych zjazdów: połączenie zjazdu sprawozdawczego 
i wyborczego. Jak przystało na nowe otwarcie, frekwencja 

wyniosła niemal 82%, a warto dodać, że na tę kadencję wybraliśmy wię-
cej delegatów niż w poprzedniej. Wybrane głównie z powodu trwającej 
pandemii miejsce naszego sprawozdawczo-wyborczego spotkania, Hotel 
IBIS, spełniło wszystkie oczekiwania. Tym razem zrezygnowaliśmy także 
z  części uroczystej, w  trakcie której tradycyjnie był czas na wystąpienia 
zaproszonych gości i wręczenie najbardziej zasłużonym dla naszej lekar-
skiej społeczności wyróżnień i odznaczeń. Po zapoznaniu się ze sprawoz-
daniami z działalności Dolnośląskiej Rady Lekarskiej, skarbnika, Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej i  Sądu wraz z  podsumowującym całość 
działalności naszej korporacji sprawozdaniem Okręgowej Komisji Rewi-
zyjnej delegaci bez dyskusji, niemal jednomyślnie, udzielili ustępującym 
władzom absolutorium. 

Najtrudniejsza, wyborcza część naszego spotkania, przebiegła spraw-
nie, bez żadnych problemów, dzięki intensywnej pracy Komisji Skruta-
cyjnej. A  zadanie łatwe nie było, bo nasz niedoskonały, przestarzały re-
gulamin wyborczy zmusił nas do tradycyjnego oddawania głosów na 
papierowych kartach i jedynie w ich liczeniu wspomógł nas specjalistycz-
ny skaner. Decyzją delegatów zostałem ponownie wybrany na prezesa 
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej, do tego niemal jednomyślnie. To dla mnie 
bardzo duża satysfakcja, biorąc pod uwagę trudną, VIII kadencję nazna-
czoną przez pandemię SARS-CoV-2, a  następnie wojną w  Ukrainie. Tra-
dycyjnie bardzo wysokie poparcie uzyskał nowy Okręgowy Rzecznik Od-
powiedzialności Zawodowej kol. Marek Kaźmierczyk. Decyzją delegatów 
zwiększyliśmy liczebny skład Dolnośląskiej Rady Lekarskiej do 33 osób. 
Niestety, coraz więcej lekarzy lokuje się w delegaturze wrocławskiej. Żeby 
utrzymać dotychczasową liczbę członków z delegatur pozawrocławskich 
w DRL z zachowaniem obowiązujących parytetów musieliśmy zwiększyć 
liczbę reprezentantów z byłego województwa wrocławskiego. Ale dzięki 
temu bezkolizyjnie zyskaliśmy miejsca dla nowych członków z młodego 
pokolenia lekarzy.

Wysoki poziom akceptacji naszej pracy wyrażony w głosowaniu absolu-
toryjnym przełożył się na równie wysokie poparcie kandydatów do nowej 
rady: praktycznie wszyscy jej dotychczasowi członkowie uzyskali reelek-
cję z wysokim poparciem. Tak więc znowu udało się odmłodzić naszą radę 
bez utraty cennych, doświadczonych i sprawdzonych działaczy. Podobnie 
odmłodzona została nasza ekipa na Krajowy Zjazd Lekarzy. Jeszcze raz 
wszystkim wybranym serdecznie gratuluję, a tych, którym się tym razem 
nie udało, a  chcą pracować na chwałę naszego samorządu, zapraszam 
do współpracy w każdej formie: jeśli tylko ktoś ma dobry pomysł i chęci 
do działania – wymyślimy stosowne instrumenty, żeby to umożliwić. Tym 
razem nasz Zjazd przebiegł bez jakichkolwiek zakłóceń, złożono jedynie 
jeden protest wyborczy dotyczący wyboru prezesa, kompletnie niemery-
toryczny, został więc oddalony przez Naczelny Sąd Lekarski w dniu naszej 
pierwszej, pozjazdowej Rady.

Oczywiście zatwierdzony został również budżet na aktualny rok oraz 
podjęto zaproponowane podczas Zjazdu uchwały. Poważnym wyzwa-
niem, przed jakim stanie nowa Rada, będzie z pewnością kwestia pomocy 
lekarzom ukraińskim na Dolnym Śląsku i w Ukrainie.

21 kwietnia odbyło się pierwsze, wyborcze posiedzenie Dolnośląskiej 
Rady Lekarskiej. Swoje dotychczasowe funkcje wiceprezesów utrzymali: 
kol. Piotr Knast, Andrzej Wojnar, Ryszard Kępa, Bożena Kaniak, Dorota Ra-
dziszewska, Barbara Polek, sekretarzem została ponownie kol. Małgorzata 
Niemiec. Na stanowisko wiceprezesa ds. stomatologii powróciła po czte-
rech latach kol. Alicja Marczyk-Felba, nowym skarbnikiem DRL został kol. 
Janusz Wróbel, a zastępcą sekretarza kol. Wojciech Florjański. Wszystkim 
serdecznie gratuluję i życzę powodzenia w nowej kadencji!

Wydawca: Dolnośląska Izba Lekarska, 50-077 Wrocław,  
ul. Kazimierza Wielkiego 45, tel. 71 798 80 50, fax 71 798 80 51, 

redakcja: 71 798 80 80, e-mail: redakcja@dilnet.wroc.pl  
PKO BP SA: 62 1020 5242 0000 2402 0349 0570

Magdalena Janiszewska – redaktor naczelna
e-mail: naczelna@dilnet.wroc.pl, kom. 535 814 903 

Aleksandra Szołtys – młodszy redaktor,
Aleksandra Kołodziejczyk – sekretarz redakcji

Wiktor Wołodkowicz – skład i łamanie,  
Bieżący numer przygotował zespół:

Zdzisława Michalska – redaktor odpowiedzialny,
Andrzej Wojnar – redaktor,

Aleksandra Szołtys – młodszy redaktor,
Aleksandra Kołodziejczyk – sekretarz redakcji

Wiktor Wołodkowicz – skład, łamanie i okładka.
Kolegium redakcyjne:

Andrzej Wojnar – przewodniczący,  
Małgorzata Niemiec – zastępca przewodniczącego,

Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, Katarzyna Jungiewicz-Janusz, 
Bożena Kaniak, Andrzej Kierzek, Marta Kornacka,  

Dorota Radziszewska, Iwona Świętkowska, Krzysztof Wronecki
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, reklam. Nie zwraca materiałów 
niezamówionych, zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów, 
opracowania redakcyjnego oraz zmian w tytułach. 
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KADENCJA PEŁNA 

WYZWAŃ
W czasie trwającego prawie 10 godzin XLI Zjazdu Delegatów DIL, 
którego frekwencja wyniosła aż 71%, w sumie podjęto 3 rezolucje 
i 20 uchwał. Rok 2021 Dolnośląska Izba Lekarska zakończyła na plu-
sie. Dodatni wynik finansowy w kwocie 2 646 890,46 zł ma zostać 
przeznaczony na fundusz statutowy. 

Głosowanie nad podjęciem uchwały o udzielenie absolutorium DRL za okres VIII kadencji
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Tegoroczny Zjazd Delegatów po raz pierwszy od 
lat odbył się poza siedzibą Izby – w Hotelu Ibis Sty-
les Wrocław Centrum przy pl. Konstytucji 3 Maja 3. 
Wpływ na decyzję o miejscu Zjazdu miała pandemia 
COVID-19 i związane z nią obostrzenia sanitarne. No-
wością było też użycie usprawniających i  przyspie-
szających procedurę wyborczą systemów: czterech 
czytników kodów kreskowych służących do rejestra-
cji delegatów oraz specjalnego skanera automatycz-
nie zliczającego głosy.

Zjazd tradycyjnie rozpoczął się odśpiewaniem Hym-
nu Państwowego oraz uczczeniem minutą ciszy pa-
mięci zmarłych lekarzy. Po ponad dwóch latach obo-
wiązkowego zasłaniania ust i nosa Zjazd mógł w końcu 
odbyć się bez covidowych restrykcji i  obostrzeń – 
wciąż jednak nie było gości z  zaprzyjaźnionych izb. 
Zrezygnowano też z przyznawania zasłużonym medali 
i odznaczeń. 

Roboczą część spotkania rozpoczęto od wyboru 
lek. Ryszarda Kępy na przewodniczącego Zjazdu oraz 
przyjęcia projektu porządku obrad. Następnie na za-
stępców przewodniczącego wybrano lek. Bożenę Ka-
niak oraz lek. dent. Iwonę Świętkowską. Sekretarzami 
zostali: lek. Iwona Dattner-Hapon, dr n. med. Urszula 
Kanaffa-Kilijańska oraz dr n. med. Piotr Knast. Zjazd 
wybrał również członków komisji: skrutacyjnej, uchwał 
i wniosków oraz mandatowej. Podjęta została uchwa-
ła w  sprawie liczebności składu do organów DIL. XLI 
Zjazd Delegatów DIL ustalił liczebność składu: 

•	DRL	–	32	członków,	w tym	8	lekarzy	dentystów,
•	zastępców	 Rzecznika	 Odpowiedzialności	 Zawodo-
wej	–	28	członków,	w tym	6	lekarzy	dentystów,

•	Okręgowego	Sądu	Lekarskiego	–	24	członków,	w tym	
6	lekarzy	dentystów,

•	delegatów	na	Krajowy	Zjazd	Lekarzy	–	41	członków,	
w tym	9	lekarzy	dentystów,

•	Komisji	Rewizyjnej	–	6	członków,	w tym	1	lekarz	den-
tysta,

•	Okręgowej	Komisji	Wyborczej	–	12	członków,	w tym	
3	lekarzy	dentystów.

Przewodnicząca Komisji Mandatowej lek. dent. Barbara 
Polek poinformowała wszystkich obecnych, że frekwen-
cja wyniosła 71%, tym samym potwierdzając prawomoc-
ność Zjazdu (obecnych było 179 z  ogólnej liczby 252 
wszystkich wybranych na Zjazd Delegatów DIL).

Delegaci przyjęli sprawozdania za okres VIII kadencji 
przedstawiane kolejno przez: dr. n. med. Pawła Wró-
blewskiego – prezesa DRL, lek. Ryszarda Jadacha – 
skarbnika DRL, dr. n. med. Piotra Piszkę – Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, dr. n. med. 
Jana Spodzieję – przewodniczącego Sądu Lekarskiego 
oraz lek. Ewę Krawiecką-Jaworską – przewodniczącą 
Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania jawnego zde-
cydowaną większością głosów podjęta została uchwała 
w  sprawie udzielenia absolutorium Dolnośląskiej Ra-
dzie Lekarskiej za działalność finansową i gospodarczą 
w okresie VIII kadencji.

Lek. Małgorzata Niemiec, przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej DIL
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Prezes dolnośląskiego samorządu 
lekarskiego podkreślił, że VIII kaden-
cja upłynęła pod znakiem organizacji 
i  koordynowania działań w  warunkach 
kryzysowych. Protesty środowiska me-
dycznego, pandemia COVID-19, wal-
ka z  postawami antyszczepionkowymi 
i  wojna w  Ukrainie to tylko niektóre 
z wyzwań, przed którymi stanęła Dolno-
śląska Rada Lekarska. 

Część wyborczą Zjazdu otworzyła lek. 
Małgorzata Niemiec – przewodniczą-
ca Okręgowej Komisji Wyborczej, która 
przedstawiła metodologię głosowania. 
Decyzją delegatów na prezesa Dolnoślą-
skiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu licz-
bą 193 głosów został wybrany dr n. med. 
Paweł Wróblewski. Natomiast Okręgo-
wym Rzecznikiem Odpowiedzialności 
Zawodowej został dr n. med. Marek Kaź-
mierczyk (197 głosów). Przeprowadzone 
zostały również wybory na: członków 
DRL, zastępców Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej DIL, członków 
Sądu Lekarskiego DIL, członków Komisji 
Rewizyjnej DIL, delegatów na Krajowy 
Zjazd Lekarzy oraz członków Komisji 
Wyborczej DIL (szczegółowe wyniki wy-
borów znajdują się na s. 9-11).

Skarbnik DRL lek. Ryszard Jadach 
przedstawił projekt preliminarza budże-
towego, który trzy tygodnie wcześniej 
został rozesłany do wszystkich delega-
tów. Po naradzie Zjazd przyjął budżet na 
rok 2022.

Od lewej: przewodnicząca Komisji Wyborczej lek. Małgorzata Niemiec, zastępca przewodniczą-
cego Zjazdu lek. Bożena Kaniak, przewodniczący Zjazdu lek. Ryszard Kępa, zastępca przewod-
niczącego Zjazdu lek. dent. Iwona Świętkowska oraz sekretarze: lek. Iwona Dattner-Hapon i dr 
n. med. Piotr Knast. 

Dr n. med. Piotr Piszko, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, przedstawia problemy i osią-
gnięcia VIII kadencji. 

Lek. Ryszard Jadach, skarbnik DRL, przybliża wyniki finansowe Izby ubiegłej kadencji.
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Delegaci zajęli się również bie-
żącymi problemami. Zaapelowali 
o utrzymanie stażu podyplomowego 
lekarzy i  lekarzy dentystów, bowiem 
aktualny przebieg studiów nie gwa-
rantuje praktycznego przygotowania 
do wykonywania zawodu, co może 
stanowić zagrożenie dla pacjentów. 
Delegaci zaapelowali również do 
ministra zdrowia o  podjęcie działań 
związanych z  możliwością weryfiko-
wania znajomości języka polskiego 
przez lekarzy oraz lekarzy dentystów 
ubiegających się o  tzw. uproszczo-
ny dostęp do wykonywania zawodu 
w Polsce, co również argumentowali 
przede wszystkim bezpieczeństwem 
pacjentów. Trzeci apel do ministra 
zdrowia oraz prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia dotyczył koniecz-
ności wprowadzenia pilnych regula-
cji prawnych premiujących podmioty 
prowadzące szkolenie specjalizacyj-
ne lekarzy i lekarzy dentystów w pro-
cesie kontraktowania świadczeń me-
dycznych z  Narodowym Funduszem 
Zdrowia. ■

Dr n. med. Paweł Wróblewski, prezes DRL, podsumowuje współpracę z firmą TU Inter Polska dotyczącą 
ochrony prawnej lekarzy i lekarzy dentystów, którzy doświadczyli hejtu.

Uczestnicy Zjazdu minutą ciszy uczcili pamięć lekarzy, którzy odeszli na wieczny dyżur podczas minionej kadencji.
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UCHWAŁY I REZOLUCJE XLI ZJAZDU DELEGATÓW DIL

Uchwały XLI Zjazdu Delegatów DIL z dnia 2 kwietnia 2022 roku

NR 1/2022
w sprawie wyboru władz Zjazdu

§ 1
XLI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu do-
konał wyboru władz Zjazdu:

Przewodniczący Zjazdu: Ryszard Kępa

Zastępcy Przewodniczącego Zjazdu:
•	Bożena Kaniak
•	 Iwona Świętkowska

Sekretarze Zjazdu:
•	 Iwona Dattner-Hapon
•	Urszula Kanaffa-Kilijańska
•	Piotr Knast

NR 2/2022
w sprawie zatwierdzenia programu Zjazdu

§ 1
XLI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu za-
twierdza program XLI Zjazdu Delegatów DIL z dnia 2 kwietnia 2022r., 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

NR 3/2022
w sprawie powołania komisji zjazdowych

§ 1
XLI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu po-
wołuje Komisję Uchwał i  Wniosków, Skrutacyjną oraz Mandatową 
w składzie:

Komisja Mandatowa
•	Barbara Polek
•	Zbigniew Markiewicz
•	 Julita Szwed

Komisja Uchwał i Wniosków
•	Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska
•	 Jacek Grzebieluch
•	Halina Nawrocka
•	Leszek Pałka
•	Wojciech Sulka
•	Andrzej Wojnar

Komisja Skrutacyjna
•	Mateusz Bokun 
•	Agnieszka Browarska
•	Małgorzata Fitrzyk
•	Krystyna Michalak
•	Wojciech Pawlak
•	Zdzisława Piotrowska-Gede
•	Robert Ślisz 
•	Martyna Wąsik

NR 4/2022
w sprawie liczebności składu organów DIL

§ 1
XLI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu usta-
la następującą liczebność składu organów DIL:
Dolnośląska Rada Lekarska
32 członków, w tym 8 lekarzy dentystów
•	Wrocław: 17 lekarzy i 5 lekarzy dentystów
•	Wałbrzych: 3 lekarzy i 1 lekarz dentysta
•	 Jelenia Góra: 2 lekarzy i 1 lekarz dentysta
•	Legnica: 2 lekarzy i 1 lekarz dentysta

Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
28 członków, w tym 6 lekarzy dentystów

Okręgowy Sąd Lekarski
24 członków, w tym 6 lekarzy dentystów

Delegaci na Krajowy Zjazd Lekarzy
41 członków, w tym 9 lekarzy dentystów
•	Wrocław: 22 lekarzy i 6 lekarzy dentystów
•	Wałbrzych: 4 lekarzy i 1 lekarz dentysta
•	 Jelenia Góra: 3 lekarzy i 1 lekarz dentysta
•	Legnica: 3 lekarzy i 1 lekarz dentysta

Komisja Rewizyjna
6 członków, w tym 1 lekarz dentysta

Okręgowa Komisja Wyborcza
12 członków, w tym 3 lekarzy dentystów

NR 5/2022
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego DIL za rok 2021

§ 1
XLI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu za-
twierdza sprawozdanie finansowe DIL za rok 2021 i przeznacza do-
datni wynik finansowy netto w  kwocie 2  646  890,46  zł na fundusz 
statutowy.
Załącznikiem do uchwały jest bilans, rachunek zysków i strat oraz in-
formacja dodatkowa.

NR 6/2022
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
§ 1

XLI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu za-
twierdza sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej za okres VIII kadencji, stanowiące załącznik 
do niniejszej uchwały.

NR 7/2022
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

z działalności Sądu Lekarskiego DIL
§ 1

XLI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu za-
twierdza sprawozdanie z  działalności Sądu Lekarskiego za okres VIII 
kadencji, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

NR 8/2022
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

z działalności Komisji Rewizyjnej DIL
§ 1

XLI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu za-
twierdza sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres VIII 
kadencji, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

NR 9/2022
w sprawie udzielenia absolutorium Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej

§ 1
XLI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu 
udziela absolutorium Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej za działalność 
finansową i gospodarczą w okresie VIII kadencji.

NR 10/2022
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

z działalności Okręgowej Komisji Wyborczej DIL
§ 1
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UCHWAŁY I REZOLUCJE XLI ZJAZDU DELEGATÓW DIL

XLI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu za-
twierdza sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Wyborczej 
DIL za okres VIII kadencji, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

NR 11/2022
w sprawie wyboru prezesa Dolnośląskiej Rady Lekarskiej

§ 1
XLI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu do-
konał wyboru prezesa Dolnośląskiej Rady Lekarskiej  w osobie: dr n. 
med. Paweł Wróblewski.

NR 12/2022
w sprawie wyboru Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
§ 1

XLI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu do-
konał wyboru Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Dolnoślą-
skiej Izby Lekarskiej w osobie: dr n. med. Marek Kaźmierczyk.

NR 13/2022
w sprawie wyboru członków Dolnośląskiej Rady Lekarskiej 

§ 1
XLI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu do-
konał wyboru członków Dolnośląskiej Rady Lekarskiej w osobach: 
•	 lek. Błaszczyk Aleksander
•	 lek. Daroszewska Martyna
•	 lek. Dattner-Hapon Iwona
•	 lek. dent. Duży Violetta
•	 lek. dent. Dyrcz-Giers Barbara
•	 lek. dent. Florjański Wojciech
•	 lek. Grabek Paweł
•	 lek. Jadach Ryszard
•	 lek. Janusz Przemysław
•	 lek. Jungiewicz-Janusz Katarzyna
•	 lek. Kaniak Bożena
•	 lek. Kępa Ryszard
•	 lek. Knast Piotr
•	 lek. Lesner Karolina
•	 lek. dent. Lubczyński Marcin
•	 lek. Lula Józef
•	 lek. dent. Marczyk-Felba Alicja
•	 lek. Markiewicz Zbigniew
•	 lek. Murawska Ewelina
•	 lek. dent. Nakraszewicz Małgorzata
•	 lek. Niemiec Małgorzata
•	 lek. Pałka Leszek
•	 lek. dent. Polek Barbara
•	 lek. Radziszewska Dorota
•	 lek. Seifert Robert
•	 lek. Sulka Wojciech
•	 lek. dent. Świętkowska Iwona
•	 lek. Tradecki Marek
•	 lek. Trnka Jakub
•	 lek. Wojnar Andrzej
•	 lek. Wróbel Janusz
•	 lek. Zbieg Stefan

NR 14/2022
w sprawie wyboru zastępców Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej 
§ 1

XLI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu do-
konał wyboru zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
DIL w osobach: 
•	 lek. dent. Badora Grzegorz
•	 lek. Bogusiak Maciej
•	 lek. Dąbrowski Dariusz
•	 lek. Drogosz-Rynowiecki Dominik
•	 lek. dent. Ficer Jacek
•	 lek. Głód Mateusz

•	 lek. dent. Hałatek-Dworowska Irena
•	 lek. Kawka Arkadiusz
•	 lek. Klakočar Jacek
•	 lek. Kolanko Jacek
•	 lek. Michalec Paweł
•	 lek. Mikłaszewicz Beata
•	 lek. dent. Mucha Elżbieta
•	 lek. dent. Nelke Kamil
•	 lek. Orońska Anna
•	 lek. Pawłowska Dagmara
•	 lek. Piszko Piotr
•	 lek. Powierza Danuta
•	 lek. Raiter Artur
•	 lek. Sebzda Tadeusz
•	 lek. Skoczylas Marek
•	 lek. Skrzypek Witold
•	 lek. Staniszewski Tomasz
•	 lek. dent. Stehlik Marek
•	 lek. Tomalska-Bywalec Katarzyna
•	 lek. Tuchendler Tomasz
•	 lek. Wnukiewicz Witold
•	 lek. Wojtasiak Piotr

NR 15/2022
w sprawie wyboru członków Okręgowego Sądu Lekarskiego 

Dolnośląskiej Izby Lekarskiej 
§ 1

XLI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu do-
konał wyboru członków Sądu Lekarskiego DIL w osobach: 
•	 lek. dent. Brade Zofia
•	 lek. Dąbek Grażyna
•	 lek. dent. Fitrzyk Małgorzata
•	 lek. Grześkowiak Przemysław
•	 lek. Jazy Jacek
•	 lek. dent. Kiełbowicz Maria
•	 lek. Kowalski Tadeusz
•	 lek. Koźbiał Marian
•	 lek. dent. Krysińska Elżbieta
•	 lek. Markiewicz Zygmunt
•	 lek. Młynarczewski Adam
•	 lek. Niemiec-Gmerek Wiesława
•	 lek. dent. Nienartowicz Jan
•	 lek. Nojek Ewa
•	 lek. Pacułt Grzegorz
•	 lek. Piskórz Mariusz
•	 lek. Podwórna Dorota
•	 lek. Słopecka-Borejko Grażyna
•	 lek. Spodzieja Jan
•	 lek. Szewczyk-Borkowska Anna
•	 lek. Walczak Dorota
•	 lek. Wołowiec Dariusz
•	 lek. Zębik Marek

NR 16/2022
w sprawie wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy

§ 1
XLI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu do-
konał wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy w osobach: 
•	 lek. Bednorz Włodzimierz
•	 lek. dent. Bruziewicz-Mikłaszewska Barbara
•	 lek. Daroszewska Martyna
•	 lek. Dattner-Hapon Iwona
•	 lek. Drozdek Patrycja
•	 lek. Dudziak Kamila
•	 lek. dent. Duży Violetta
•	 lek. dent. Florjański Wojciech
•	 lek. Grabek Paweł
•	 lek. Janusz Przemysław
•	 lek. Jungiewicz-Janusz Katarzyna
•	 lek. dent. Kanaffa-Kilijańska Urszula
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•	 lek. Kaniak Bożena
•	 lek. Kępa Ryszard
•	 lek. Kierzek Andrzej
•	 lek. Knast Piotr
•	 lek. Krawiecka-Jaworska Ewa
•	 lek. dent. Lubczyński Marcin
•	 lek. Lula Józef
•	 lek. Łuszczki Justyna
•	 lek. dent. Marczyk-Felba Alicja
•	 lek. Markiewicz Zbigniew
•	 lek. Mazur Michał
•	 lek. Murawska Ewelina
•	 lek. dent. Nakraszewicz Małgorzata
•	 lek. Niemiec Małgorzata
•	 lek. Pałka Leszek
•	 lek. dent. Polek Barbara
•	 lek. Radomska-Hnatyszyn Kamila
•	 lek. Radziszewska Dorota
•	 lek. Seifert Robert
•	 lek. Skoczylas Marek
•	 lek. Spodzieja Jan
•	 lek. Sulka Wojciech
•	 lek. Szewczyk-Borkowska Anna
•	 lek. dent. Świętkowska Iwona
•	 lek. Trnka Jakub
•	 lek. Wojnar Andrzej
•	 lek. Wróblewski Paweł
•	 lek. Zbieg Stefan
•	 lek. Żuk Wojciech

NR 17/2022
w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej

Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
§ 1

XLI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu do-
konał wyboru członków Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiej Izby Lekar-
skiej w osobach: 
•	 lek. Banaś Joanna

•	 lek. Drozdek Patrycja
•	 lek. Krawiecka-Jaworska Ewa
•	 lek. Owczarek Agnieszka
•	 lek. Simon-Błażewicz Magdalena
•	 lek. dent. Wąsowski Wojciech

NR 18/2022
w sprawie wyboru członków Komisji Wyborczej 

Dolnośląskiej Izby Lekarskiej 
§ 1

XLI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu do-
konał wyboru członków Komisji Wyborczej Dolnośląskiej Izby Lekar-
skiej w osobach: 
•	 lek. Dattner-Hapon Iwona
•	 lek. dent. Florjański Wojciech
•	 lek. Janusz Przemysław
•	 lek. Kaniak Bożena
•	 lek. Kępa Ryszard
•	 lek. Kolanko Jacek
•	 lek. Niemiec Małgorzata
•	 lek. Pałka Leszek
•	 lek. dent. Polek Barbara
•	 lek. Radziszewska Dorota
•	 lek. Wróbel Janusz

NR 19/2022
w sprawie uchwalenia budżetu Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

§ 1
XLI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu 
uchwala budżet Dolnośląskiej Izby Lekarskiej na 2022 rok, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

NR 20/2022
w sprawie podwyższenia kwoty przyznawanej przez Skarbnika DRL

§ 1
XLI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu pod-
wyższa kwotę, którą Skarbnik DRL może zatwierdzić bez akceptacji 
Prezydium DRL do wysokości 5 000 zł.

Rezolucje XLI Zjazdu Delegatów DIL z dnia 2 kwietnia 2022 r.

NR 1/2022
w sprawie utrzymania stażu podyplomowe-

go lekarzy i lekarzy dentystów

XLI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej uznaje za koniecz-
ne utrzymanie stażu podyplomowego lekarzy i  lekarzy dentystów. 
Aktualny program i  przebieg studiów nie gwarantuje praktycznego 
przygotowania lekarza do wykonywania zawodu. Likwidacja stażu 
podyplomowego w obecnych warunkach – nauka zdalna z powodu 
pandemii – nie tylko obniżyłaby jakość przygotowania lekarza do sa-
modzielnego wykonywania zawodu, a  także stwarzałaby zagrożenie 
dla pacjentów oraz narażałaby młodych lekarzy na odpowiedzialność 
cywilną i karną.

NR 2/2022
w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany zasad

dotyczących znajomości języka polskiego osób, 
których kwalifikacje zawodowe podlegają uznaniu w Polsce. 

XLI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej uznaje za koniecz-
ne podjęcie działań zmierzających do zmiany art. 7 ustawy z  dnia 
5.12.1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w kwestii zwią-

zanej z możliwością weryfikowania znajomości języka polskiego przez 
lekarzy i  lekarzy dentystów ubiegających się o tzw. uproszczony do-
stęp do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty w Polsce. Śro-
dowisko lekarskie stoi na stanowisku, że dla bezpieczeństwa polskich 
pacjentów znajomość języka polskiego przez personel medyczny jest 
niezbędna.

NR 3/2022
w sprawie premiowania podmiotów leczniczych prowadzących 

kształcenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów 

XLI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej uznaje za konieczne 
pilne wprowadzenie regulacji prawnych premiujących podmioty pro-
wadzące szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów w pro-
cesie kontraktowania świadczeń medycznych z  Narodowym Fundu-
szem Zdrowia.

W procesie kontraktowania Narodowy Fundusz Zdrowia jako płat-
nik nie uwzględnia czy dany świadczeniodawca prowadzi szkolenie 
specjalizacyjne. Sytuacja ta jest niesprawiedliwa i  demotywuje jed-
nostki do uzyskania akredytacji i prowadzenia szkolenia specjalizacyj-
nego lekarzy i lekarzy dentystów.
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Uchwała Dolnośląskiej Rady Lekarskiej z 17.03.2022 r.

Obwieszczenia przewodniczącego OKW

Uchwały Dolnośląskiej Rady Lekarskiej z 21.04.2022 r.

NR 29/2022
w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania miesięcznej składki członkowskiej 

NR 30/2022
w sprawie wydania opinii dot. kandydata na konsultanta wojewódz-

kiego w dziedzinie alergologii dla województwa dolnośląskiego
§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu pozytywnie opiniuje 
kandydaturę prof. dr. hab. n. med. Marka Jutela na konsultanta 
wojewódzkiego w dziedzinie alergologii dla województwa dolno-
śląskiego.

NR 31/2022
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wy-

konujących działalność leczniczą

NR 32/2022
w sprawie zmiany Uchwały nr 113/2021 DRL z dnia 16.12.2021 roku
dotyczącej terminów posiedzeń DRL i Prezydium DRL w 2022 roku

§ 1
Uchwała nr 113/2021 Dolnośląskiej Rady Lekarskiej z dnia 16 grud-
nia 2022 roku otrzymuje następujące brzmienie:
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu ustala następujące ter-
miny posiedzeń Dolnośląskiej Rady Lekarskiej i  Prezydium DRL 
w 2022 roku:

Obwieszczenie NR 4/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wyników wyborów 

na stanowiska funkcyjne 
podczas zgromadzenia wyborczego 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej DIL
§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie proto-
kołów Zgromadzenia Wyborczego Okręgowej Komisji Rewizyj-
nej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu, ogłasza się, że 
wybrano: 
1) na stanowisko przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewi-

zyjnej DIL
 lek. Ewa Krawiecka-Jaworska 
2) na stanowisko wiceprzewodniczącego Okręgowej Komisji 

Rewizyjnej DIL:
 lek. Patrycja Drozdek 
3) na stanowisko wiceprzewodniczącego Okręgowej Komisji 

Rewizyjnej DIL
 lek. dent. Wojciech Wąsowski
4) na stanowisko sekretarza Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

DIL
 lek. Agnieszka Owczarek

Obwieszczenie NR 5/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wyników wybo-

rów na stanowiska funkcyjne 
podczas zgromadzenia wyborczego Dol-

nośląskiej Rady Lekarskiej
§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie proto-
kołów Zgromadzenia Wyborczego Dolnośląskiej Rady Lekar-
skiej we Wrocławiu, ogłasza się, że wybrano: 
1) na stanowisko wiceprezesa 
 lek. Piotr Knast
2) na stanowisko wiceprezesa ds. stomatologii  

lek. dent. Alicja Marczyk-Felba
3) na stanowisko wiceprezesa ds. kształcenia
 lek. Andrzej Wojnar

4) na stanowisko wiceprezesa Delegatury Wrocławskiej
 lek. Bożena Kaniak
5) na stanowisko wiceprezesa Delegatury Wałbrzyskiej
 lek. Dorota Radziszewska
6) na stanowisko wiceprezesa Delegatury Legnickiej
 lek. Ryszard Kępa
7) na stanowisko wiceprezesa Delegatury Jeleniogórskiej
 lek. dent. Barbara Polek
8) na stanowisko skarbnika
 lek. Janusz Wróbel 
9) na stanowisko sekretarza
 lek. Małgorzata Niemiec
10) na stanowisko zastępcy sekretarza
 dr n. med. Wojciech Florjański
11) na stanowisko członka Prezydium DRL –
 przewodniczący Komisji Młodych Lekarzy
 lek. Przemysław Janusz

Obwieszczenie NR 6/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wyników wybo-

rów na stanowiska funkcyjne 
podczas zgromadzenia wyborczego Okrę-

gowego Sądu Lekarskiego 
§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie proto-
kołów Zgromadzenia Wyborczego Okręgowego Sądu  Lekar-
skiego Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu, ogłasza się, 
że wybrano: 
1) na stanowisko przewodniczącego Okręgowego Sądu Le-

karskiego
 lek. Jan Spodzieja
2) na stanowisko wiceprzewodniczącego Okręgowego Sądu 

Lekarskiego 
 lek. Tadeusz Kowalski 
3) na stanowisko wiceprzewodniczącego Okręgowego Sądu 

Lekarskiego 
 lek. dent. Jan Nienartowicz

OBWIESZENIA OKW I UCHWAŁY DRL
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Pozostałe uchwały znajdują się na stronie: bip.dilnet.wroc.pl

Prezydium DRL Rada DIL
13.01.2022 27.01.2022
17.02.2022 24.02.2022
03.03.2022 17.03.2022 

21.04.2022
26.05.2022 05.05.2022 
09.06.2022 23.06.2022
28.07.2022
25.08.2022
22.09.2022 01.09.2022
06.10.2022 27.10.2022
03.11.2022 17.11.2022
01.12.2022 15.12.2022

NR 33/2022
w sprawie składu Prezydium DRL

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu ustala 
skład Prezydium DRL:
1. Wiceprezes
2. Wiceprezes ds. stomatologii
3. Wiceprezes ds. kształcenia
4. Wiceprezes Delegatury Wrocławskiej
5. Wiceprezes Delegatury Wałbrzyskiej
6. Wiceprezes Delegatury Legnickiej
7. Wiceprezes Delegatury Jeleniogórskiej
8. Skarbnik
9. Sekretarz
10. Zastępca Sekretarza
11. Członek – Przewodniczący Komisji Młodych Lekarzy

NR 34/2022
w sprawie składu Prezydium DRL

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu ustala skład Prezydium 
DRL w osobach:
1. Wiceprezes – dr n. med. Piotr Knast 
2. Wiceprezes ds. stomatologii – lek. dent. Alicja Marczyk-Felba 
3. Wiceprezes ds. kształcenia  

– dr hab. n. med. Andrzej Wojnar, prof. nadzw. 
4. Wiceprezes Delegatury Wrocławskiej – lek. Bożena Kaniak 
5. Wiceprezes Delegatury Wałbrzyskiej  

– dr n. med. Dorota Radziszewska 
6. Wiceprezes Delegatury Legnickiej – lek. Ryszard Kępa 
7. Wiceprezes Delegatury Jeleniogórskiej 

– lek. dent. Barbara Polek 
8. Skarbnik – lek. Janusz Wróbel 
9. Sekretarz – lek. Małgorzata Niemiec 
10. zastępca Sekretarza – dr n. med. Wojciech Florjański 
11. Członek – przewodniczący Komisji Młodych 

Lekarzy – dr n. med. Przemysław Janusz

NR 35/2022
w sprawie powołania komisji problemowych DRL

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu powołuje następujące 
komisje problemowe:
1. Komisja Stomatologiczna
2. Komisja Kształcenia
3. Komisja Legislacyjna
4. Komisja Etyki

5. Komisja Finansowa
6. Komisja Socjalna 
7. Komisja ds. Rejestracji Lekarzy i ds. Stażu Podyplomowego
8. Komisja Młodych Lekarzy
9. Komisja Współpracy Międzynarodowej
10. Komisja Specjalna
11. Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
12. Komisja Lekarzy Prowadzących Podmioty 

Wykonujące Działalność Leczniczą

NR 36/2022
w sprawie powołania przewodniczących komisji problemowych DRL

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu powołuje przewodni-
czących komisji problemowych:
1. Komisja Stomatologiczna – lek. dent. Alicja Marczyk-Felba 
2. Komisja Kształcenia  

– dr hab. n. med. Andrzej Wojnar, prof. nadzw. 
3. Komisja Legislacyjna – dr n. med. Wojciech Sulka 
4. Komisja Etyki – dr n. med. Jakub Trnka 
5. Komisja Finansowa – dr n. med. Piotr Knast 
6. Komisja Socjalna – lek. Bożena Kaniak
7. Komisja ds. Rejestracji Lekarzy i ds. Stażu 

podyplomowego – lek. Małgorzata Niemiec 
8. Komisja Młodych Lekarzy – dr n. med. Przemysław Janusz
9. Komisja Współpracy Międzynarodowej  

– lek. Katarzyna Jungiewicz-Janusz 
10. Komisja Specjalna – lek. Aleksander Błaszczyk 
11. Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji – lek. Leszek Pałka 

NR 37/2022
w sprawie powołania przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu powołuje dr. hab. n. 
med. Andrzeja Wojnara, prof. nadzw. na przewodniczącego Kole-
gium Redakcyjnego Gazety DIL „Medium”.

NR 38/2022
w sprawie składu 

Komisji ds. Rejestracji Lekarzy i ds. Stażu Podyplomowego DRL
§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu zatwierdza następu-
jący skład Komisji ds. Rejestracji Lekarzy i ds. Stażu Podyplomo-
wego DRL:

Lek. dent. Alicja Marczyk–Felba – wiceprezes ds. stomatologii
Lek. Bożena Kaniak – wiceprezes Delegatury Wrocławskiej
Lek. dent. Barbara Polek – wiceprezes Delegatury Jeleniogórskiej
Dr n. med. Dorota Radziszewska – wiceprezes 
Delegatury Wałbrzyskiej
Lek. Ryszard Kępa – wiceprezes Delegatury Legnickiej
Dr n. med. Wojciech Florjański – zastępca sekretarza DRL

NR 39/2022
w sprawie sfinansowania honorarium adwokackiego

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska wyraża zgodę na sfinansowanie hono-
rarium adwokackiego w sprawie analizy zasadności roszczeń firmy 
PROMODERO LIMITED Sp. z o.o. wykonawcy umowy o roboty bu-
dowlane w zakresie realizacji inwestycji „Przebudowa z rozbudo-
wą i nadbudową Kamienic przy ulicy Kazimierza Wielkiego 43 i 45 
we Wrocławiu”.
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DOLNOŚLĄSKA IZBA LEKARSKA ZAPRASZA 
NA REGATY ŻEGLARSKIE LEKARZY W KLASIE 

OMEGA NA JEZIORZE WIELEŃSKIM 

TERMIN I MIEJSCE REGAT
10-12.06.2022
Wieleń, plac Pielgrzymów 9, 64-234 Przemęt / Przemęcki Park 
Krajobrazowy Ośrodek Wypoczynkowy „KROKUS” na Pojezie-
rzu Leszczyńskim

ORGANIZATOR
– Dolnośląska Izba Lekarska 
– Filip Inglot, Marcin Madziarski, Michał Żygadło, Piotr Brzo-

zowski

WSPÓŁORGANIZATOR
OW „Krokus”

KONTAKT
– Filip Inglot tel.: +48 794 172 620 – organizator regat DIL 

Wrocław
 e-mail: filip.inglot@hotmail.com

LICZBA MIEJSC
– 12 załóg, decyduje kolejność zgłoszeń 

WYMAGANIA
– liczba członków załogi – 3 osoby (w tym minimum 2 lekarzy),
– prowadzący jednostkę minimum w stopniu żeglarza jach-

towego (musi być lekarzem),
– znajomość przepisów PZŻ, przepisów regatowych, prze-

strzeganie instrukcji żeglugi, umiejętność pływania.

SPOSÓB PROWADZENIE REGAT
Przewiduje się rozegranie wyścigów systemem przesiadko-
wym w sobotę 11.06.2022 r.
Szczegóły poda sędzia główny w instrukcji żeglugi i komuni-
kacie sędziowskim.

PROGRAM REGAT
Piątek
do 18.00 Przyjazd, zakwaterowanie
19.00-2.00 Uroczysta kolacja
Sobota
9.00 Śniadanie

9.30 Apel i rozpoczęcie regat – przystań żeglarska, ko-
misja sędziowska

14.00-15.00 Obiad
16.30 Zakończenie regat – dyplomy i puchary
18.00-1.00 Kolacja – Biesiada przy grillu
10-18.00 Kajaki, rowery wodne, boiska do siatkówki i ko-

szykówki (dla niebiorących udziału w regatach)
Niedziela
9.00 Śniadanie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Wpisowe do regat – 250 zł/osoba

W RAMACH WPISOWEGO ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
– wyżywienie od kolacji w piątek 10.06.2022 r. do śniadania 

w niedzielę 12.06.2022 r.
– zakwaterowanie od piątku 10.06.2022 r. do niedzieli 

12.06.2022 r. w domkach (pokoje 3-4-osobowe)
– łodzie do regat oraz kamizelki asekuracyjne dla uczestni-

ków regat
– nagrody dla uczestników

INFORMACJE 
– o ośrodku: http://www.ow-krokus.pl/
– o klasie Omega: https://www.klasaomega.pl/

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia można przesyłać do 15 maja 2022 r. poprzez for-
mularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie interne-
towej DIL w zakładce Społeczność/Wydarzenia Sportowe.
W dniu rozpoczęcia regat prosimy o posiadanie patentu 
min. Żeglarza Jachtowego przez Sternika oraz uzupełnio-
nego druku. Proszę również o przesłanie maila z potwier-
dzeniem przelewu 250 zł od osoby (750 zł za całą załogę)

Fundacja dla Wiedzy i Mądrości
nr rachunku w BNP PARIBAS Bank Polska S.A.: 12 2030 
0045 1110 0000 0402 7620 tytuł przelewu: Regaty Leka-
rzy Imię i nazwisko (sternika) na adres e-mail filip.inglot@
hotmail.com

UWAGA:
Pełne zgłoszenie traktujemy jako uzupełnienie formularza 
oraz przesłanie potwierdzenia przelewu.
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konferencja-spektrum.pl
Biuro Organizatora: 
Alfa event sp. z o.o. 
biuro@alfaevent.pl

Patronat Honorowy:

TEMATY GŁÓWNE:
Okulistyka dziecięca
Jaskra – innowacyjne metody leczenia
Chirurgia refrakcyjna – innowacyjne metody i technologie
Choroby siatkówki – zwyrodnienie plamki związane z wiekiem

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KURSACH:
 Implant przeciw jaskrowy Preserflo – zasady kwalifikacji 
   i praktyczny kurs wszczepiania

 Program AMD

Szczegółowy program wydarzenia oraz rejestracja na stronie:
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COVID-19

Trwająca od dwóch lat pandemia pokazała, jak duże zna-
czenie w świecie mają nieuzasadnione wierzenia, intuicja, 
myślenie magiczne, autorytaryzm, dogmatyzm, przesąd 

i  inne nieracjonalne sposoby myślenia. A  dzieje się to nawet 
w Europie, która tak bardzo szanuje spuściznę Oświecenia.

Pojawienie się nowej, nieznanej choroby zakaźnej zmobilizo-
wało wirusologów, farmaceutów i  lekarzy do działań dyktowa-
nych przez naukę, ale społeczeństwa korzystające z  wysiłków 
tych specjalistów zareagowały podobnie, jak to zrobiły dwa 
wieki wcześniej, gdy rozpoczynały się masowe szczepienia prze-
ciwko ospie. Co prawda nikt już nie straszy nas poszczepiennym 
spotwornieniem, niemniej jednak pojawiły się nowe mity, teorie 
spiskowe i przesądy utrudniające zwalczanie zarazy.

Sondaże wykazały, że w  Polsce 32% osób nie zamierza się 
szczepić (dane z sierpnia 2021, wg ARC Rynek). W krajach Europy 
Zachodniej odsetek ten jest nieco mniejszy – we Francji jest to 
16% (dane z lipca 2021 r. wg „Les Echos”).

Przyczyny tej niechęci do szczepień są różne, ale ich wspólną 
podstawą jest niedobór racjonalnego myślenia.

Niektórzy myślą, że celowe wprowadzanie do organizmu ludz-
kiego elementów potencjalnie patogennych jest aktem a prio-
ri szkodliwym, bo przeciwnym naturze. Osoby religijne często 
uważają, że szczepienie, które jest bezczelną ingerencją w bo-
skie plany, to niemal świętokradztwo. Myślący magicznie wierzą 
święcie, że ta cała pandemia jest wynikiem spisku zorganizo-

wanego przez potężne lobby farmaceutyczne współpracujące 
ze skorumpowanymi lekarzami. Są też i  tacy, co po prostu nie 
wierzą w istnienie drobnoustrojów.

Dużo jest też ludzi, u których szczepienia same w sobie nie wy-
wołują żadnych emocji, a sprzeciw wobec nich traktowany jest 
jako deklaracja przynależności do grupy znajomych, do jakiejś 
subkultury lub organizacji.

Obecna pandemia prawie we wszystkich krajach pogłębi-
ła istniejące nierówności społeczne i  ekonomiczne. We Francji 
ustaliły się one na poziomie krytycznym. Wzrost cen akcji na 
giełdzie przy wychodzeniu z lockdownów wzbogacił najbogat-
szych, a najbiedniejsi w tym czasie boleśnie odczuli podwyżkę 
cen energii, paliwa i  artykułów spożywczych. W  powstałym 
klimacie niezadowolenia i  troski o  jutro, wprowadzenie dodat-
kowych utrudnień w  życiu codziennym w  postaci przepustki 
szczepieniowej (pass vaccinal) spowodowało obudzenie uśpio-
nego ruchu „Żółtych Kamizelek”, którego uczestnicy (robotnicy 
i niższa warstwa klasy średniej) obecnie nazwali się „Obrońcami 
Wolności”. Odnotowano liczne ich manifestacje w całym kraju. 
Posłowie, którzy głosowali za wprowadzeniem przepustki sani-
tarnej, stali się obiektami agresji słownych i fizycznych. Niektó-
rym podpalono domy i zniszczono samochody. W mediach spo-
łecznościowych pojawiły się pod ich adresem teksty nasycone 
niewybrednymi obelgami i poważnymi śmiertelnymi groźbami. 
Protestujący pod hasłem wolności na ogół rozumieją taką wol-

Myśleć racjonalnie, 
aby żyć lepiej

Tekst Witold Kapuściński
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ność, jaką daje godziwy zarobek, ale niektórzy z nich, nie przej-
mując się zbytnio logiką, do tak pojmowanej wolności dodają 
zniesienie wszelkich utrudniających życie codzienne zarządzeń 
sanitarnych związanych z pandemią.

W  rezultacie władze nie mogą swobodnie stosować zaleceń 
naukowców i  lekarzy, bo każde działanie przeciwepidemiczne 
negocjowane musi być z tymi, którzy szczepień się boją bardziej 
niż zarazy.

Irracjonalizm może paradoksalnie zagnieździć się w umysłach 
nawet zdeklarowanych orędowników nauki. W  grudniu jego 
ofiarami padli w wieku lat 72 dwaj bracia-bliźniacy, znani tele-
wizyjni popularyzatorzy fizyki i  astronomii, Igor i  Griszka Bog-
danoff. Postanowili, że nie poddadzą się szczepieniom. Wiedli 
przykładnie zdrowy tryb życia wierząc, że chroni ich to przed 
koronawirusem. Niestety, musieliśmy pożegnać się z  nimi już 
w miesiąc po tym, jak się zarazili.

Od epoki Oświecenia w sferze myślenia irracjonalnego niewiele 
się zmieniło. Nadal wiele, skądinąd rozsądnych i  szanowanych 
osób, poważnie wyraża dziwne przekonania. Można się dowie-
dzieć od nich, że koronawirus i pandemia nie istnieją, szczepion-
ki są niebezpieczne, lekarze głoszą głupoty, teoria Darwina to 
herezja, a człowiek nie chodził po księżycu i nie rozbił atomu. 

W tym samym czasie sukcesy tych, co z  rozumu w pełni ko-
rzystali, przerosły nieraz najśmielsze oczekiwania. Dzięki nauce 
człowiek żyje dzisiaj dwa razy dłużej niż w XVIII wieku, chodzi po 
Księżycu, ogląda początek wszechświata, pokonuje większość 
chorób zakaźnych, wykrywa i  usuwa zmutowane geny, prze-
szczepia serce, w kieszeni nosi całą wiedzę i kulturę świata i robić 
może wiele innych rzeczy, o których rodzicom naszym nawet się 
nie śniło. Te osiągnięcia rozumu jednak nie wszystkich zdołały 

zachęcić do korzystania z tego wspaniałego narzędzia przy oce-
nie rzeczywistości, podejmowaniu decyzji i planowaniu działań. 

Przekonywanie antyszczepionkowców z  reguły nie przynosi 
efektu, bo racjonalność i logika nie są dla nich najważniejszą zaletą 
argumentacji. W rezultacie pandemia przedłuża się, a śmiertelne 
żniwo staje się normą. Minęły już dwa lata pandemii i  jej końca 
nie widać, mimo optymistycznych przepowiedni, którymi w wie-
lu krajach usiłuje się uspokoić obywateli. A tymczasem wyrasta-
ją przed nami, jak grzyby po deszczu, nowe globalne zagrożenia 
jakimi są: katastrofa klimatyczna, katastrofa ekologiczna, zniewo-
lenie człowieka przez sztuczną inteligencję w połączeniu z  inży-
nierią genetyczną, apokalipsa kwantowa, nie zapominając o stale 
obecnej wizji zagłady atomowej. Luki w działaniach racjonalnych, 
jeśli nic się nie zmieni, będą coraz boleśniej odczuwalne, choć nie-
którzy uważają, że nie powinniśmy się tym przejmować, bo te kło-
poty spadną nie na nas, ale na pokolenie, które nas zastąpi.

Z pomocą (jak nie nam, to naszym dzieciom) powinna przyjść 
edukacja, która może uczniom dostarczać narzędzia potrzebne 
do sprawnego posługiwania się rozumem, wpajając przy tym 
odruchy weryfikowania faktów i logicznej argumentacji, uodpor-
niając w ten sposób umysły przeciw teoriom spiskowym, innym 
formom demagogii i zbyt łatwemu uogólnianiu. Chodzi o to, aby 
umożliwić młodzieży samodzielne zgłębianie problemów świa-
ta współczesnego i rozbudzić chęć uczestniczenia w jego ulep-
szaniu. Uprzywilejowanymi przedmiotami nauczania powinny 
stać się m.in.: posługiwanie się rachunkiem prawdopodobień-
stwa, selekcja informacji medialnych, myślenie krytyczne, logika, 
elementy psychologii ze szczególnym uwzględnieniem błędów 
poznawczych. Psycholodzy, socjolodzy pedagodzy powinni taki 
programem nauczania szkolnego ułożyć, abyśmy mogli z więk-
szym optymizmem wkraczać w trzecie tysiąclecie. ■
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WYWIAD „MEDIUM”

Dolnośląskie Centrum Leczenia Spastyczności i Dystonii 
Nowa jednostka powstająca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego

W  ostatnich dwóch latach Szpital przy ul. Koszarowej we 
Wrocławiu kojarzył się wszystkim z codziennymi konferen-
cjami prasowymi na temat zakażeń i sytuacji epidemicznej 
związanej z COVID-19. O szpitalu zwykło się mawiać „zakaź-
ny”. Jest to jednak placówka wielospecjalistyczna z prężnie 
działającymi oddziałami, stale poszerzająca katalog świad-
czeń medycznych.

W  najbliższych dniach przy oddziale neurologii zostanie 
oficjalnie otwarte Centrum Leczenia Spastyczności i  Dys-
tonii, nowa placówka tak bardzo potrzebna mieszkańcom 
naszego regionu. Z dr n. med. Katarzyną Mariańską – ordy-
natorem oddziału oraz starszymi asystentami: dr Joanną 
Maciejewską i dr Ewą Mulek rozmawia Dariusz Lewera.

Dr Dariusz Lewera: Pani ordynator, nowa jednostka przy 
prowadzonym przez panią oddziale to zupełnie nowe 
możliwości realizacji świadczeń medycznych?
Dr n. med. Katarzyna Mariańska: Leczeniem pacjentów 
z dystonią zajmowałam się praktycznie od początku istnie-
nia Oddziału Neurologii w tutejszym szpitalu, czyli od 2009 
roku. Moim pierwszym nauczycielem był prof. Sławomir Bu-
drewicz w Klinice Neurologii Uniwersytetu Medycznego im. 
Piastów Śląskich we Wrocławiu. Leczeniem spastyczności 
u pacjentów po udarze mózgu zajmujemy się od początku 

powstania specjalnie dedykowanego programu lekowego 
w  roku 2014. Byliśmy wówczas pierwszym ośrodkiem, któ-
ry realizował ten program na Dolnym Śląsku. Potrzeby rosły, 
pacjentów przybywało, staraliśmy się odpowiadać na te po-
trzeby.

D.L.: Stale zwiększająca się liczba pacjentów to koniecz-
ność zatrudnienia kolejnych osób, poprawienia możli-
wości sprzętowych, lokalowych.
K.M.: Tak, rzeczywiście zmiany były konieczne. Najważniej-
szy jest zespół specjalistów, który często kosztem własnego 
czasu chciał się rozwijać i uczestniczyć w szkoleniach orga-
nizowanych przez wiodące ośrodki w kraju i za granicą. Dziś 
nasz zespół liczy poza mną sześciu neurologów i  są nimi: 
Joanna Maciejewska, Ewa Mulek, Agata Żarska, Magda Ko-
rzewa-Antoniewicz i Agnieszka Śliczna oraz lekarz rehabili-
tacji medycznej Dobrosława Kwiecińska. Wszyscy specjaliści 
mają uprawnienia i umiejętności do podawania preparatów 
toksyny botulinowej w realizowanych programach. Powiem 
więcej, od 4 lat to my szkolimy koleżanki i kolegów lekarzy 
z całej Polski co, nie ukrywam, jest dla nas dużą satysfakcją.

Wraz z  rozszerzeniem tej działalności zwiększyły się po-
trzeby lokalowe. Zależało nam, aby pomieszczenia były od-
dzielne i specjalnie wyposażone, co ułatwiłoby nam pracę, 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego – siedziba Dolnośląskiego Centrum Leczenia Dystonii i Spastyczności
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a pacjentom dało jeszcze większy komfort korzystania z na-
szych świadczeń. Z  pomocą i  pełnym poparciem przyszła 
dyrekcja szpitala. Otrzymaliśmy dodatkowe pomieszczenia, 
wyposażenie i tak powstała idea zdefiniowania naszej dzia-
łalności jako Dolnośląskie Centrum Leczenia Spastyczności 
i Dystonii. Dzisiaj mamy wszystko, co jest niezbędne do le-
czenia. Staramy się teraz dotrzeć do koleżanek i  kolegów 
lekarzy różnych specjalności, a  przede wszystkim lekarzy 
podstawowej opieki zdrowotnej z informacją, że pacjentów 
ze spastycznością można skutecznie i bezpiecznie leczyć.

D.L.: Jak wielu pacjentów korzysta obecnie z  państwa 
pomocy?
Dr Joanna Maciejewska: Aktualnie w  programie lecze-
nia dystonii mamy 200 pacjentów, natomiast w  programie 
leczenia spastyczności poudarowej około 150 pacjentów. 
Mamy świadomość, że jest to kropla w  morzu potrzeb. Co 
roku w naszym kraju na udar mózgu zapada około 60 000 
osób, w naszym województwie zaś ok 6 000.

D.L.: Spastyczność i  dystonie, dlaczego takie połącze-
nie?
K.M.: Nazwa wynika z profilu naszych pacjentów, poza tym 
w obu jednostkach chorobowych skuteczne okazuje się le-
czenie toksyną botulinową i pacjenci mogą być objęci pro-
gramami lekowymi w pełni refundowanymi przez Narodo-
wy Fundusz Zdrowia.

D.L.: Spastyczność kojarzona jest najczęściej z pacjenta-
mi po udarze, ale czy tylko?
Dr Ewa Mulek: Oczywiście nie tylko. Wzmożone spastycz-
nie napięcie mięśniowe występuje w  wielu schorzeniach 
neurologicznych, np. w mózgowym porażeniu dziecięcym, 
po urazach czaszkowo-mózgowych, urazach i  chorobach 
rdzenia kręgowego i stwardnieniu rozsianym, i wielu innych. 
Te jednostki chorobowe u osób dorosłych nie mają jednak 
dedykowanych przez NFZ programów lekowych z użyciem 
toksyny botulinowej.

D.L.: Spastyczność to nie tylko wzmożone napięcie…
E.M.: To prawda, wzmożone napięcie mięśniowe skutkuje 
trudnościami w poruszaniu się i wykonywaniu wielu czyn-
ności dnia codziennego, jak np. chwytanie niezbędnych 
przedmiotów, samodzielne jedzenie, ubieranie się itp. 
W wielu przypadkach utrudnia codzienną higienę (mycie, 
obcinanie paznokci). Spastyczność utrudnia lub uniemoż-
liwia prawidłową rehabilitację. Sprzyja powstaniu odle-
żyn, przykurczy, zaniku mięśni. To z kolei zwiększa koszty 
opieki i  często niepotrzebnie przedłuża pobyt pacjenta 
w  szpitalu. Prawidłowe leczenie spastyczności zwiększa 
szanse na odzyskanie przez pacjenta sprawności i popra-
wę jakości życia.

Na uwagę zasługuje fakt, że współczynnik niepełnospraw-
ności po udarze w krajach wysokorozwiniętych wynosi 50%, 
w Polsce zaś jest dużo wyższy i wynosi około 70%.

D.L.: Jak można zatem pomóc pacjentowi ze spastycz-
nością?
E.M.: Pacjent ze spastycznością wymaga kompleksowej 
opieki specjalistycznej. Jednym z  podstawowych elemen-
tów terapii jest leczenie toksyną botulinową, które powinno 
być wsparte regularną rehabilitacją ruchową oraz w wybra-
nych przypadkach zaopatrzeniem ortotycznym. W  sytu-
acjach koniecznych pacjenci konsultowani są przez neuro-
chirurgów, chirurgów i ortopedów.

D.L.: Czy leczenie toksyną jest skuteczne?
J.M.: Tak, u  większości pacjentów jest to leczenie bardzo 
skuteczne. Pacjent musi być jednak dokładnie poinformo-
wany, jakiego efektu może oczekiwać oraz na czym polega 
leczenie. Toksyna botulinowa zmniejsza napięcie mięśnio-
we, przez co ułatwia rehabilitację. W  trakcie leczenia uzy-
skuje się także korekcję ustawienia kończyny np. podczas 
wykonywania prostych czynności codziennych (chwyt 
niezbędnych przedmiotów) czy korekcję ustawienia koń-
czyny podczas chodu poprzez przywrócenie prawidłowej 
powierzchni podparcia. Nie przywraca się jednak siły mię-
śniowej. Tę możemy uzyskać tylko w wyniku systematycznej 
rehabilitacji, dlatego tak ważne jest możliwie najszybsze za-
kwalifikowanie pacjenta do leczenia i rehabilitacji. 

Zniesienie nadmiernego napięcia ma także efekt analge-
tyczny, niezwykle istotny u pacjentów neurologicznych.

D.L.: Czy leczenie toksyną jest w pełni bezpieczne? 
K.M.: Zabieg jest bezpieczny, lek podawany jest bardzo pre-
cyzyjnie pod kontrolą USG do wybranego mięśnia lub grupy 
mięśniowej. Na przestrzeni wielu lat podawania preparatów 

Dr n. med. Katarzyna Mariańska – ordynator Oddziału Neurologii w pracowni 
elektromiografii

Pacjentów do ośrodka może kierować 
każdy lekarz, w tym lekarz POZ, neu-
rolog lub inny specjalista. Pacjent po-
winien mieć wystawione skierowanie 
do Poradni Neurologicznej z zaznacze-
niem „celem leczenia toksyną botuli-
nową w programie lekowym”.
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toksyny botulinowej nie mieliśmy żadnych istotnych powi-
kłań. Zdarzały się przypadki, że pacjent nie odpowiadał na 
leczenie lub uzyskiwany efekt był niezadawalający, wtedy 
wdrażane były dodatkowe metody leczenia.

D.L.: Jak oceniana jest precyzja podania toksyny?
E.M.: W  naszym ośrodku wszystkim pacjentom lek poda-
jemy pod kontrolą USG. Podczas badania i  zabiegu lekarz 
uwidacznia i  identyfikuje poszczególne mięśnie, następnie 
wstrzykuje do nich lek. Naturalnie wybierane są tyko mię-
śnie kluczowe dla przywrócenia funkcji. W  chwili obecnej 
na podstawie wieloletniego doświadczenia mamy wypra-
cowane bardzo precyzyjne schematy podań w poszczegól-
nych jednostkach chorobowych. Jak wspomniałam, mamy 
do dyspozycji specjalne pomieszczenia wyposażone w dwa 
aparaty USG oraz aparat EMG, za pomocą którego dodatko-
wo u wybranych pacjentów oceniamy czynność mięśni pod-
czas zabiegu.

D.L.: Czy w  programie terapeutyczno-lekowym może 
ostrzykiwać każdy lekarz?
K.M.: Ubiegając się o program terapeutyczny finansowany 
ze środków publicznych musieliśmy spełnić wiele wymagań 
formalnych. Jak mówiłam na wstępie, najważniejsi są spe-
cjaliści. NFZ dopuszcza, aby zabiegi wykonywały osoby do-
świadczone, lekarze w  zakresie neurologii lub rehabilitacji 
medycznej, legitymujące się certyfikatami dokumentujący-
mi odbyte szkolenia i uzyskane umiejętności.

D.L.: Które świadczenia są refundowane przez Narodo-
wy Fundusz Zdrowia?
J.M.: W  pełni refundowane jest leczenie spastyczności po 
udarze niedokrwiennym i krwotocznym mózgu, w tym rów-
nież po krwotoku podpajęczynówkowym oraz w dystoniach 
ogniskowych i połowiczym kurczu twarzy.

D.L.: Dystonie to pojęcie bardzo szerokie. Proszę dopre-
cyzować, jakie dystonie są leczone w Centrum?

E.M.: Leczymy pacjentów z  kurczem powiek, dystoniami 
szyjnymi takimi jak kręcz karku, drżenie dystoniczne głowy, 
dystonie ustno-żuchwowe, krtaniowe oraz połowiczy kurcz 
twarzy. Poza tym od niedawna ostrzykujemy także pacjen-
tów z kurczem pisarskim.

W przypadku dystonii dążymy do zmniejszenia bólu oraz 
zniesienia drżenia, ruchów mimowolnych, a także skorygo-
wania nieprawidłowego ustawienia głowy.

D.L.: Czy zabieg podania toksyny trzeba powtarzać?
J.M.: To bardzo ważne pytanie. Działanie toksyny polega-
jące na blokowaniu zakończeń nerwowych utrzymuje się 
około 3-4 miesięcy. Potem następuje powstawanie nowych 
zakończeń, omijających zablokowane połączenie, nazywa-
ne sproutingiem i powrotem funkcji. Jest to też czas, kiedy 
zabieg należy powtarzać.

D.L.: Jak oceniają państwo zapotrzebowanie na takie 
zabiegi w naszym regionie?
K.M.: Dzisiaj leczymy pacjentów z  całego Dolnego Śląska, 
często z  bardzo odległych miejscowości. Widzimy pilną 
potrzebę zwiększenia naszych możliwości leczenia tych 
pacjentów. Konieczne jest także poprawienie dostępności 
do tego rodzaju świadczeń. Nie każdy pacjent, dodatkowo 
z niepełnosprawnością, ma możliwość przyjazdu do Wrocła-
wia, dlatego jedynym rozwiązaniem jest uruchomienie no-
wych ośrodków w regionie. Temu właśnie służą prowadzone 
szkolenia i  przygotowywanie kolejnych specjalistów do le-
czenia spastyczności i dystonii.

D.L.: Kto może kierować pacjentów do Centrum Lecze-
nia Spastyczności i Dystonii?
E.M.: Pacjentów do ośrodka może kierować każdy lekarz, 
w tym lekarz POZ, neurolog lub inny specjalista. Pacjent po-
winien mieć wystawione skierowanie do Poradni Neurolo-
gicznej z zaznaczeniem „celem leczenia toksyną botulinową 
w programie lekowym”.

Pacjent kontaktujący się z  naszym ośrodkiem telefonicz-
nie, 71 395 76 43, jest umawiany na wizytę kwalifikującą, 
podczas której oceniane są wskazania do leczenia i ustalany 
plan postępowania. Procedura wydaje się prosta i przyjazna 
pacjentom.

Tutaj bardzo ważny jest jeszcze jeden aspekt. Zwiększe-
nie świadomości lekarzy sprawujących podstawową opiekę 
nad pacjentami poudarowymi o możliwości kierowania ich 
do ośrodków, które stosują leczenie toksyną botulinową. 
Spastyczność nie musi ograniczać sprawności pacjentów po 
udarach, utrudniać ich rehabilitacji, można ich bezpiecznie 
i skutecznie leczyć.

D.L.: Kiedy Centrum oficjalnie otwiera swoje podwoje?
K.M.: Ośrodek działa już od wielu lat, jednak pod nowym 
szyldem i w nowym miejscu otwarcie planujemy na 1 czerw-
ca 2022 roku. Jest to także okazja do zorganizowania kon-
ferencji, na którą chcielibyśmy zaprosić zainteresowanych 
lekarzy, zwłaszcza lekarzy neurologów, lekarzy rehabilitacji, 
lekarzy rodzinnych oraz wszystkich zainteresowanych pro-
blematyką leczenia dystonii i  spastyczności. Konferencja 
planowana jest na czerwiec 2022 r. 
D.L.: Dziękując za rozmowę chciałbym życzyć paniom i ca-
łemu zespołowi sukcesów w działalności Centrum. Publika-
cja wywiadu zbiega się z Europejskim Dniem Walki z Dys-
kryminacją Osób z  Niepełnosprawnością przypadającym 
na 5 maja, w który pań działalność idealnie się wpisuje. Raz 
jeszcze dziękuję. ■

Dr Ewa Mulek w gabinecie podań toksyny botulinowej
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Czy zniknie bezpłatna,
domowa fizjoterapia?

Zmiana wycen usług rehabilitacji świadczonych w domu pacjenta może przynieść efekt odwrotny od za-
mierzonego – oficjalnie celem tej operacji było zwiększenie środków na całą fizjoterapię. Okazuje się jednak, 
że wielu fizjoterapeutów już rezygnuje z wyjazdów do pacjenta w ramach kontraktu z NFZ. O tym, dlacze-
go tak się dzieje i jakie będą tego konsekwencje dla pacjentów, mówi Konrad Słobodzian, fizjoterapeuta, 
współwłaściciel NZOZ Provita w Bolesławcu w rozmowie z Grzegorzem Drozdem.

Grzegorz Drozd: Czy jesteśmy świadkami końca fizjoterapii 
w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia – zwłaszcza fizjote-
rapii domowej?
Fizjoterapeuta Konrad Słobodzian: Na pewno jesteśmy świadka-
mi działań ku temu zmierzających. To, co się dzieje, jest robione rze-
komo pod hasłem podwyżek za te świadczenia i jakości tych usług. 
Ale tak naprawdę mamy do czynienia z obniżką wycen i z brakiem 
zmian, jeśli chodzi o fizjoterapię domową.

G.D.: Może pan to wytłumaczyć?
K.S.: Cała ta zmiana polega niby na wyższym wynagrodzeniu za 
czas pracy fizjoterapeuty. Tymczasem żeby osiągnąć stawkę, która 
była przez nas wcześniej osiągana, musimy poświęcić na to znacz-
nie więcej czasu. Dotąd rozliczaliśmy nasze usługi za godzinę pracy. 
Teraz NFZ stwierdził, że pierwsze pół godziny wyceniamy jak wcze-
śniej, drugie pół godziny – niżej, a kolejnych 15 minut, które może-
my pracować, jest wycenione jeszcze niżej!

G.D.: Tak naprawę więc zarobią państwo w  ramach kontraktu 
z NFZ znacznie mniej niż dotąd? 
K.S.: Zdecydowanie mniej. Mniejsza wycena + większe koszty. To 
trochę takie mówienie, że fizjoterapeuta potrafi się magicznie zna-
leźć u pacjenta wymagającego terapii, nie uwzględniając w ogóle 
kosztów i czasu dojazdu, zużycia auta i kilku innych rzeczy generują-
cych koszty. Szczególnie, że te zmiany dotyczą pacjentów mieszka-

jących w tej samej lokalizacji – zakładając, że fizjoterapeuta dojedzie 
do bloków, w którym mieszka 2-3 jego pacjentów wymagających 
rehabilitacji domowej, to tylko za pierwszego z nich dostanie wyż-
szą stawkę, a za wszystkich pozostałych – znacznie niższą.

G.D.: Jak to jest uzasadnione przez decydentów i jaki jest tego 
skutek, jeżeli chodzi o państwa? 
K.S.: Uzasadnia się to koniecznością urealnienia rozliczenia kosztów 
dojazdu, szczególnie gdy pacjenci znajdują się pod jednym adre-
sem, w wyniku czego niby ma nastąpić wzrost liczby fizjoterapii do-
mowych. Jest to ponoć związane z nadużyciami niektórych świad-
czeniodawców. Skutek jest taki, że pacjenci będą mieli mniejszą 
dostępność, podmioty – nierealną wycenę świadczeń, a ci, którzy 
szukają luk i ich nadużywają, dalej będą to robić.

G.D.: Nakłady mają zostać zwiększone, a  jednocześnie bę-
dziecie państwo mniej zarabiać? Oznacza to, jak sądzę, że 
przynajmniej część fizjoterapeutów zrezygnuje z  tego typu 
działalności?
K.S.: Wielu już zrezygnowało z  fizjoterapii domowej. W  ostatnich 
latach mamy odpływ kilku tysięcy terapeutów z systemu refundo-
wanego. W ostatnim roku były to trzy tysiące fizjoterapeutów, któ-
rzy przestali pracować w ramach świadczeń Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Od roku 2018 do 2020 w całej Polsce 60 podmiotów zrezy-
gnowało z oferowania świadczeń rehabilitacji leczniczej. I mówimy 

Rozmawia Grzegorz Drozd
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tutaj o  wszystkich jej zakresach. Mam prawo podejrzewać, że po 
roku 2020 podobnie uczyniło wielu innych. 

G.D.: A po tej najnowszej decyzji NFZ będą kolejne rezygnacje?
K.S.: To jest nieuniknione. Cała ta akcja realizowana pod hasłem „idzie 
podwyżka wycen”, czyli zwiększenie nakładów na usługi fizjoterapeu-
tyczne, trwa już 1,5 roku. Gdyby takie urealnienie cen nastąpiło pół-
tora roku temu, może byłoby to w jakiś sposób do zaakceptowania. 
Natomiast na tę chwilę, gdy wszystkie koszty związane z utrzymanien 
podmiotu leczniczego dramatycznie rosną, nic to nie daje. 

G.D.: Ma pan na myśli inflację, podwyżki cen, podwyżki płac 
pracowników?
K.S.: To też, ale chodzi mi przede wszystkim o  samo utrzymanie, 
opłaty za prąd, gaz itd., same media. Rok temu w okresie zimowym 
płaciłem za gaz 3,5 tysiąca złotych. W  tym roku prognoza za dwa 
miesiące sięgnęła do 18 tysięcy z hakiem! Mówimy tutaj o wzroście 
kosztów o  5-6 razy! Tak naprawdę kontrakt rehabilitacyjny z  NFZ 
oznacza balansowanie na skraju opłacalności...

G.D.: Co to wszystko oznacza dla pacjentów wymagających fi-
zjoterapii domowej? Którzy z nich ucierpią najbardziej?
K.S.: Dla pacjentów na pewno będzie to oznaczało radykalne wydłu-
żenie czasu oczekiwania na rehabilitację domową. A dodajmy, że już 
teraz czas oczekiwania jest bardzo długi. Ucierpią przede wszystkim 
ci, którzy potrzebują interwencji natychmiast. Będą to więc osoby, 
które borykają się z problemami neurologicznymi, po amputacjach 
czy poważnych urazach kończyn dolnych. Wszyscy ci ludzie mają 
problemy z  dotarciem w  miejsce, gdzie takie usługi świadczymy 
w warunkach ambulatoryjnych.

G.D.: Obejmuje to więc również choćby ludzi po udarach?
K.S.: Oczywiście. Nawet jeśli udało im się dostać na oddział i wrócili 
do domu, to taka specjalistyczna fizjoterapia powinna być kontynu-
owana, bo tylko w takim trybie efekty są najlepsze. Do takich chorych 
trzeba dotrzeć z pomocą fizjoterapeutyczną jak najszybciej – w pierw-
szych dniach bądź tygodniach, a nie po wielu miesiącach. Podobnie 
jest w przypadku skomplikowanych urazów ortopedycznych.

G.D.: Wspominał pan, że to oczekiwanie jest już teraz długie. 
Jak długo czeka się na fizjoterapię domową w  ramach kon-
traktu z NFZ?
K.S.: W zależności od regionu Polski będzie to od kilku do kilkuna-
stu miesięcy. Ciągle na mapie kraju mamy białe plamy, jeśli chodzi 
o pokrycie zapotrzebowania w tym względzie. Na Mazowszu, Ślą-
sku i  Dolnym Śląsku mamy dość dużo tych ośrodków. Natomiast 
na obszarach mniej zurbanizowanych, czyli choćby na obrzeżach 
naszego regionu, czas oczekiwania może być znacznie bardziej wy-
dłużony – głównie ze względu na trudności z dojazdem. Bo jednak 
dotarcie do pacjenta mieszkającego gdzieś w  odległym zakątku 
wymaga sporo czasu.

G.D.: A kłopot to tym większy, że – jak pan wspomniał – część 
z fizjoterapeutów zrezygnuje ze świadczenia takich usług.
K.S.: Rezygnują albo będą po prostu ograniczać się do wykonywa-
nia czy zabezpieczenia tych pacjentów, którzy im się opłacają, czyli 
na przykład mieszkają względnie blisko – jakkolwiek okrutnie by to 
zabrzmiało...

G.D.: Wniosek jest prosty: ludziom, którzy wymagają fizjoterapii 
domowej, zostaną tylko płatne usługi? A wielu chorych zwyczaj-
nie na to nie stać, co tu ukrywać.
K.S.: Zgadza się – prywatne, czyli pełnopłatne wizyty domowe, 
nie należą do najtańszych, szczególnie w tych obszarach, gdzie nie 
mamy dobrej sieci komunikacyjnej. Często specjalistyczne ośrodki 
doliczają sobie za dojazd dodatkową opłatę, co jeszcze bardziej pod-
nosi koszty całej terapii.

G.D.: Podejrzewam, że jako środowisko fizjoterapeutyczne sta-
racie się państwo rozmawiać z  decydentami ochrony zdrowia. 
Widać jakąś iskierkę nadziei?

K.S.: Wydaje mi się, że tak. Wierzę bowiem, że mimo wszystko kropla 
drąży skałę. Ani środowisko, ani ja sam, ani moi koledzy i koleżanki 
nie wierzymy, że tak ma się to skończyć. Nie chcemy dopuścić do 
tego, by z fizjoterapią stało się to, co dotknęło stomatologię, a więc 
wypchnięcie na margines świadczeń refundowanych.

G.D.: Chodzi o to, że w stomatologii, jak ktoś chce skutecznie le-
czyć zęby, robi to zazwyczaj prywatnie?
K.S.: Tak. W Bolesławcu, gdzie mieszkam, na 50-tysięczne miasto 4 
z 22 stomatologów ma kontrakt z NFZ i wielomiesięczne kolejki. 

G.D.: Powiedział pan przed chwilą, że szczególnie w mniejszych 
miejscowościach na obrzeżach województwa, dostęp do fizjo-
terapii domowej stanie się jeszcze trudniejszy niż do tej pory. 
Chodzi o wszystkie górskie tereny, np. Kotlinę Kłodzką, Kotlinę 
Jeleniogórską? 
K.S.: Tak, przy czym Jelenia Góra i okolice Kłodzka ciągle jeszcze sto-
ją uzdrowiskami, więc te skupiska będą jako tako zaopatrzone w ta-
kie usługi. Ale we wszystkich miejscowościach, które mieszczą się 
gdzieś pomiędzy tymi ośrodkami, na skraju powiatów dostępność 
takich usług stanie się znacznie mniejsza – i to zarówno jeśli chodzi 
o usługi domowe, jak i te świadczone na miejscu, ambulatoryjnie. Je-
śli bowiem dojazd do chorego zajmuje nam 40 minut, a potem praca 
z pacjentem ponad godzinę piętnaście, a potem czeka powrót, to 
w tym czasie na obszarze nawet małego miasteczka możemy przyjąć 
3-4 pacjentów. ■

Konrad Słobodzian

Dla pacjentów na pewno będzie to oznacza-
ło radykalne wydłużenie czasu oczekiwania 
na rehabilitację domową. A dodajmy, że już 
teraz czas oczekiwania jest bardzo długi. 
Ucierpią przede wszystkim ci, którzy potrze-
bują interwencji natychmiast. Będą to więc 
osoby, które borykają się z problemami neu-
rologicznymi, po amputacjach czy poważ-
nych urazach kończyn dolnych. Wszyscy ci 
ludzie mają problemy z dotarciem w miejsce, 
gdzie takie usługi świadczymy w warunkach 
ambulatoryjnych.

Fo
t  

z 
ar

ch
iw

um
  K

.S
.



23 M EDIUM maj 2022

Wrocławscy naukowcy przeprowadzili 
pierwszą w Polsce immunoterapię 
przeciwbiałaczkową komórkami NK
Komórki układu odpornościowego NK podano 18-letniemu pacjentowi z oporną na leczenie białacz-
ką szpikową. O tym, jakie nadzieje są wiązane z tą metodą leczenia i o innych projektach naukowych 
związanych z immunoterapią mówi dr hab. n. med. Marek Ussowicz z Katedry i Kliniki Transplantacji 
Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei” Uniwersytetu Medycznego we Wro-
cławiu. Rozmawia z nim Grzegorz Drozd.

Grzegorz Drozd.: Zastosowaliście państwo pionierską im-
munoterapię przeciwbiałaczkową (jeśli chodzi o  Polskę), 
która od dwóch dekad jest stosowana w USA i Europie Za-
chodniej. Na czym ona polega i dlaczego dotąd w naszym 
kraju nie była stosowana?
Dr hab. n. med. Marek Ussowicz: Nasz zespół przeprowadził 
immunoterapię z wykorzystaniem komórek NK (Natural Killer 
– naturalni zabójcy), które pobraliśmy z krwi zdrowego dawcy 
– ojca pacjenta. Następnie wyizolowaliśmy je, by na kolejnym 
etapie przetoczyć pacjentowi. Podawanie oczyszczonych ko-
mórek NK jest znane od około 20 lat, ale oczyszczanie ich jest 
trudną techniką, wymagającą wykwalifikowanego i dobrze wy-
posażonego laboratorium.

G.D.: Kim jest pacjent i dlaczego akurat w jego przypadku 
zostało zastosowane to nowatorskie leczenie?
M.U.: Naszym pacjentem jest 18-letni chłopiec leczony z  po-
wodu ostrej białaczki szpikowej, która u  niego, niestety, jest 
bardzo oporna na leczenie. Wobec pełnej oporności na che-
mioterapię, w porozumieniu z pacjentem, przeprowadziliśmy 
tę terapię jako przygotowanie do zaplanowanej terapii ekspe-
rymentalnej, na którą pacjent wyjechał do Niemiec. 

G.D.: Komórki NK to komórki układu odpornościowego – 
każdy z nas je ma w organizmie. Jakie jest ich zadanie i dla-
czego trzeba je było w specjalny sposób przygotować? Jaki 
to sposób?

Fo
t.:

 U
M

W
, i

nf
or

m
ac

ja
 p

ra
so

w
a

Rozmawia Grzegorz Drozd

DR HAB. N. MED. MAREK 
USSOWICZ, PROF. UMW
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M.U.: Komórki NK są specjalnym rodzajem komórek odpor-
nościowych, które biorą udział w zwalczaniu zakażeń, ale – co 
ciekawe – mają też aktywność przeciwnowotworową. Mu-
siały zostać oczyszczone, ponieważ stanowią tylko kilka pro-
cent limfocytów krwi, a ponad 2/3 limfocytów to limfocyty T, 
które podane pacjentowi mogłyby spowodować śmiertelne 
powikłania immunologiczne. Oczyszczanie komórek NK jest 
kilkuetapową procedurą, polegającą na tak zwanej selekcji 
immunomagnetycznej, z  przeciwciałami sprzężonymi z  mi-
krocząstkami żelaza, które pozwalają na usuwanie komórek 
z użyciem pola magnetycznego.

G.D.: Można chyba powiedzieć, że zostaliście zmuszeni do 
wykorzystania tej terapii – inne zawiodły. Były obawy o jej 
skuteczność? Jaka w ogóle jest jej przeciętna skuteczność 
(oczywiście tam, gdzie się ją stosuje)?
M.U.: Jak już wiemy, podanie komórek i obserwacja pokazały, 
że nie wystąpiły powikłania. Odpowiedź na pytanie o skutecz-
ność jest jeszcze trudna, ponieważ walczymy tu z bardzo trud-
nym przeciwnikiem, jakim jest oporna na leczenie białaczka. 
W prowadzonych w innych krajach próbach leczenia komórka-
mi NK są przesłanki co do ich bezpieczeństwa i skuteczności. Za 
wcześnie jednak, żeby ocenić ich efekt, zwłaszcza jeśli podali-
śmy je dopiero pierwszemu pacjentowi.

G.D.: Czy teraz częściej będzie wykorzystywana ta metoda 
leczenia? W jakich przypadkach i czy jest szansa na jej re-
fundację, bo – jak podejrzewam – to droga procedura me-
dyczna?
M.U.: Pierwsze koty za płoty – jak to się mówi. Pokazaliśmy, 
że możemy, ale teraz czas usiąść, przygotować się i zastano-
wić nad tym, jak możemy w  regularny sposób je stosować. 
Procedura kosztuje około 40 tysięcy złotych. Jako że jest no-
wością w naszym kraju, nie ma zagwarantowanego źródła fi-
nansowania. Na pewno nie poprzestaniemy na pojedynczym 
zabiegu, ale do jej stosowania są konieczne pewne dalsze 
przygotowania.

G.D.: W  państwa klinice cały zespół badaczy pracuje nad 
klinicznym wykorzystaniem komórek NK? Czy w  związku 
z  tym jest nadzieja na to, że zaległości w  tym względzie 
będą teraz nadrabiane, a inni pacjenci potrzebujący takie-
go leczenia nie będą musieli szukać takiej możliwości na 
Zachodzie?

M.U.: Kieruję innym, ciekawym projektem immunoterapii, 
który polega na leczeniu ciężkich infekcji wirusowych po prze-
szczepieniu szpiku za pomocą limfocytów od zdrowych daw-
ców. Przy wdrażaniu tego projektu zaawansowanych terapii 
komórkowych wyszło wieloletnie zapóźnienie Polski w budo-
wie i  wyposażaniu jednostek mogących wytwarzać takie ko-
mórki. Na szczęście z  pomocą fantastycznych ludzi udało się 
przezwyciężyć te problemy. W  przypadku komórek NK pro-
blem jest prostszy, bo ogranicza się do zdobycia środków, a nie 
budowy i organizacji laboratoriów poza naszym szpitalem. Co 
prawda są to duże kwoty z perspektywy przeciętnego człowie-
ka, ale mamy możliwości takiego finansowania w ramach gran-
tów ogólnopolskich i środków na nowoczesne terapie. 

R.D.: W dziedzinie, o której mówimy, to kolejna nowość tera-
peutyczna, która staje się wrocławską specjalnością. Niedaw-
no dużo mówiło się o terapii CAR-T, teraz komórki NK. Jakie 
kolejne nowości z tego zakresu mogą się w najbliższym czasie 
pojawić w państwa „instrumentarium”? Albo: z czym jeszcze 
innym wiążą państwo nadzieje terapeutyczne w przyszłości?
M.U.: Jak mówiłem, rozwijamy nowe terapie komórkowe, które 
mają szanse na leczenie zakażeń wirusowych. Natomiast naj-
większe nadzieje wiążemy z metodami modyfikacji genetycz-
nej komórek. Ale tu potrzeba bardzo dużo pieniędzy, laborato-
riów i specjalistów, których jeszcze w Polsce brakuje. ■

Nasz zespół przeprowadził immunoterapię 
z wykorzystaniem komórek NK (Natural Killer 
– naturalni zabójcy), które pobraliśmy z krwi 
zdrowego dawcy – ojca pacjenta. Następnie 
wyizolowaliśmy je, by na kolejnym etapie 
przetoczyć pacjentowi. Podawanie oczysz-
czonych komórek NK jest znane od około 20 
lat, ale oczyszczanie ich jest trudną techniką, 
wymagającą wykwalifikowanego i  dobrze 
wyposażonego laboratorium.

dr hab. n. med. Marek Ussowicz, prof. UMW

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu po-
szukuje 

lekarzy – członków komisji lekarskich.
Zadaniem na tym stanowisku jest wydawanie orzeczeń i opi-
nii lekarskich w sprawach świadczeń.

Wymagania niezbędne do pracy na tym stanowisku:
•	wykształcenie – lekarz medycyny z tytułem specjalisty,
•	doświadczenie zawodowe – minimum 4 lata czynnego 

wykonywania zawodu lekarza.

Oferujemy:
•	możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,

•	możliwość rozwoju zawodowego (udział w szkoleniach, 
seminariach, dodatkowy urlop szkoleniowy, punkty edu-
kacyjne za udział w szkoleniach organizowanych przez Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych),

•	praca na umowę o pracę, możliwość zatrudnienia w nie-
pełnym wymiarze czasu pracy,

•	 liczne benefity socjalne.

Oferty należy przesłać do 31.05.2022 na adres:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział we Wrocławiu
Wydział Kadrowo-Płacowy, pok. 145
ul. Pretficza 11, 50-930 Wrocław
Telefon do kontaktu: 71 36 06 145
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Bliżej stomatologii

Usta mocno zaciśnięte
Wyobraź sobie, że nagle nie możesz otworzyć ust: nie możesz jeść, zie-
wać, mówić, uśmiechać się... Brzmi jak koszmar? Niestety, ta przypa-
dłość dotyka coraz więcej Polaków. 
Czym jest szczękościsk? To częściowe lub całkowite ograniczenie otwarcia 
jamy ustnej spowodowane przykurczem lub wzmożonym napięciem mię-
śni, których funkcją jest przywiedzenie żuchwy (mięśnie żwaczy, mięśnie 
skroniowe i  mięśnie skrzydłowe). Szczękościsk jest jednak tylko objawem 
dysfunkcji występującej w  organizmie, dlatego przyczyny należy szukać 
gdzie indziej.

A przyczyn jest mnóstwo...
Co jest najczęstszą przyczyną tego schorzenia? Lista jest dość długa. Do naj-
częstszych, lokalno-miejscowych przyczyn w  obrębie szczęki zaliczane są 
m.in.: dysfunkcja stawów skroniowo-żuchwowych, nieprawidłowe wyżyna-
nie się zębów, ekstrakcje zębów (zwłaszcza ósemek), pojawiające się ropnie 
(np. migdałków) czy zabiegi ortognatyczne (operacje chirurgiczne dotyczą-
ce kości, które tworzą twarz).

Przyczyną może być też leczenie ortodontyczne, urazy mechaniczne oraz 
– dotykający coraz więcej osób, szczególnie młodzieży, bruksizm – czyli zgrzy-
tanie zębami. W tym ostatnim przypadku bardzo często do gabinetów stoma-
tologicznych i rehabilitacji mięśni twarzy przychodzą rodzice z nastolatkami.

– Bruksism w ostatnich latach jest bardzo nasilony, szczególnie u dzieci: 
wielu nastolatków zaciska zęby i ma bóle twarzy. Etiologia bruksizmu jest 
bardzo złożona i wieloczynnikowa – alarmują specjaliści.

Winne są też choroby
Ale przyczyny szczękościsku nie muszą być tylko miejscowe. Na jego poja-
wienie się może mieć wpływ wiele schorzeń ogólnoustrojowych.

Na przykład przyczyną szczękościsku mogą być schorzenia układu ner-
wowego (tężyczka, guzy mózgu, udar, padaczka), schorzenia układu mię-
śniowego (wzmożone napięcie mięśniowe), ale też zdarzenia nie związane 
z chorobami: przedawkowanie narkotyków (szczękościsk pojawia się często 
po zażyciu amfetaminy) czy też trauma (na przykład w wyniku utraty bliskiej 
osoby, kiedy przeżywamy bardzo silny stres).

Najczęściej narażeni na szczękościsk są pacjenci, u  których występują 
patologie związane ze stawem skroniowo-żuchwowym (zapalenie, zmiany 
zwyrodnieniowe, przemieszczenie krążka, nieprawidłowa okluzja – czyli zła 
pozycja stykania się zębów górnych z dolnymi) oraz pacjenci po ekstrakcji 
zębów trzonowych.

Czy szczękościsk może się pojawić nagle, czy też pojawia się etapami?
– Jeśli przyczyną szczękościsku są zmiany zapalne stawów skroniowo-żu-

chwowych, to objawy będą pojawiały się etapami i powoli. Natomiast przy 
zablokowaniu krążka, po zabiegach ortogantycznych, leczeniu kanałowym 
lub ortodontycznym, a także przy schorzeniach układu nerwowego, objawy 
pojawiają się nagle, bez zapowiedzi – tłumaczy Agnieszka Kruzel, magister 
fizjoterapii specjalizująca się w terapii pacjentów z problemami stomatolo-
gicznymi z Centrum Rehabilitacji Body Balance z Wrocławia. – Czasami żwa-
cze przykurczą się z powodu zaciskania: zdarzają się przypadki, kiedy pacjent 
po zwichnięciu żuchwy boi się szeroko otwierać usta i tak się pilnuje, żeby ich 
nie otwierać, że jego mięśnie się przykurczają – wyjaśniają specjaliści.

Skutki szczękościsku mogą być różne
– To na przykład brak możliwości naturalnego funkcjonowania w obrębie 
jamy ustnej, a mianowicie: ograniczenie funkcji otwarcia ust, jedzenia, zie-
wania, mówienia, szerokiego uśmiechu, prawidłowego żucia – wymienia 
Agnieszka Kruzel. – Ponadto, w zależności od przyczyny wystąpienia szczę-
kościsku, może pojawić się opuchlizna, wzrost temperatury, zaczerwienienie, 
ból, apatia, chrypka, ból ucha, szumy uszne. Czasem ograniczenie narasta 
powoli i wówczas pacjent może nawet nie zdawać sobie sprawy z istnienia 
problemu – dodaje.

Dotyka i dzieci, i dorosłych. Jak go leczyć?
Okazuje się, że szczękościsk nie jest jednostkową dolegliwością.

Dotyka aż 8-20% populacji. Na dodatek może spotkać każdego z nas, nie-
zależnie od wieku, stylu życia czy genetycznych uwarunkowań.

Leczenie szczękościsku zazwyczaj jest przyczynowe, czyli najważniejsze 
jest znalezienie jego przyczyny.

– Najważniejsze jest zatem prawidłowe różnicowanie i diagnostyka lekar-
ska. W  zależności od problemu, który wywołał szczękościsk, leczenie może 
być prowadzone przez lekarza stomatologa, neurologa, laryngologa lub fizjo-

terapeutę stomatologicznego – mówi Agnieszka Kruzel. – Jeśli szczękościsk 
spowodowany jest infekcją wirusową, bakteryjną lub grzybiczą, zastosowane 
zostaną środki farmakologiczne mające na celu eliminację zakażenia – dodaje.

Natomiast ze strony stomatologicznej prowadzona jest terapia z  zasto-
sowaniem szyn okluzyjnych, które rozluźniają napięte struktury mięśniowe 
(zapobiegając nadmiernemu napinaniu mięśni żucia), przez co działają prze-
ciwbólowo i  poprawiają ruchomość w  stawach skroniowo-żuchwowych. 
Stosowana jest też toksyna botulinowa (ostrzykiwanie mięśni żwaczy i mię-
śni skroniowych).

Zęby mają się nie dotykać!
Ważna w  leczeniu szczękościsku jest fizjoterapia, która obejmuje terapię 
tkanek miękkich (ma ona na celu rozluźnienie tkanek), drenaż limfatyczny 
(poprawa krążenia), ćwiczenia izometryczne (poprawa stabilizacji i siły mm 
żucia), trakcję, repozycję krążka w przypadku jego zablokowania lub przesu-
nięcia, terapię manualną w obrębie szyi i mięśni podpotylicznych.

– Bardzo często jest tak, że pacjentowi można pomóc już po jednej wizycie 
– już wtedy jest duża poprawa. Każdego pacjenta trzeba jednak traktować 
indywidualnie, bo wszystko zależy od natężenia dolegliwości i czasu – jak 
długo pacjent zwlekał z wizytą u specjalisty. Jednemu pomaga jeden zabieg, 
innemu potrzeba kilka wizyt… – opowiadają specjaliści-fizjoterapeuci zaj-
mujący się szczękościskiem.

– Jeśli chodzi o  szczękościsk wynikający z  zaciskania zębów, to przede 
wszystkim trzeba wyrobić taką świadomość u pacjenta, że w ciągu dnia zęby 
mają się nie dotykać! Chyba że pacjent je, przełyka lub mówi. Najprostsza 
rada? Wargi się stykają, zęby mają się nie dotykać – dodają.

Zęby a ból głowy
– Bóle głowy często zależą od kondycji naszego zgryzu, to wzajemny system 
połączeń. Na zdrowy zgryz z kolei składa się wiele czynników: zęby, stawy 
skroniowo-żuchwowe, mięśnie głowy i szyi, ułożenie głowy, języka oraz, co 
najistotniejsze, prawidłowa postawa ciała. Szwankowanie nawet jednego 
z tych elementów może wpłynąć na kondycję pozostałych. Przykładem jest 
właśnie ból napięciowy głowy związany m.in. z dysfunkcjami stawów skro-
niowo-żuchwowych – mówi mgr Justyna Walczewska, fizjoterapeutka sto-
matologiczna z Medicover Stomatologia Plac Konstytucji w Warszawie.

Większość osób, które zmagają się z objawami, nie zdaje sobie spra-
wy, że jedną z przyczyn napięciowego bólu głowy i szyi może być zgryz 
i okoliczne struktury.

– Winne mogą być wady zgryzu, zgrzytanie zębami, bruksizm, braki zębo-
we, nieprawidłowo wyrżnięte zęby mądrości, źle dopasowane wypełnienia 
stomatologiczne lub protetyczne, nieprawidłowa postawa ciała czy ułożenie 
języka oraz dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych. Do tego dochodzi 
przewlekły stres, który zaostrza objawy lub często jest ich przyczyną – mówi.

Ból głowy, który ma podłoże stomatologiczne, daje charakterystyczne 
objawy: często pojawia się rano, bez wyraźnej przyczyny. Towarzyszyć mu 
może zmęczenie, napięcie, ból mięśni twarzy oraz skroni, dyskomfort pod-
czas żucia pokarmów lub szerokiego otwierania ust, ból i  tkliwość w oko-
licach szczęki, trzaski i „przeskakiwanie” żuchwy, czyli w  stawach skronio-
wo-żuchwowych, ból w okolicach szyi czy karku. Wystąpić może także ból 
„zdrowych” zębów, ścieranie i  nadwrażliwość zębów, a  nawet ból, szumy 
i piski w uszach.

Rozwiązaniem na przewlekły ból głowy o niewiadomym pochodzeniu jest 
wizyta u stomatologa, który przeprowadzi wywiad, następnie przegląd jamy 
ustnej, szukając źródła dolegliwości. Równie istotna jest jednak konsultacja 
u fizjoterapeuty stomatologicznego, który zbada postawę ciała, pracę języka 
i stawów skroniowo-żuchwowych, napięcie mięśni np. twarzy, szyi, a następ-
nie wdroży dopasowaną indywidualnie do pacjenta terapię manualną.

– Fizjoterapia stomatologiczna stanowi dopełnienie leczenia stomatolo-
gicznego, ortodontycznego, protetycznego i  pozwala pozbyć się różnego 
rodzaju dolegliwości wynikających z  nieprawidłowego funkcjonowania 
stawów skroniowo-żuchwowych, mięśni narządu żucia oraz innych struktur 
w ciele. W tym celu stosuje się odpowiednie zabiegi m.in. techniki manualne, 
takie jak masaż głowy, szyi, twarzy, okolic żuchwy, szczęki czy stawów skro-
niowo-żuchwowych. Najważniejsze zadanie podczas takiej wizyty to przy-
wrócenie prawidłowego balansu mięśniowego, a dzięki temu prawidłowej 
funkcji – wyjaśnia ekspert. ■

Tekst: Halina Dereń
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Krótki tekst o miłości

Tekst Dariusz Delikat
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Bezsensowna, okrutna wojna, śmierć i cierpienia niewin-
nych ludzi, cynizm i  kłamstwa najeźdźców wzbudzają 
w nas cały wachlarz emocji: strach, smutek, złość, gniew, 

poczucie bezradności… Szczególnie utkwiły mi w pamięci ob-
razy osób żegnających się ze swoimi dziećmi, żonami, rodzina-
mi, partnerami, które podjęły decyzję o powrocie na Ukrainę, 
aby bronić swojej ojczyzny. Patrząc na wzruszające sceny po-
myślałem – tak wyglądają pożegnania kochających się osób. 
Niespodziewanie przypomniała mi się scena z  „Kubusia Pu-
chatka” Alana Alexandra Milne’a. Powiecie państwo – a cóż to 
za skojarzenie – wojna, ludzkie tragedie i  scena z  książki dla 
dzieci. Macie rację – zasadniczo dzieli je wiele, ale jeśli chodzi 
o  ważne emocje – obie sytuacje wyraźnie się łączą. Zresztą, 
przeczytajcie ten fragment książki sami:

„A  jeśli pewnego dnia będę musiał odejść? – spytał Krzyś, 
ściskając Misiową łapkę. – Co wtedy? Nic wielkiego – zapewnił 
go Puchatek. Posiedzę tu sobie i na ciebie poczekam. Kiedy się 
kogoś kocha, to ten drugi ktoś nigdy nie znika”.

Zapewne już domyślacie się, o  czym będzie kolejny tekst 
z cyklu o emocjach – tym razem tematem jest miłość.

Czym jest miłość?
Miłość to rodzaj emocji złożonej. Przywoływany już w poprzed-
nich artykułach Robert Plutchik dzieli emocje na podstawowe 
(pierwotne) – i  przedstawia je jako antagonistyczne pary: ra-
dość – smutek, gniew – strach, wstręt – zaufanie, zaskocze-
nie – oczekiwanie oraz emocje złożone powstałe z połączenia 
emocji pierwotnych. Miłość jest przykładem emocji złożonych 
(pochodnych) i składa się na nią radość i zaufanie. To emocja 
trwająca tygodnie, miesiące często wiele lat. Długoterminowe 
emocje Oatley i Jenkins zaliczają do uczuć. Gwoli przypomnie-
nia dodam, że inne rodzaje emocji takie jak ekspresje mimiczne 

– trwają sekundy, nastroje – godziny, dni lub tygodnie, a tzw. 
emocje klasyczne (pierwotne) zazwyczaj minuty lub godziny.

Miłość, jak każda emocja, jest szczególnym rodzajem stanu 
psychicznego, któremu towarzyszą lub następują po nim zmia-
ny somatyczne, ekspresje mimiczne i pantomimiczne oraz re-
akcje behawioralne. Przypomnijcie sobie, co działo się (a może 
wciąż dzieje) z waszymi myślami, waszym ciałem, jak zachowy-
waliście się, gdy doświadczaliście tego wspaniałego uczucia. 
Miłość jest długotrwałym procesem, a jeśli coś trwa długo, za-
zwyczaj podlega większym lub mniejszym zmianom.

Problematyką miłości i  jej zmianami w  czasie zajmował się 
przez lata amerykański psycholog Robert Sternberg, który jest 
autorem trójskładnikowej teorii miłości (A Triangular Theory of 
Love). W ramach tej koncepcji miłość rozumiana jest jako stan 
składający się z trzech podstawowych elementów: namiętno-
ści – obejmującej emocje i popędy prowadzące do romansu; 
intymności – rozumianej jako uczucie ciepła, bliskości, zrozu-
mienia oraz decyzji/zobowiązania, na które składają się po-
czucie odpowiedzialności za drugą osobę, gotowość do po-
dejmowania wspólnych decyzji i  zobowiązań. Poszczególne 
elementy występują zazwyczaj w  pewnej chronologii. Pierw-
sza pojawia się namiętność, następnie rozwija się intymność, 
a jako trzecie powstaje zobowiązanie. Natężenie i czas trwania 
poszczególnych składowych jest różny. Najintensywniej prze-
żywana jest namiętność, ale jej natężenie stosunkowo szybko 
maleje. Intymność charakteryzuje powolny wzrost i jednocze-
śnie powolny spadek. Najmniej „energetyczne” jest zobowiąza-
nie, ale jeśli powstanie, potrafi trwać bardzo długo – często całe 
życie. Ponieważ składowe nakładają się na siebie, współdziałają 
ze sobą i zmieniają się w czasie, można powiedzieć, że istnieje 
kilka odmian miłości.
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W miarę upływu czasu, wraz z wzajemnym poznawaniem się 
i pogłębianiem relacji, związek krzepnie i może przerodzić się 
w miłość romantyczną charakteryzującą się uczuciem namięt-
ności i  intymności, czy nawet w miłość doskonałą, rozumianą 
jako harmonijny związek wszystkich trzech składników. Jed-
nym z  rodzajów miłości przytaczanych przez Sternberga jest 
miłość braterska. Termin ten oznacza miłość opartą tylko na 
intymności i zaangażowaniu, bez elementu namiętności. Jeśli 
ten temat okazał się interesujący, zachęcam do sięgnięcia po 
książkę prof. Bogdana Wojciszke pt. „Psychologia miłości”.

Być może niektórzy pomyśleli – miłość, jej składowe, zmien-
ność – to całkiem interesujące, ale jak to się ma do naszej pracy 
z  pacjentami (przecież „Medium” to fachowe pismo dla leka-
rzy)? Podejmowana tematyka, na pozór daleka od naszej co-
dzienności, może jednak skupić uwagę na ważnych kwestiach 
sprzyjających lekarskiej efektywności. Wiemy, że dobre relacje 
i współpraca z pacjentem mogą znacząco wpłynąć na wyniki 
leczenia. A skoro tak jest, warto wskazać na podobieństwa po-
między zmieniającą się w czasie miłością a także podlegającym 
zmianom naszym relacjom z pacjentem.

Początek każdego związku z  pacjentem to etap, nazwijmy 
go, zainteresowania (w przypadku miłości to etap namiętno-
ści). Poziom wzajemnych emocji jest spory, obie strony za-
czynają się wzajemnie poznawać i współpracować. Jeśli tylko 
wykażą chociaż minimum dobrej woli w miarę upływu czasu 
zacznie wytwarzać się pomiędzy nimi głębszy poziom relacji 
i bliskości, a więc coś, co możemy nazwać sympatią (w miłości 
to intymność). Każde kolejne spotkanie umacnia związek, two-
rząc wzajemne zobowiązania. Podobnie jak pomiędzy bliskimi 
sobie partnerami, najbardziej wartościowy i  satysfakcjonują-
cy związek będzie wtedy, kiedy obecne będą w  nim wszyst-
kie trzy elementy: zainteresowanie, sympatia i zobowiązanie. 
Dbajmy więc o to, aby przeprowadzane z pacjentami rozmo-
wy były dla stron interesujące, ich klimat sympatyczny, sprzy-
jający poczuciu bezpieczeństwa i otwartości. Podejmujmy zo-
bowiązania i dotrzymujmy ich realizacji. Im lepsze relacje, tym 
większe zrozumienie wzajemnych intencji, lepsza kooperacja, 
większa motywacja do leczenia. Obie strony lepiej realizują 
swoje cele i szybciej dochodzą do porozumienia, nawet w ob-
liczu sytuacji trudnych.

To, co zostało dotychczas powiedziane, to miłość w  ujęciu 
psychologii społecznej, ale można ją postrzegać nieco inaczej. 

Erich Fromm w  swojej książce „O  sztuce miłości” (1956) pisze 
o  niej tak: „Jest ona formą postawy, określającej specyficzny 
stosunek człowieka do świata, na który składają się poznanie, 
troska, poczucie odpowiedzialności oraz poszanowanie dru-
giego człowieka”. 

Jak widać, wg badacza miłość to nie tylko pozytywne uczucie 
wobec innej osoby, ale także pozytywne nastawienie do całe-
go otaczającego go świata.

Erich Fromm uważał, że miłość jest sztuką i  podlega roz-
wojowi, a  świadomy człowiek zanim jej doświadczy, powi-
nien poznać i opanować teorię. Podkreślał, że potencjał mi-
łości drzemie w  każdym z  nas, trzeba tylko nauczyć się go 
wyzwalać. Fromm wyróżniał miłość braterską, matczyną, 
miłość samego siebie, miłość Boga i miłość erotyczną. O mi-
łości dojrzałej mówił – to ta, w której więcej radości czerpie 
się z dawania niż brania.

Podsumowanie
W  czasach, kiedy wciąż słyszymy o  nienawiści i  widzimy jej 
efekty, warto przypominać sobie, czym jest miłość, co się na 
nią składa: jest siłą drzemiącą w każdym człowieku, że można 
ją rozwijać, że dzięki niej wzrasta gotowość do wybaczania, 
pomagania i opiekowania się innymi osobami. Skoro tak jest, 
jest także nadzieja, że nawet najstraszliwsze konflikty mogą 
się zakończyć, a ludzie będą mogli w przyszłości żyć w pokoju. 
Patrząc na jej wymiar indywidualny – z perspektywy każdego 
z nas – pamiętajmy, że to uczucie dynamiczne, zmieniające się 
w czasie, i aby było wciąż satysfakcjonujące, trzeba o nie dbać. 
Na zakończenie ważne wnioski z badań prof. Ewy Trzebińskiej: 
„Wysoki poziom doświadczania miłości jest związany z mniej-
szą ilością zgłaszanych przez badanych nerwicowych objawów 
psychopatologicznych, a  także jest dobrym predykatorem, 
subiektywnie przez nich deklarowanego, zadowolenia z  wła-
snego życia (Trzebińska, 2004). To wystarczające powody, aby 
życzyć Wam, Waszym rodzinom, otoczeniu i  pacjentom, aby-
ście doświadczali, rozwijali i cieszyli się wszystkimi możliwymi 
rodzajami miłości. ■

Piśmiennictwo:
1. Aronson E., Akert R.M., Wilson D. T., Psychologia społeczna – serce i umysł, Zysk 

i S-ka, Warszawa 2012.
2. Buss D.M., Ewolucja pożądania, GWP, Gdańsk 2003.
3. Fromm E., O sztuce miłości, Rebis, Poznań 2007.
4. Wojciszke B., Psychologia miłości, GWP, Gdańsk 2009.

KOMUNIKAT KOŁA LEKARZY SENIORÓW DIL
Zarząd Koła Lekarzy Seniorów DIL we Wrocławiu zaprasza Koleżanki i Kolegów, zamieszkałych we Wrocła-
wiu i okolicy, do kontaktów z nami i uczestnictwa w naszych spotkaniach, dla wielu interesujących. Carpe 
diem! Chwytaj dzień! Nie marnuj ani chwili!

Kontakt z nami:
Dom Lekarza przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu, 
p. Renata Czajka, tel. 71 798 80 66 

Zapraszamy członków oraz sympatyków Koła na nasze kolejne spotkanie, które odbędzie się 27 maja 
2022 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej DIL przy al. Matejki 6 we Wrocławiu. 

Krzysztof Wronecki
przewodniczący Koła Lekarzy Seniorów DIL
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Z miłości do muzyki i dobrego jedzenia

Otwarcie Golden Records Club
Do siedziby Dolnośląskiej Izby Lekarskiej przy ul. Kazimierza 

Wielkiego we Wrocławiu wraca życie towarzyskie! Zapraszamy 
wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów do kultywowania dawnych tra-
dycji wspólnych rozmów, spotkań i dyskusji Klubu Lekarza w zupełnie 
nowej odsłonie.

Nowo powstały Golden Records Club to miejsce na kulinarnej ma-
pie Wrocławia, w  którym odnajdą się miłośnicy różnych gatunków 
muzycznych: od Andrea Bocelliego i Stinga, poprzez Stanisława Soy-
kę, kończąc na Metallice. Na ścianach restauracji i samoobsługowego 
pum roomu przy ul. Kazimierza Wielkiego 43 będziecie mogli zoba-
czyć złote, platynowe i diamentowe płyty największych gwiazd muzy-
ki produkcji firmy Złote Płyty Golden Records Polska.

Golden Records Club to połączenie dwóch konceptów: restauracji 
i pump roomu. Dwupoziomowy lokal składa się z części restauracyj-
nej z obsługą kelnerską na parterze oraz z części samoobsługowej – 
pump roomu – z pierwszym tego typu drink wallem w Polsce, gdzie 
goście mogą samodzielnie przygotowywać ulubione koktajle. Wystar-
czy odebrać przy barze odpowiednią kartę, by móc cieszyć się degu-
stacją nowych smaków. 

W  sezonie Golden Records Club zaprasza również do ogródka. 
Oprócz muzyki na żywo i wakacyjnej atmosfery nie zabraknie innych 
atrakcji…

Co będzie serwowane w  autorskim menu? Najlepsze rodzime 
produkty oraz lokalne składniki w sezonowych odsłonach. Jednym 
słowem – polska kuchnia w  zupełnie nowej aranżacji. Jakby tego 
było mało, chętni będą mieli możliwość zakupienia w minisklepiku 
regionalnych przysmaków. – Chcemy stworzyć taki klimat, w którym 
każdy będzie mógł czuć się dobrze i znaleźć coś dla siebie. To miej-
sce będzie przestrzenią, w której będzie można i grać w szachy przy 
piwie, i  wypić dobrą kawę, i  zjeść obiad z  rodziną – deklaruje szef 
kuchni Zbigniew Koźlik. 

W restauracji można również zorganizować przyjęcia okolicznościowe. 
Zapraszamy do tego wyjątkowego miejsca wszystkich, a zwłaszcza 

lekarzy, dla których właściciele przewidzieli specjalne bonusy. Niech 
lokal przy ul. Kazimierza Wielkiego na nowo stanie się przystanią le-
karskiej wspólnoty! ■

Aktualne wydarzenia można śledzić na facebooku: Golden Records 
Club
Kontakt do rezerwacji (uwaga: lekarze i lekarze dentyści mają pierw-
szeństwo przy rezerwacjach): 
Tel.: 573 741 400 lub 690 679 017
Adres mailowy: rajpap@wp.pl

Aleksandra Szołtys
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W części restauracyjnej lokalu serwowane są zdrowe, oparte na regionalnych 
produktach dania szefa kuchni Zbigniewa Koźlika.

Na ścianach Golden Records Club można podziwiać złote, platynowe i diamen-
towe płyty topowych polskich i zagranicznych artystów

Pierwszy tego typu drink wall w Polsce Neon nowo otwartego Golden Records Club od wejścia przy ul. Kazimierza Wielkiego

WYDARZYŁO SIĘ
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23. Halowe Mistrzostwa Lekarzy w Tenisie Ziemnym
Miasto Bielsko-Biała było tegorocznym organizatorem 23. 

Halowych Mistrzostw Polski Lekarzy w Tenisie Ziemnym 
i gościło 24.03-27.03.2022 r. aż 70 lekarzy. Dolnośląską Izbę Le-
karską reprezentowali: dr Marcin Krywiak, dr Marek Pudełko, 
dr Piotr Wieczorkowski, dr Dariusz Gajecki oraz dr Tomasz Maziak. 
Złoty medal w kategorii wiekowej +35 zdobył dr Marcin Krywiak, 
natomiast złoty medal w kategorii +60 zdobył dr Tomasz Maziak. 
Obaj panowie zdobyli również złote medale w grze podwójnej. 

Jednocześnie Naczelna Izba Lekarska zdecydowała, że Le-
karską Drużyną Roku 2021 została męska reprezentacja teniso-
wa, ktora zdobyła drużynowo złoty medal podczas Mistrzostw 
Świata Lekarzy w tenisie w Turcji w 2021 r. Skład drużyny: Mar-
cin Pokrzywnicki, Tomasz Maziak, Robert Telega, Robert Kowal-
czyk, Dariusz Gajecki. ■

dr Tomasz Maziak
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Z prawej zwycięzca kat. +35 dr Marcin Krywiak Z prawej zwycięzca kat. +60 dr Tomasz Maziak
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Jawor pożegnał  
prof. Mariana Zembalę, 
inicjatora konferencji 
o Wilhelmie Ebsteinie

26 marca 2022 r. w Archikatedrze w Ka-
towicach pożegnaliśmy prof. Mariana 
Zembalę, wybitnego lekarza i huma-

nistę, odznaczonego pośmiertnie Orderem Orła 
Białego. Jedną z najbardziej poruszających mów 
wygłosił francuski kardiochirurg prof. Patrick 
Perier, wiceprezes Europejskiego Towarzystwa 
Kardio-Torakochirurgów, który nazwał swojego 
przyjaciela Wizjonerem i  Olbrzymem, nawiązu-
jąc do słów Izaaka Newtona: „Stoimy na barkach 
olbrzymów i tylko dlatego widzimy więcej i dalej 
niż oni”. Prof. Perier w 2019 r. był jednym z wy-
kładowców podczas zorganizowanej z  inicjaty-
wy prof. Zembali międzynarodowej konferencji 
w Jaworze poświęconej anomalii Ebsteina, połą-
czonej z prezentacją filmu o prof. Ebsteinie i od-
słonięciem jego popiersia.

7 kwietnia 2022 r. w Jaworze odbyło się spo-
tkanie pt. „Wilhelm Ebstein na nowo odkryty. 
Jawor żegna prof. Mariana Zembalę”. Na zapro-
szenie władz Jawora do Muzeum Regionalne-
go (w  którym znajduje się popiersie Ebsteina) 
przybyli niemal wszyscy członkowie komitetu 
organizacyjnego z  2019 r., więc bardzo nam 
brakowało Pana Profesora, Jego energii, zaanga-
żowania i erudycji. Obecni byli ponadto miesz-
kańcy miasta, dyrektorzy lokalnych placówek 
leczniczych, zainteresowani lekarze i  pacjenci. 
Spotkanie prowadził dyrektor Muzeum Regio-
nalnego Arkadiusz Muła. Wszystkich obecnych 
przywitał burmistrz Miasta Pokoju i  Chleba – 
Emilian Bera. Z  Belgii przyjechał Benoit Mores, 
który swoje wystąpienie poświęcił prof. Maria-
nowi Zembali wskazując na paralelę zawodo-
wych dróg prof. Zembali i prof. Wilhelma Ebste-
ina (który był dyrektorem szpitala w Getyndze). 
Ja natomiast przypomniałam historię popiersia 
odsłoniętego w Jaworze w kontekście osiągnięć 
prof. Wilhelma Ebsteina i  losów Jego najbliż-
szej rodziny. Mimo że anomalia Ebsteina jest 
wadą rzadką, wśród uczestników spotkania było 
dwóch pacjentów z  tą anomalią zastawki trój-
dzielnej. Obecny był również jaworzanin, które-
mu prof. Zembala 12 lat temu przeszczepił serce. 
Mimo że Pana Profesora nie było teraz z  nami, 
czuliśmy Jego obecność. Na pewno cieszyłby 
się, że postać Wilhelma Ebsteina stała się bliska 
mieszkańcom Jawora i Dolnego Śląska. A Jawor 
będzie zawsze pamiętał o  Profesorze Marianie 
Zembali. ■

dr n. med. Magdalena Mazurak
Oddział Kardiologii Dziecięcej
Wojewódzkiego Szpitala Spe-
cjalistycznego we Wrocławiu

Pożegnanie prof. Mariana Zembali w Archikatedrze w Katowicach
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Inicjatorzy upamiętnienia prof. Wilhelma Ebsteina w dniu odsłonięcia jego popiersia w rodzin-
nym Jaworze: Benoit Mores, prof. Marian Zembala, dr Magdalena Mazurak

7 kwietnia 2022, spotkanie w Muzeum Regionalnym: „Wilhelm Ebstein na nowo odkryty. Jawor 
żegna prof. Mariana Zembalę”
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W dniach 8-9.04.2022 we Wrocławiu, pod patronatem Pol-
skiego Towarzystwa Badania Bólu, odbyła się Konferencja 

Naukowo-Szkoleniowa „Integracyjna Medycyna Bólu”. Konferen-
cja miała na celu przegląd aktualnej wiedzy na temat diagno-
styki i  leczenia różnych postaci bólu w  ujęciu integracyjnym 
i  interdyscyplinarnym. Posłużyć miała rozszerzeniu działalności 
naukowo-szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Badania Bólu 
i  wdrożeniu dobrych praktyk w  zakresie edukacji i  organizacji 
medycyny bólu w  Polsce. W  Komitecie Organizacyjnym zasie-
dli: prof. dr hab. Andrzej Kübler, dr hab. Waldemar Goździk, prof. 
nadzw. dr hab. Krzysztof Kassolik, prof. AWF oraz dr n. med. Boże-
na Gołębiowska. Gospodynią spotkania z ramienia biura organi-
zacji konferencji InspireCongress była Kazia Lubińska.

Wydarzenie obejmowało takie zagadnienia jak bóle kręgo-
słupa, przegląd najnowszych wytycznych dotyczących postę-

powania w przypadku bólu nowotworowego i neuropatyczne-
go. Osobna sesja została poświęcona cannabinoidom. 

W ramach wydarzenia odbyła się Konferencja Okrągłego Stołu – 
debata, którą moderował prof. dr hab. Andrzej Kübler. Uczestnicy 
tego modułu rozmawiali na temat medycyny bólu w Niemczech 

i Polsce – jej organizacji i  funkcjonowaniu oraz związanymi 
z tym korzyściami i ograniczeniami.

Równolegle do sesji naukowych miała miejsce wystawa 
przemysłu medycznego. W targach wzięło udział wiele firm le-
kowych i sprzętowych. 

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem zarów-
no uczestników jak i wystawców tak więc planowana jest ko-
lejna edycja w roku 2023, na którą serdecznie zapraszamy. Do 
zobaczenia! ■

Bożena Gołębiowska

Integracyjna Medycyna Bólu
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Moderatorem Konferencji Okrągłego Stołu był prof. dr hab. Andrzej Kübler (pierwszy z prawej). Uczestniczyli w niej także: dr n. med. Artur Schikowski, dr hab. 
n. med. Anna Przeklasa-Muszyńska, prof. dr hab. n. med. Jan Dobrogowski, dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska, dr n. med. Peter Bachner i dr n. med. Jan Bek. 

Spotkanie KLPP
23 kwietnia 2022 roku w siedzibie Dolnośląskiej 

Izby Lekarskiej we Wrocławiu przy ul. Matejki 6 
odbyło się spotkanie Koła Lekarzy Prywatnie Prakty-
kujących przy Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wro-
cławiu połączone ze szkoleniem, które poprowadziła 
mgr Barbara Mieczkowska – doradca podatkowy na 
temat: „Podatek dochodowy 2022 w prywatnych ga-
binetach lekarskich. Korekty polskiego ładu oraz no-
welizacje ustawy PIT”.

Szkolenie cieszyło się jak zwykle zainteresowa-
niem. Podjęto także decyzję o wyjeździe integracyj-
no-szkoleniowym członków KLPP do Polanicy w ter-
minie 15-18 września 2022 r. ■

lek. dent. Marek Stehlik
przewodniczący Koła Lekarzy Pry-

watnie Praktykujących
Fot. A.J.
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Fundacja Lekarze Lekarzom, której członkiem zarządu jest  
prezes DRL dr n. med. Paweł Wróblewski, zakupiła pięć 

karetek dla ukraińskich szpitali. Karetki zostały wyposażone 
w niezbędny sprzęt, m.in. środki medyczne i aparaturę ratują-
cą życie. Ta inicjatywa to przykład udanej współpracy różnych 
środowisk medycznych – lekarzy, którzy zakupili karetki, far-
maceutów, który wypełnili je materiałami medycznymi oraz 
ratowników medycznych, którzy odwieźli ambulanse. Pomoc 
wsparły Caritas Archidiecezji Wrocławskiej i Dolnośląska Izba 
Aptekarska. ■

Pięć wyposażonych karetek pojechało na Ukrainę 
Prezes DRL dr n. med. Paweł Wróblewski, członek zarządu Fundacji Lekarze Lekarzom

Przekazanie karetek nowym właścicielom Wnętrze karetki
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Dolnośląska Rada Lekarska powołała 
Ośrodek Pamięci i Dokumentacji Historycznej 

24 lutego 2022 roku. Dolnośląska Rada Lekarska powołała 
Ośrodek Pamięci i Dokumentacji Historycznej Dolnośląskiej 

Izby Lekarskiej we Wrocławiu, rozwiązując tym samym dotychcza-
sową Komisję Historyczną DRL. Do zadań Ośrodka Pamięci należeć 
będzie przede wszystkim gromadzenie materiałów archiwalnych 
i eksponatów związanych z historią medycyny na Dolnym Śląsku 
i nie tylko, a także propagowanie wiedzy historycznej poprzez or-
ganizację wystaw, spotkań autorskich z  nestorami dolnośląskiej 
medycyny, współpraca z ośrodkami naukowymi. 

Przewodniczącą Ośrodka została powołana uchwałą Rady 
dr hab. n. med. Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska. 

Muzeum Historyczne we Wrocławiu udostępniło Dolnośląskiej 
Izbie Lekarskiej wyposażenie gabinetu Hanny i Ludwika Hirszfeldów 
ofiarowane przez krewnych dr Ewy Bohdanowicz, która przez lata 
pielęgnowała pamięć o  Profesorostwie. Eksponaty będzie można 
oglądać w pomieszczeniach Ośrodka Pamięci i Dokumencji Histo-
rycznej w siedzibie DIL przy ul. Kazimierza Wielkiego 45.

Członkowie Ośrodka zwracają się z prośbą o przekazywanie eks-
ponatów i  wszelkich pamiątek będących znakiem czasu historii 
wrocławskiej medycyny (dokumenty, po wykorzystaniu, zostaną 
zwrócone rodzinie). ■

Informuję, że zgodnie z uchwałą nr 120/2005 DRL z 3.11.2005 r., zmienioną uchwałą nr 336/2013 DRL z 19.12.2013 r. 
Dolnośląska Rada Lekarska wybiera członków Komisji Etyki DRL spośród członków DIL o nieposzlakowanej opi-
nii, nieskazitelnym charakterze oraz minimum 7-letnim stażu pracy w zawodzie lekarza. Zainteresowany lekarz 
(lekarz dentysta) lub zgłaszający członek Dolnośląskiej Izby Lekarskiej składa w biurze DIL wniosek oraz pisemną 
zgodę zgłaszanego lekarza i opinię przewodniczącego koła terenowego, którego jest członkiem lub opinię jed-
nego członków Dolnośląskiej Rady lekarskiej w terminie do 18 maja 2022 r.

przewodniczący Komisji Etyki 
dr n. med. Jakub Trnka

Fotel prof. Ludwika Hirszfelda, który zostanie przekazany do Ośrodka Pamięci.
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Inauguracja działalności Ośrodka 
Pamięci i Dokumentacji Historycznej 

Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
W sobotę 23 kwietnia, w samo południe, 
odbyło się pierwsze spotkanie Polskiego 
Towarzystwa Historii Nauk Medycznych 
i  Ośrodka Pamięci i  Dokumentacji Hi-
storycznej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, 
które tym samym zakończyło spotkania 
i  działalność Komisji Historycznej. Spot- 
kaniu przewodniczyła dr hab. Barbara 
Bruziewicz-Mikłaszewska, której powie-
rzono prowadzenie ośrodka na najbliż-
sze lata. Po gratulacjach dla nowej/byłej 
przewodniczącej odbyły się dwa niezwy-
kle ciekawe wystąpienia. 

Pierwszy referat wygłosiła dr Joanna 
Hytrek-Hryciuk, a dotyczył karier nauko-
wych na Uniwersytecie Fryderyka Wilhel-
ma w niemieckim Wrocławiu. Na spotka-
nie z dr J. Hytrek-Hryciuk czekaliśmy dwa 
lata, gdyż pierwsze zaplanowane na 31 
marca 2020 roku zostało odwołane z po-
wodu pandemii COVID-19 i zakazu zgro-
madzeń. Prelegentka, znawczyni tematu, 
zabrała nas w  podróż do uniwersytetu, 
którym rządzili narodowi socjaliści. Miarą 
wielkości uczonego przestał być wów-
czas jego dorobek naukowy, a liczyła się 
przynależność partyjna i  spolegliwość 
wobec sprawujących władzę ze ślepym 
wykonywaniem ich poleceń. Spotkanie 
z  dr Joanną Hytrek-Hryciuk było także 
swoistą promocją jej książki pt. „Między 

prywatnym a publicznym. Życie codzien-
ne we Wrocławiu w  latach 1938-1944” 
wydanej tuż przed pandemią. Z prawdzi-
wą przyjemnością rekomenduję książkę 
wszystkim miłośnikom historii naszego 
miasta. Liczymy na kolejne spotkania 
z dr J. Hytrek-Hryciuk.

Drugą prelegentką tego dnia była dr 
Magdalena Mazurak, kardiolog dziecię-
cy, miłośniczka historii, autorka wielu 
publikacji z  zakresu historii medycyny, 
a historii kardiologii szczególnie. Termin 
naszego spotkania zbiegł się ze śmiercią 
prof. Mariana Zembali, absolwenta wro-
cławskiej Akademii Medycznej, jednego 
z  najwybitniejszych polskich kardiochi-
rurgów, ucznia prof. Zbigniewa Religi, 
miłośnika historii medycyny, który za-
wsze czuł się w  części wrocławianinem, 
dlatego dr M. Mazurak jemu poświęciła 
swoje wystąpienie. Miało ono charakter 
bardzo osobisty, wzruszający, a  czasami 
zabawny. Przypadkowe spotkanie mini-
stra zdrowia i  młodej lekarki starającej 
się o  wydanie swojej pierwszej książki 
stopniowo przerodziło się w  przyjaźń 
i  współpracę naukową na polu historii 
światowej kardiologii. Dziełem duetu 
prof. M. Zembali i dr M. Mazurak jest np. 
upamiętnienie Wilhelma Ebsteina w jego 
rodzinnym Jaworze i  cykl spotkań na-

ukowych z udziałem badaczy z całej Eu-
ropy. Bogata ikonografia w prezentacji dr 
M. Mazurak była bardzo atrakcyjna dla 
historyków medycyny, gdyż zawierała 
unikalne zdjęcia profesora nigdy wcze-
śniej nie publikowane. 

Spotkanie zakończyło się jak zwykle 
wpisem prelegentek do prowadzonej 
przez nas kroniki. 

Zapraszamy na nasze spotkania 
wszystkich zainteresowanych historią 
wrocławskiej medycyny. Możemy wspól-
nie upamiętniać tych, którzy byli przed 
nami, budowali tożsamość poszczegól-
nych dyscyplin medycznych, a  przez to 
stali się pionierami w wielu dziedzinach 
medycyny. Ich nazwiska poprzez nazwy 
eponimiczne są przywoływane codzien-
nie we wszystkich szerokościach geo-
graficznych. Nie możemy dopuścić aby 
w mieście, z którym związali jakąś część 
swojej kariery zawodowej o nich nie pa-
miętano.

Najbliższe spotkania odbędą się 
21  maja i  18 czerwca w  Klubie Muzyki  
i Literatury przy pl. Kościuszki 10 o go-
dzinie 12.00.

Zapraszam także do odwiedzenia 
strony internetowej po adresem  
www.pthmif.pl ■

Dariusz Lewera 

Dr Joanna Hytrek-Hryciuk – historyk, autorka książ-
ki poświęconej życiu codziennemu we Wrocławiu 
w latach 1938-1945

Dr Magdalena Mazurak – kardiolog dziecięcy

Fo
t. 

D
. L

ew
er

a



M MEDIUmaj 2022 36

Miłością do narciarstwa i  wędrówek po gó-
rach zaraził mnie Marek – mój mąż. Pozna-
liśmy się na studiach medycznych. Byliśmy 

w tej samej grupie. Szybko okazało się, że jest nam 
ze sobą po drodze – dosłownie i w przenośni. To wte-
dy zaczęły się nasze wspólne wypady do Zakopane-
go i w inne rejony Polski. Wszystko po to, by czerpać 
frajdę z jazdy na nartach i zdobywać kolejne szczyty 
Tatr. Z czasem zaczęliśmy realizować te dwie pasje 
także za granicą. Szlifowaliśmy nasze umiejętności 
narciarskie między innymi w Szwajcarii. Szusowanie 
po górskich stokach i  odkrywanie tajemnic natury 
ukrytych na wysokich szczytach jest z nami do dziś. 

W 2019 roku zdecydowałam się na zdobycie Czer-
wonych Wierchów, pięknego pasma gór w Tatrach 

Zachodnich. To była i nadal jest moja ulubiona część 
polskich Tatr. Wyruszyłam z Doliny Małej Łąki, a na-
stępnie zdobyłam piękne szczyty. Cała wędrówka 
zajęła mi dziewięć godzin. Zmęczenie ogromne, 
ale satysfakcja zdecydowanie większa. Bo góry to 
wyzwanie, w  górach pokonuje się swoje słabości, 
ograniczenia, a gdy to się udaje, rozpiera cię duma. 
Czujesz, że dasz radę, nie tylko tu i  teraz, również 
w innych sferach życia. Góry są dla mnie jednocze-
śnie refleksyjne i magiczne. Tam łapię dystans do 
codziennych spraw.

Spokój gór zamieniam chętnie na żywioł parkie-
tu. Taniec towarzyski, który jest moją kolejną pa-
sją, daje mi moc pozytywnej energii. W 2017 roku 
wspólnie z  dr. Leszkiem Pałką, także miłośnikiem 

PASJE LEKARZY

Bożena Kaniak
Mam cztery pasje. Najbardziej kocham jednak 
kontakt z „psierotami” 

Miłością do narciarstwa zjazdowego zaraził mnie mój mąż Marek. Lubimy szusować wspólnie na nartach m.in. w Szwajcarii.



Z jazdy na nartach czerpię prawdziwą frajdę. A wszystko zaczęło 
się od wypadów z mężem  do Zakopanego. Zanim zdecydowalińmy 
się na zagraniczne trasy narciarskie, przez wiele lat jeździliśmy 
w polskie Tatry.

W ośrodku dla schorowanych czworonogów bywam regularnie od 3 
lat. Tam jest moje serce...

Na szlaku. Zdobycie Czerwonych Wierchów zajęło  mi 9 godzin.

Zajęcia taneczne  
dla dolnośląskich lekarzy prowadzi brawurowo 

instruktor tańca Grzegorz Kijowski.

tańca, powołaliśmy sekcję taneczną 
w Klubie Lekarza DIL. Tzw. „Five o’c-
lock u lekarzy” przeobraził się szyb-
ko w duże spotkania taneczne. A do 
naszego organizatorskiego grona 
dołączył dr n. med. Piotr Knast. Za-
jęcia odbywały się w  siedzibie DIL 
i  cieszyły ogromną popularnością. 
W ostatnich dniach przed pandemią 
w  zajęciach uczestniczyło ponad 
100 lekarzy.

To, co kocham jednak najbardziej, to kon-
takt z „psierotami”, czyli starymi i schorowa-
nymi psami, którymi opiekuje się Fundacja 
„Psierociniec”. Ośrodek dla tych czworono-
gów wspieram od 3 lat. Te zwierzęta, choć 
w leciwym wieku, mają do zaoferowania tyle 
ciepła, serdeczności. Pracownicy ośrodka 
i  fundacji zresztą też. I  choć to taki odpo-
wiednik domu starości dla ludzi, to właśnie 
tam jest moje serce… ■



Mec. Beata Kozyra-Łukasiak – radca prawny DIL

PRAWO 
NA CO DZIEŃ 

Więcej na stronie:
www.dilnet.wroc.pl/
zakładka PRAWO

Źródło grafiki: www.flickr.com/photos/27256428336_682f1baabd_h/weiss_paarz_photos
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29 marca 2022 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2022 r. 
poz. 699 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o odpadach

1 kwietnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecze-
nia szpitalnego, opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 245

Nowelizacja rozporządzenia wprowadza procedurę medyczną 
-leczenie chirurgiczne nowotworu złośliwego gruczołu kroko-
wego z zastosowaniem systemu obrotowego. 

Świadczeniodawcy, którzy zamierzają realizować powyższe  
świadczenie gwarantowane, są obowiązani dostosować się 
do wymagań określonych w rozporządzeniu  w terminie do 
1 stycznia 2023 r.

5 kwietnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w  sprawie metody zapobiegania COVID-19, opu-
blikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 723

Obowiązku przedstawiania tłumaczenia zaświadczenia o za-
szczepieniu przeciwko COVID-19, w  celu kontynuacji szcze-
pienia, nie stosuje się do osób przekraczających granicę RP 
z  Ukrainą w  związku z  konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa. 

Rozporządzenie obowiązuje z mocą od 24 lutego 2022 r.

6 kwietnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym 
świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowot-
nej,  opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 752

Załączniki do rozporządzenia zawierają wzory oświadczeń 
o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomo-
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cy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa.

6 kwietnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarza-
nych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu 
rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania pod-
miotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środ-
ków publicznych,  opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 749

Zmiany zostały wprowadzone w załączniku nr 3 do rozporzą-
dzenia „Kody wymagane do oznaczenia poszczególnych ka-
tegorii”- w tabeli nr 11 „Kod tytułu uprawnienia do świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
oraz dane identyfikujące dokument potwierdzający to upraw-
nienie” oraz w tabeli nr 12 „Kod oświadczenia o przysługującym 
prawie do świadczeń opieki zdrowotnej”.

Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń udzielo-
nych od 24 lutego 2022 r. do 6 kwietnia 2022 r., jeżeli świad-
czeniodawca:
•	zarejestrował dane dotyczące tożsamości osoby, której 

świadczenia są udzielane bezpłatnie, zgodnie z  przepisami 
ustawy o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych i przepisami ustawy o pomocy oby-
watelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na tery-
torium tego państwa oraz dane identyfikujące dokument, na 
podstawie którego ustalono tożsamość, oraz

•	odebrał w dowolnej formie od osoby, której świadczenia są 
udzielane bezpłatnie zgodnie przepisami  wymienionych 
ustaw, oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń 
opieki zdrowotnej.

6 kwietnia 2022 r. weszło w  życie rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia z dnia 30 marca 2022 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w  sprawie specjalizacji w  dziedzinach mają-
cych zastosowanie w  ochronie zdrowia, opublikowane  
w Dz. U. z 2022 r. poz. 744

6 kwietnia 2022 r. weszło w  życie rozporządzenie Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwiet-
nia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań 
okresowych i  kontrolnych policjantów,  opublikowane 
w Dz. U. z 2022 r. poz. 746

W załączniku nr 3 do rozporządzenia określono rodzaj, zakres 
i  częstotliwość badań okresowych policjantów służby wspo-
magającej oraz policjantów Wyższej Szkoły Policji, szkół poli-
cyjnych i ośrodków szkolenia policji, a także Centralnego Labo-
ratorium Kryminalistycznego Policji.

8 kwietnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie sposo-
bu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpital-
nego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na 
okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 
2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.,  opublikowane w Dz. 
U. z 2022 r. poz. 774

8 kwietnia 2022 r. zostało opublikowane  w Dz. U. z 2022 r. 
poz. 787 obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 
2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzą-
dzenia  Ministra Zdrowia w sprawie  ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

9 kwietnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 7kwietnia  2022 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej,  opublikowane w  Dz. U. 
z 2022 r. poz. 789

Przepisów dotyczących zwiększenia kwoty zobowiązania NFZ 
wynikającego ze wzrostu  ceny jednostkowej jednostki rozlicze-
niowej,  ryczałtu oraz  ryczałtu systemu zabezpieczenia związa-
nego ze zwiększeniem ceny jednostki sprawozdawczej lub war-
tości taryfy świadczeń ustalonej po 1 stycznia 2022 r., nie stosuje 
się w przypadku zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, dokonanej w  okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 30 
kwietnia 2022 r., skutkującej zwiększeniem kwoty zobowiązania.

12 kwietnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2022 r. uchylające rozpo-
rządzenie w  sprawie standardu organizacyjnego opieki 
w izolatoriach,  opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 800

14 kwietnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia z dnia 24 marca 2022 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych właści-
wych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej, 
opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 702

15 kwietnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie przepro-
wadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratow-
nika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich 
kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży po-
żarnej, opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 828

Okresowe badania lekarskie strażaka ratownika OSP przeprowa-
dza się, nie rzadziej niż raz na 3 lata, na podstawie skierowania 
wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właści-
wego ze względu na siedzibę ochotniczej straży pożarnej.

Lekarz może wyznaczyć wcześniejszą datę następnych 
badań lekarskich, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla 
prawidłowej oceny i monitorowania stanu zdrowia strażaka 
ratownika OSP.

Badanie lekarskie kandydata na strażaka ratownika OSP 
przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez 
podmiot kierujący na badania.

W ramach przeprowadzanych badań lekarskich, lekarz może 
poszerzyć ich zakres o  dodatkowe specjalistyczne badania 
konsultacyjne, w zależności od wskazań, w szczególności oto-
laryngologiczne, neurologiczne, okulistyczne, dermatologicz-
ne, alergologiczne lub psychologiczne oraz badania dodatko-
we, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny 
stanu zdrowia strażaka ratownika OSP albo kandydata na stra-
żaka ratownika OSP.

Zakres oraz częstotliwość badań określa załącznik do rozpo-
rządzenia.
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Strażak ratownik OSP, kandydat na strażaka ratownika OSP 
lub podmiot kierujący na badanie, który nie zgadza się z treścią 
wydanego orzeczenia, w terminie 14 dni od dnia jego otrzyma-
nia może za pośrednictwem lekarza, który je wydał, wystąpić 
z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania do:
•	wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze 

względu na siedzibę podmiotu kierującego na badania le-
karskie,  albo

•	 instytutu badawczego w  dziedzinie medycyny pracy albo 
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej 
w Gdyni – w przypadku gdy odwołanie dotyczy orzeczenia 
lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w woje-
wódzkim ośrodku medycyny pracy.
Lekarz, za którego pośrednictwem jest wnoszony wniosek, 

przekazuje go niezwłocznie, wraz z  dokumentacją badań, do 
właściwego podmiotu. Ponowne badanie przeprowadza się 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Orzeczenie wy-
dane w wyniku przeprowadzonego ponownego badania jest 
ostateczne.

16 kwietnia 2022 r. weszło w  życie rozporządzenie Mi-
nistra Zdrowia z  dnia 14 kwietnia 2022 r.  zmieniające 
rozporządzenie w  sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opublikowane 
w Dz. U. z 2022 r. poz. 834

W załączniku nr 1 do rozporządzenia w części dotyczącej świad-
czeń medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki ob-
razowej i  nieobrazowej związanych z  realizacją świadczeń le-
karza podstawowej opieki zdrowotnej dodane zostało badanie 
mikrobiologiczne – test antygenowy SARS-CoV-2 uzyskiwany 
za pomocą Systemu Dystrybucji Szczepionek (SDS).

15 kwietnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 kwiet-
nia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukra-
iny w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa oraz niektórych innych ustaw, opublikowana 
w Dz. U. z 2022 r. poz. 830

Obywatel Ukrainy, który posiada zgodę na wykonywanie za-
wodu lekarza albo lekarza dentysty oraz warunkowe prawo 
wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty, może wy-
konywać zawód również poza podmiotem leczniczym prze-
znaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjen-
tom chorym na COVID-19 w przypadku:
•	zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego oraz zniesienia 

stanu epidemii lub 
•	braku wyodrębnienia podmiotów leczniczych przeznaczo-

nych do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom cho-
rym na COVID-19.

Lekarz albo lekarz dentysta, o którym mowa wyżej, zgłasza mi-
nistrowi zdrowia, w jakim podmiocie leczniczym i na jaki okres 
został zatrudniony, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia udzie-
lania świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie. Brak dokona-
nia zgłoszenia może stanowić podstawę do cofnięcia zgody, 
które następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Od 24 lutego 2022 r. przez okres 18 miesięcy minister zdro-
wia może nadać numer odpowiadający numerowi prawa wy-
konywania zawodu na wniosek lekarza albo lekarza dentysty, 
który uzyskał zaświadczenie wydane przez Naczelną Radę 

Lekarską o  okazjonalnym i  tymczasowym wykonywaniu 
zawodu i  zgłosił zamiar udzielania świadczeń zdrowot-
nych osobom, których pobyt na terytorium RP jest uzna-
wany za legalny.

Lekarz lub lekarz dentysta, który uzyskał numer odpowiada-
jący numerowi prawa wykonywania zawodu, może udzielać 
świadczeń zdrowotnych, w tym finansowanych ze środków pu-
blicznych, osobom, których pobyt na terytorium RP jest uzna-
wany za legalny.

Od dnia 24 lutego 2022 r. przez okres 18 miesięcy przepisy do-
tyczące okazjonalnego i tymczasowego wykonywania zawodu 
stosuje się odpowiednio do lekarza i lekarza dentysty, który nie 
jest obywatelem państwa członkowskiego UE, posiadającego 
prawo do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty 
w innym państwie niż państwo członkowskie UE, jeżeli: 
•	państwo, w którym lekarz lub lekarz dentysta posiada prawo 

wykonywania zawodu, znajduje się w wykazie ogłoszonym 
przez ministra zdrowia oraz 

•	 lekarz lub lekarz dentysta przybył na terytorium RP w  celu 
udzielania świadczeń zdrowotnych osobom, których pobyt 
na terytorium RP jest uznawany za legalny i będzie udzielał 
świadczeń wyłącznie tym osobom.
Wykaz ogłaszany jest przez ministra zdrowia w  Dzienniku 

Urzędowym RP „Monitor Polski” oraz udostępniony w Biulety-
nie Informacji Publicznej.

Ustawa wprowadziła zmiany w  ustawie o  zawodach lekarza 
i lekarza dentysty 

W  okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub 
stanu epidemii osobie, która uzyskała kwalifikacje lekarza lub 
lekarza dentysty poza terytorium państw członkowskich UE, 
można udzielić zgody na wykonywanie zawodu lekarza albo 
lekarza dentysty oraz przyznać warunkowe prawo wykonywa-
nia zawodu lekarza albo lekarza dentysty, jeżeli osoba ta speł-
nia następujące warunki:
•	ma pełną zdolność do czynności prawnych,
•	 jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu lekarza 

albo lekarza dentysty, 
•	wykazuje nienaganną postawę etyczną,
•	posiada dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający 

ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w in-
nym państwie niż państwo członkowskie UE.
W  przypadku posiadania przez wskazaną osobę dyplomu 

potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty, może ona uzy-
skać zgodę na samodzielne wykonywanie zawodu, z zastrzeże-
niem, że przez pierwsze 3 miesiące zatrudnienia w  zawodzie 
na terytorium RP, wykonuje zawód pod nadzorem odpowied-
nio lekarza albo lekarza dentysty posiadającego specjalizację 
II stopnia lub tytuł specjalisty.

W przypadku niespełniania warunku dotyczącego posiada-
nia tytułu specjalisty, wskazana osoba może uzyskać zgodę na 
wykonywanie zawodu pod nadzorem lekarza albo lekarza den-
tysty posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty.

Zgody nie udziela się w  przypadku braku wyodrębnie-
nia podmiotów leczniczych przeznaczonych do udzielania 
świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19. 

W  odniesieniu do wniosków złożonych i  nierozpatrzo-
nych przed dniem zniesienia wyodrębniania podmiotów 
leczniczych przeznaczonych do udzielania świadczeń 
zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19, minister 
zdrowia może wydać zgodę, łącznie ze zgodą na wykony-
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wanie zawodu poza podmiotem leczniczym przeznaczo-
nym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom 
chorym na COVID-19.

Lekarz lub lekarz dentysta, posiadający warunkowe prawo 
wykonywania zawodu może w ramach wykonywania zawodu 
lekarza lub lekarza dentysty udzielać świadczeń zdrowotnych 
w  podmiotach leczniczych udzielających świadczeń osobom, 
których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny na 
podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wykony-
wanie zawodu w podmiotach leczniczych udzielających świad-
czeń ofiarom konfliktu zbrojnego na Ukrainie nie wymaga zgo-
dy ministra zdrowia.

Lekarz lub lekarz dentysta zgłasza ministrowi zdrowia, w ja-
kim podmiocie leczniczym i  na jaki okres został zatrudniony, 
w  terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń 
zdrowotnych w  tym podmiocie. Brak dokonania zgłoszenia 
może stanowić podstawę do cofnięcia zgody, które następuje 
w drodze decyzji administracyjnej.

Lekarz lub lekarz dentysta, posiadający warunkowe pra-
wo wykonywania zawodu może wykonywać zawód poza 
podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania 
świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19 
bez zgody ministra zdrowia, w przypadku: 
•	zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego oraz zniesie-

nia stanu epidemii lub
•	braku wyodrębnienia podmiotów leczniczych przezna-

czonych do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjen-
tom chorym na COVID-19.
Lekarz albo lekarz dentysta, o którym mowa wyżej, zgłasza 

ministrowi zdrowia w  jakim podmiocie leczniczym i  na jaki 
okres został zatrudniony, w  terminie 7 dni od dnia rozpo-
częcia udzielania świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie. 
Brak dokonania zgłoszenia może stanowić podstawę do cof-
nięcia zgody.

16 kwietnia 2022 r. weszło w  życie rozporządzenie Mi-
nistra Zdrowia z  dnia 14 kwietnia 2022 r.  zmieniające 
rozporządzenie w  sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opublikowane 
w Dz. U. z 2022 r. poz. 834

W załączniku nr 1 do rozporządzenia w części dotyczącej świad-
czeń medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki ob-
razowej i  nieobrazowej związanych z  realizacją świadczeń le-
karza podstawowej opieki zdrowotnej dodane zostało badanie 

mikrobiologiczne – test antygenowy SARS-CoV-2 uzyskiwany 
za pomocą Systemu Dystrybucji Szczepionek (SDS).

22 kwietnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wykazu 
chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służ-
by kandydata do Służby Więziennej i funkcjonariusza Służ-
by Więziennej, opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 772

Rozporządzenie określa wykaz chorób i ułomności, wraz z ka-
tegoriami zdolności do służby, na podstawie którego jest wy-
dawane orzeczenie o stanie zdrowia, o zdolności lub niezdol-
ności kandydata do Służby Więziennej i funkcjonariusza Służby 
Więziennej, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

27 kwietnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2022 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakre-
su lecznictwa uzdrowiskowego, opublikowane w  Dz. U. 
z 2022 r. poz. 805

Załącznik do rozporządzenia  określa poziom finansowania 
przez świadczeniobiorcę kosztów wyżywienia i zakwaterowa-
nia w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu.

30 kwietnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające roz-
porządzenie w  sprawie rodzajów, zakresu i  wzorów oraz 
sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w  pod-
miotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony 
Narodowej, opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 833

Dokumentację indywidualną wewnętrzną stanowi również kar-
ta segregacji medycznej, którą dołącza się do historii choroby.

Karta segregacji medycznej ma postać elektroniczną i  jest 
prowadzona w  systemie zarządzającym trybami obsługi pa-
cjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym. 

4 maja 2022 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie sposobu i procedur przygotowania ana-
lizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycz-
nych oraz wysokości opłaty za tę analizę, opublikowane 
w Dz. U. z 2022 r. poz. 836. ■
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JUBILEUSZOWY ZJAZD ABSOLWENTÓW
AKADEMII MEDYCZNEJ

WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ LEKARSKI

ROCZNIK 1972

Droga Koleżanko! Drogi Kolego!
Zapraszamy na uroczyste obchody z okazji 50-le-
cia uzyskania absolutorium, które odbędą się 
w dniach 2-4 września 2022 r. we Wrocławiu.

Program zjazdu
2 września 2022 r. (piątek)
godz. 19.00 Zwiedzanie z przewodnikiem Afryka-

rium ZOO Wrocław, ul. Wróblewskie-
go 1-5, 51-618 Wrocław

godz. 20.00 Grill w  Restauracji Przystanek ZOO 
Wrocław

3 września 2022 r. (sobota)
Część oficjalna – Collegium Anatomicum
Zakład Anatomii Prawidłowej, ul. Chałubińskiego 6a, 
Wrocław
godz. 11.00 Otwarcie zjazdu
 Przemówienia gości
godz. 11.30 Wystąpienie Chóru Medici Cantantes 

Uniwersytetu Medycznego
 Przemówienie JM Rektora UM i uro-

czyste wręczenie dyplomów
 Wykład okolicznościowy
 Wspólne zdjęcie pamiątkowe
godz. 18.00 Uroczysta kolacja (tradycyjnie bez 

osób towarzyszących) – Park Hotel 
Ośrodek Szkolenia Państwowej In-
spekcji Pracy im. prof. Rosnera, ul. Mi-
kołaja Kopernika 5, 51-662 Wrocław 
(Park Szczytnicki)

Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi od ab-
solwenta:
Część oficjalna (sobota) – 100 zł,
Afrykarium + grill (piątek) – 150 zł,
Część oficjalna + uroczysta kolacja – 300 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na konto 79 1020 5226 
0000 6702 0564 8466 (odbiorca Andrzej Dorobisz) 
do 31.05.2022 r. z  dopiskiem „Zjazd 1972”. Kole-
żanki prosimy o podanie nazwiska obecnego oraz 
z okresu studiów. 

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w Park Ho-
tel pod numerem telefonu 71 371 03 00 lub pod 
adresem hotel@ospip.pl (prosimy o podanie hasła 
„Zjazd 1972”). Płatność za hotel indywidualna (nie 
jest wliczona w cenę zjazdu).
Informacji udzielają: Anna Metzger-Mazurkiewicz, 
601 084 456, hanka19@poczta.onet.pl.

Za Komitet Organizacyjny
Andrzej Dorobisz, Grażyna Ossowska (Klabińska),  

Anna Metzger-Mazurkiewicz

JUBILEUSZOWY ZJAZD ABSOLWENTÓW
WYDZIAŁU STOMATOLOGICZNEGO

AKADEMII MEDYCZNEJ
WE WROCŁAWIU

ROCZNIK 1972

Droga Koleżanko! Drogi Kolego!
Zapraszamy na uroczyste obchody z okazji 50-le-
cia uzyskania absolutorium, które odbędą się 
w dniach 9 i 10 września 2022 r. we Wrocławiu.

Program zjazdu
9 września 2022 r. (piątek)
godz. 19.00 Zwiedzanie z przewodnikiem Afryka-

rium ZOO Wrocław, ul.  Wróblewskie-
go 1-5, 51-618 Wrocław

godz. 20.00 Kolacja w  Restauracji Laguna Bistro 
(na terenie budynku Afrykarium)

10 września 2022 r. (sobota)
Część oficjalna – Dolnośląska Izba Lekarska 
we Wrocławiu ul. Kazimierza Wielkiego 45, 50-077 

Wrocław (I piętro)
godz. 10.00 Śniadanie studenckie
godz. 11.00 Otwarcie zjazdu
godz. 11.45 Wystąpienie Chóru Medici Cantantes 

Uniwersytetu Medycznego
 Przemówienie JM Rektora UM i uro-

czyste wręczenie dyplomów
 Wykład okolicznościowy
 Wspólne zdjęcie pamiątkowe
godz. 18.00 Uroczysta kolacja – Hotel Scandic, 

ul. Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław

Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi:
Afrykarium – 150 zł,
sobota (część oficjalna + uroczysta kolacja) – 350 zł,
osoba towarzysząca na uroczystej kolacji – 200 zł,
część oficjalna (bez uroczystej kolacji) – 150 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na konto 66 1090 2590 
0000 0001 3393 3014 do dnia 31.05.2022 r. z dopi-
skiem „Zjazd 1972”. Koleżanki prosimy o podanie 
nazwiska obecnego oraz z okresu studiów.

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w  Hotelu 
Scandic po preferencyjnych cenach pod nume-
rem tel. 71 787 01 12 (prosimy o  podanie hasła 
„rocznik 1972”). Płatność za hotel indywidualna 
(nie jest wliczona w cenę zjazdu).

Za Komitet Organizacyjny
Elżbieta Wronecka, Jarosław Śmiałowski

ZJAZD ABSOLWENTÓW
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ROCZNIK 1974

Droga Koleżanko! Drogi Kolego!
Zapraszamy na spotkanie koleżeńskie absolwen-
tów Wydziału Lekarskiego Akademii Medycz-
nej we Wrocławiu, które odbędzie się w  dniach 
30  września – 2 października 2022 r. Miejscem 
spotkania będzie ośrodek Vital & SPA Resort Sza-
rotka w Zieleńcu.

Program zjazdu
30 września 2022 r. (piątek)
od godz. 14.00 Zakwaterowanie w ośrodku
godz. 18.00-24.00 Grill 
1 października 2022 r. (sobota)
godz. 8.00-11.00 Śniadanie
godz. 10.15 Msza św. – kościół św. 

Anny w Zieleńcu,
 czas wolny, spacer po Zieleńcu
godz. 13.30 Pamiątkowe zdjęcie 

grupowe przed ośrodkiem
godz. 14.00 Obiad, czas wolny
godz. 18.30  Pamiątkowe zdjęcie 

grupowe przed ośrodkiem
godz. 19.00-2.00 Bankiet
2 października 2022 r. (niedziela)
godz. 8.00-11.00 Śniadanie i pożegnania

Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi od ab-
solwenta/osoby towarzyszącej 600 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na konto: 66 1090 2590 
0000 0001 3393 3014 do 31.05.2022 r. z dopiskiem 
„Zjazd 1974”. Panie prosimy o  podanie nazwiska 
obecnego oraz z okresu studiów.

Do dyspozycji gości pokoje 2-3-osobowe – proszę 
o e-mailowe zgłaszanie nazwisk Kolegów i Koleża-
nek, z którymi chcą być Państwo zakwaterowani.

UWAGA! W  ośrodku zapewnione jest bezpłatne 
korzystanie z  kompleksu basenowego, jacuzzi, 
saun, urządzeń fitness, jak również dostęp do bez-
przewodowego internetu oraz bezpłatny parking.

Za Komitet Organizacyjny
Ryszard Fedyk, Danuta Lewiecka, Wiktor Wolfson

ZJAZD ABSOLWENTÓW
AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU

ROCZNIK 1976

Droga Koleżanko! Drogi Kolego!
Zapraszamy na spotkanie koleżeńskie z  okazji 
45-lecia ukończenia Wydziału Lekarskiego Aka-
demii Medycznej we Wrocławiu, które odbędzie 
się w dniach 10-11 czerwca 2022 r. we Wrocławiu.

Program zjazdu
10 czerwca 2022 r. (piątek)
dla zainteresowanych – płatne dodatkowo 100 zł
godz. 19.00 Zwiedzanie z przewodnikiem Afryka-

rium ZOO Wrocław, ul. Wróblewskie-
go 1-5, 51-618 Wrocław

godz. 20.00 Kolacja w  Restauracji, Laguna Bistro 
(w budynku Afrykarium)

11 czerwca 2022 r. (sobota)
godz. 9.30 Msza święta – kościół pw. 

Najświętszego Serca Jezusowego, 
pl. Grunwaldzki 3

 Część oficjalna – Collegium 
Anatomicum, ul. Chałubińskiego 
6a, 50-368 Wrocław

godz. 11.00 Śniadanie studenckie
godz. 12.00 Otwarcie zjazdu
godz. 12.10 Wykład okolicznościowy
 Wspólne zdjęcie pamiątkowe
godz. 18.00 Uroczysta kolacja – Hotel Scandic, 

ul. Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław

Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi:
sobota (część oficjalna + uroczysta kolacja) – 350 zł,
osoba towarzysząca na uroczystej kolacji – 200 zł,
część oficjalna (bez uroczystej kolacji) – 150 zł,
Afrykarium (płatne dodatkowo) – 100 zł. 

Wpłat prosimy dokonywać na konto: 26 1140 2004 
0000 3702 7737 0761 (odbiorca: Krystyna Ślusa-
rek) do 15.05.2022 r. z  dopiskiem „Zjazd 1976”. 
Koleżanki prosimy o podanie nazwiska obecnego 
oraz z okresu studiów. 

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w  Hotelu 
Scandic po preferencyjnych cenach pod nume-
rem telefonu 71 787 01 12 (prosimy o  podanie 
hasła „rocznik 1976”). Płatność za hotel indywidu-
alna (nie jest wliczona w cenę zjazdu).

Za Komitet Organizacyjny
Krystyna Awzan (Ślusarek), Lucjan Ilnicki

ZJAZD ABSOLWENTÓW
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ROCZNIK 1982

Droga Koleżanko! Drogi Kolego!
Zapraszamy na spotkanie koleżeńskie z  okazji 
40-lecia ukończenia Wydziału Lekarskiego Akade-
mii Medycznej we Wrocławiu, które odbędzie się 
w dniach 7–8 października 2022 r. we Wrocławiu.

Program zjazdu
7 października 2022 r. (piątek)
dla zainteresowanych – płatne dodatkowo 100 zł
godz. 19.00 Zwiedzanie z przewodnikiem Afryka-

rium ZOO Wrocław, ul. Wróblewskie-
go 1-5, 51-618 Wrocław

godz. 20.00 Kolacja w  Restauracji Laguna Bistro 
(w budynku Afrykarium)

8 października 2022 r. (sobota)
 Część oficjalna – Collegium Anato-

micum, Katedra i  Zakład Anatomii 
Prawidłowej, ul. Chałubińskiego 6a, 
50-368 Wrocław

godz. 10.00 Śniadanie studenckie
godz. 10.30 Wykład okolicznościowy
godz. 11.30 Grupowe zdjęcie pamiątkowe

ZJAZDY ABSOLWENTÓW AM WE WROCŁAWIU
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godz. 19.00 Bankiet – Hotel Scandic,
ul. Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław

Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi: 350 zł,
osoba towarzysząca na bankiecie – 200 zł,
Afrykarium (płatne dodatkowo) – 100 zł. 

Wpłat prosimy dokonywać na konto: 66 1090 
2590 0000 0001 3393 3014 do 31.05.2022 r. z dopi-
skiem „Zjazd 1982”. Koleżanki prosimy o podanie 
nazwiska obecnego oraz z okresu studiów. 
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w  Hotelu 
Scandic po preferencyjnych cenach pod nume-
rem telefonu 71 787 01 12 (prosimy o  podanie 
hasła „rocznik 1982”). Płatność za hotel indywidu-
alna (nie jest wliczona w cenę zjazdu).

Za Komitet Organizacyjny
Małgorzata Dmochowska-Perz, Jolanta Zaleska

ZJAZD ABSOLWENTÓW
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ROCZNIK 1990

Droga Koleżanko! Drogi Kolego!
Zapraszamy na spotkanie koleżeńskie z  okazji 
30-lecia ukończenia Wydziału Lekarskiego Aka-
demii Medycznej we Wrocławiu, które odbę-
dzie się w  dniach 3-5 czerwca 2022 r. Miejscem  
spotkania będzie ośrodek Vital & SPA Resort Sza-
rotka w Zieleńcu.

Program zjazdu
3 czerwca 2022 r.  (piątek)
od godz. 14.00 Zakwaterowanie w ośrodku
godz. 18.00-24.00 Grill przy biesiadnej muzyce
4 czerwca 2022 r. (sobota)
godz. 8.00-10.00 Śniadanie
godz. 10.15 Msza św. –  kościół 

św. Anny w Zieleńcu,
 czas wolny, spacer po Zieleńcu
godz. 13.30 Pamiątkowe zdjęcie 

grupowe przed ośrodkiem
godz. 14.00 Obiad
 Czas wolny
godz. 19.00-2.00 Bankiet
5 czerwca 2022 r. (niedziela)
godz. 9.00-10.00 Śniadanie i pożegnania

Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi od ab-
solwenta/osoby towarzyszącej:
piątek-niedziela z noclegami – 500 zł,
sobota-niedziela z noclegiem – 350 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na konto: 63 1140 2004 
0000 3402 7877 0728 (odbiorca Ewa Willak-Janc) 
do 15.05.2022 r. z  dopiskiem „Zjazd 1990”. Pa-
nie prosimy o  podanie nazwiska obecnego oraz 
z okresu studiów.

Do dyspozycji gości pokoje 2-3-osobowe – proszę 
o e-mailowe zgłaszanie nazwisk Kolegów i Koleża-
nek, z którymi chcą być Państwo zakwaterowani.

UWAGA! W  ośrodku zapewnione jest bezpłatne 
korzystanie z  kompleksu basenowego, jacuzzi, 
saun, urządzeń fitness, jak również dostęp do bez-
przewodowego internetu oraz bezpłatny parking.

Za Komitet Organizacyjny
Wojciech Apoznański, Ewa Willak-Janc, 

Teresa Żak (Biercewicz)

ZJAZD ABSOLWENTÓW
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ROCZNIK 1991

Droga Koleżanko! Drogi Kolego!
Zapraszamy na spotkanie koleżeńskie z  okazji 
30-lecia ukończenia Wydziału Lekarskiego Aka-
demii Medycznej we Wrocławiu, które odbędzie 
się w  dniach 23-25 września 2022 r. Miejscem  
spotkania będzie ośrodek Vital & SPA Resort Sza-
rotka w Zieleńcu.

Program zjazdu
23 września 2022 r. (piątek)
od godz. 14.00 Zakwaterowanie w ośrodku
godz. 18.00-24.00 Grill
24 września 2022 r. (sobota)
godz. 8.00-11.00 Śniadanie
godz. 10.15 Msza św. – kościół św. 

Anny w Zieleńcu,
 czas wolny, spacer po Zieleńcu
godz. 13.30 Pamiątkowe zdjęcie 

grupowe przed ośrodkiem
godz. 14.00 Obiad
 Czas wolny
Godz. 18.30 Pamiątkowe zdjęcie 

grupowe przed ośrodkiem
godz. 19.00-2.00 Bankiet
25 września 2022 r. (niedziela)
godz. 8.00-11.00 Śniadanie i pożegnania

Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi od ab-
solwenta/osoby towarzyszącej 600 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na konto: 66 1090 2590 
0000 0001 3393 3014 do 31.05.2022 r. z dopiskiem 
„Zjazd 1991”. Panie prosimy o  podanie nazwiska 
obecnego oraz z okresu studiów.

Do dyspozycji gości pokoje 2-3-osobowe – proszę 
o e-mailowe zgłaszanie nazwisk Kolegów i Koleża-
nek, z którymi chcą być Państwo zakwaterowani.

UWAGA! W  ośrodku zapewnione jest bezpłatne 
korzystanie z  kompleksu basenowego, jacuzzi, 
saun, urządzeń fitness, jak również dostęp do bez-
przewodowego internetu oraz bezpłatny parking.

Za Komitet Organizacyjny
Piotr Dzięgiel, Jaroslaw Janc, Jacek Szepietowski

ZJAZD ABSOLWENTÓW
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ROCZNIK 1992

Droga Koleżanko! Drogi Kolego!
Zapraszamy na spotkanie koleżeńskie z  okazji 
30-lecia ukończenia Wydziału Lekarskiego Aka-
demii Medycznej we Wrocławiu, które odbędzie 
się w  dniach 10-12 czerwca 2022 r. Miejscem  
spotkania będzie ośrodek Vital & SPA Resort Sza-
rotka w Zieleńcu.

Program zjazdu
10 czerwca 2022 r. (piątek)
od godz. 14.00 Zakwaterowanie w ośrodku
godz. 18.00-24.00 Grill
11 czerwca 2022 r. (sobota)
godz. 8.00-11.00 Śniadanie
Czas wolny, spacer po Zieleńcu
godz. 13.30 Pamiątkowe zdjęcie 

grupowe przed ośrodkiem
godz. 14.00 Obiad

 Czas wolny
godz. 18.30 Pamiątkowe zdjęcie 

grupowe przed ośrodkiem
godz. 19.00-2.00 Bankiet
12 czerwca 2022 r. (niedziela)
godz. 8.00-11.00 Śniadanie i pożegnania

Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi od ab-
solwenta/osoby towarzyszącej 600 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na konto: 66 1090 2590 
0000 0001 3393 3014 do 15.05.2022 r. z dopiskiem 
„Zjazd 1992”. Panie prosimy o  podanie nazwiska 
obecnego oraz z okresu studiów.

Do dyspozycji gości pokoje 2-3-osobowe – proszę 
o e-mailowe zgłaszanie nazwisk Kolegów i Koleża-
nek, z którymi chcą być Państwo zakwaterowani.

UWAGA! W  ośrodku zapewnione jest bezpłatne 
korzystanie z  kompleksu basenowego, jacuzzi, 
saun, urządzeń fitness, jak również dostęp do bez-
przewodowego internetu oraz bezpłatny parking.

Za Komitet Organizacyjny
Robert Seifert, Ewa Wesołowska-Szepietowska, 

Tomasz Zajdel, Joanna Ziemianowicz-Witkowska

ZJAZD ABSOLWENTÓW
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ROCZNIK 1997

Droga Koleżanko! Drogi Kolego!
Zapraszamy na spotkanie koleżeńskie z  okazji 
25-lecia ukończenia Wydziału Lekarskiego Aka-
demii Medycznej we Wrocławiu, które odbędzie 
się w  dniach 16-18 września 2022 r. Miejscem  
spotkania będzie ośrodek Vital & SPA Resort Sza-
rotka w Zieleńcu.

Program zjazdu
16 września 2022 r. (piątek)
od godz. 14.00 Zakwaterowanie w ośrodku
godz. 18.00-24.00 Grill 
17 września 2022 r. (sobota)
godz. 8.00-11.00 Śniadanie
godz. 10.15 Msza św. – kościół 

św. Anny w Zieleńcu,
 czas wolny, spacer po Zieleńcu
godz. 13.30 Pamiątkowe zdjęcie 

grupowe przed ośrodkiem
godz. 14.00 Obiad, czas wolny
godz. 18.30 Pamiątkowe zdjęcie 

grupowe przed ośrodkiem
godz. 19.00-2.00 Bankiet
18 września 2022 r. (niedziela) 
godz. 9.00-11.00 Śniadanie i pożegnania

Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi od ab-
solwenta/osoby towarzyszącej 600 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na konto: 66 1090 2590 
0000 0001 3393 3014 do 31.05.2022 r. z dopiskiem 
„Zjazd 1997”. Panie prosimy o  podanie nazwiska 
obecnego oraz z okresu studiów.

Do dyspozycji gości pokoje 2-3-osobowe – proszę 
o e-mailowe zgłaszanie nazwisk Kolegów i Koleża-
nek, z którymi chcą być Państwo zakwaterowani.

UWAGA! W  ośrodku zapewnione jest bezpłatne 
korzystanie z  kompleksu basenowego, jacuzzi, 
saun, urządzeń fitness, jak również dostęp do bez-
przewodowego internetu oraz bezpłatny parking.

Za Komitet Organizacyjny
Izabella Dębowska (Januszewska)

Bliższych informacji udziela Patrycja Malec, kom. 501 217 204, e-mail: patka.malec@wp.pl

JUBILEUSZ 50-LECIA OTRZYMANIA DYPLOMU LEKARZA

Zapraszamy absolwentów rocznika 1972 Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie do wzięcia udziału w uroczystości, która odbędzie się 
11 czerwca 2022 r. o godz. 11.00 (sobota) w Auli Nowodworskiego przy ul. św. Anny 12. Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres: 
Symposium Cracoviese, ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków, zofia.czesnikiewicz@symposium.pl, tel. 603 845 109.
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KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej 
Izby Lekarskiej w Warszawie Komisja Kształcenia 
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu oraz

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu 
Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich 

we Wrocławiu
oraz

I Oddział Zakaźny Kliniczny Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

zapraszają na konferencję online

WEBINARIUM: „SZCZEPIENIA 
DOROSŁYCH W PRAKTYCE”

która odbędzie się dnia 19 maja 2022 r. (czwartek) 
w godz. 8.30-14.30

Uczestnikowi konferencji przysługuje 6 punktów 
edukacyjnych.

Udział w konferencji jest dobrowolny i bezpłatny.

Kierownictwo naukowe konferencji:
dr n. med. Anna Szymanek-Pasternak

dr n. med. Sylwia Serafińska

Opiekunowie naukowi konferencji:
prof. zw. dr hab. Krzysztof Simon

prof. dr hab. Leszek Szenborn

Program konferencji
godz. 8.30-9.00 Współczesne zagrożenia epidemiologiczne w 2021 roku  

– choroby zakaźne w Polsce i na świecie – prof. zw. dr hab. 
Krzysztof Simon

godz. 9.00-9.30 Szczepienia kobiet ciężarnych i planujących ciążę  
– prof. dr hab. Leszek Szenborn

godz. 9.30-10.30 Podstawowe zasady przeprowadzania szczepień 
u dorosłych pacjentów – zdrowychi z chorobami 
przewlekłymi – dr n. med. Anna Szymanek-Pasternak

godz. 10.30-11.00 Szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 w Polsce i na świecie  
– dr n. med. Sylwia Serafińska

godz. 11.00-11.30 Nowości w szczepieniach (szczepionki przeciwko 
półpaścowi, dendze, malarii) – lek. Anna Nowicka

godz. 11.30-12.00 Szczepienia przeciwko pneumokokom  
– dr n. med. Marta Kucharska

godz. 12.00-12.30 Szczepienia przeciwko meningokokom  
– lek. Kamila Zielińska

godz. 12.30-13.00 Szczepienia przeciwko HPV  
– dr n. med. Kamila Ludwikowska

godz. 13.00-13.30 Szczepienia przeciwko KZM  
– dr n. med. Monika Pazgan-Simon

godz. 13.30-14.00 Szczepienia w medycynie podróży  
– lek. Justyna Janocha-Litwin

godz. 14.00-14.30 Podsumowanie i zakończenie webinarium

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu 
proszone są o zapisy wyłącznie drogą elektroniczną 

na adres: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl (zapisać 
na szkolenie może się tylko osoba zgłaszająca).

Decyduje kolejność zgłoszeń.
Kilka dni przed szkoleniem uczestnik otrzyma drogą 

elektroniczną link do szkolenia.
Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia zostanie 

przesłany drogą elektroniczną, po weryfikacji 
przez dział informatyczny DIL logowania każdego 

zgłoszonego wcześniej uczestnika.

Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej 
we  Wrocławiu

zaprasza na kurs medyczny online

WEBINARIUM:
„ANALIZA TRANSAKCYJNA W RELACJI 

LEKARZ-PACJENT”

który odbędzie się w następujących terminach:
21 września 2022 r. (środa) w godz. 9.00-12.00

19 października 2022 r. (środa) w godz. 9.00-12.00
16 listopada 2022 r. (środa) w godz. 9.00-12.00

7 grudnia 2022 r. (środa) w godz. 9.00-12.00

Wykładowca lek. Dariusz Delikat, psycholog

Udział w kursie jest dobrowolny i bezpłatny.
Ze względów techniczno-organizacyjnych  

w kursie może uczestniczyć maksymalnie 30 osób.
Uczestnikowi kursu przysługują 3 punkty edukacyjne.

Omawiane zagadnienia
Komunikując się wchodzimy w interakcje społeczne, polegające 
na obustronnym wpływaniu na swoje zachowania. Znajomość 
mechanizmów interakcji pozwala na uniknięcie wielu kłopotów 
i nieporozumień. Analiza transakcyjna skupiając się na ocenie 
równowagi dynamicznej pomiędzy trzema stanami ego 
(dziecko, dorosły, rodzic) pozwala te mechanizmy łatwo 

zrozumieć. Jeśli więc odczuwasz dyskomfort po rozmowie 
z  pacjentem, podczas której uległeś jego prośbie, choć nie 
chciałeś jej spełnić, jeśli czujesz, że pod wypowiadanymi 
słowami twojego rozmówcy może kryć się dodatkowe 
znaczenie, jeśli masz wrażenie, że w życiu ciągle robisz coś, co 
musisz lub powinieneś lub wciąż spełniasz czyjeś oczekiwania, 
to szkolenie jest dla Ciebie.
Struktura osobowości wg analizy transakcyjnej (AT):
•	 rodzaje stanów „ja” (stan „ja” to spójny zbiór 

uczuć i doświadczeń bezpośrednio powiązanych 
z odpowiadającym im spójnym zbiorem zachowań),

•	pozycje życiowe – rodzaje i charakterystyka,
•	komunikacja interpersonalna w ujęciu AT – transakcje: 

definicja, rodzaje, analiza,
•	gry psychologiczne – rodzaje, analiza, sposoby 

przełamywania,
•	wykorzystywanie AT w wywieraniu wpływu na pacjenta 

i w rozwiązywaniu sytuacji trudnych.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu 
proszone są o zapisy wyłącznie drogą elektroniczną

na adres: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl (zapisać 
na szkolenie może się tylko osoba zgłaszająca).

Decyduje kolejność zgłoszeń.
Kilka dni przed szkoleniem uczestnik otrzyma drogą 

elektroniczną link do szkolenia.
Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia zostanie 

przesłany drogą elektroniczną, po weryfikacji 
przez dział informatyczny DIL logowania każdego 

zgłoszonego wcześniej uczestnika.



45 M EDIUM maj 2022

Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej 
we Wrocławiu

zaprasza na kurs medyczny

„STANY NAGŁE W GABINECIE 
LEKARSKIM – POSTĘPOWANIE 

PRAKTYCZNE”

który odbędzie się w następujących terminach:
17 września 2022 r. (sobota)
24 września 2022 r. (sobota)

15 października 2022 r. (sobota)
29 października 2022 r. (sobota)

5 listopada 2022 r. (sobota)
19 listopada 2022 r. (sobota)

3 grudnia 2022 r. (sobota)

w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej 
we Wrocławiu przy al. Matejki 6 w godz. 9.00-15.00.

Czas trwania kursu – 6 godzin,  
w tym 4 godziny zajęć praktycznych.

Uczestnikowi kursu przysługuje  
6 punktów edukacyjnych.

Kierownik naukowy kursu
dr hab. Jacek Smereka, prof. nadzw.

Wykładowcy:
dr hab. Jacek Smereka, prof. nadzw.

lek. Marek Brodzki

Program kursu
CZĘŚĆ SEMINARYJNA

1. Podstawy patofizjologii stanów zagrożenia życia 
u pacjentów w gabinecie lekarskim. Typowe stany 
nagłych zagrożeń życia u pacjentów w gabinecie 
lekarskim.

2. Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) – ocena 
pacjenta, udrożnienie dróg oddechowych, sztuczne 
oddychanie, podtrzymanie funkcji układu krążenia.

3. Aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej 
Europejskiej Rady Resuscytacji – zmiany w wytycznych, 
czynniki wpływające w istotnym stopniu na skuteczność 
działań resuscytacyjnych.

4. Przyczyny, rozpoznanie, zapobieganie i postępowanie 
w typowych stanach nagłych zagrożeń w gabinecie 
lekarskim: omdlenie wazowagalne, niedociśnienie 
ortostatyczne, zaburzenia oddechowe, hiperglikemia, 
napad padaczkowy, anafilaksja, toksyczne działanie 
leków miejscowo znieczulających.

5. Farmakologia leków stosowanych w stanach nagłych 
zagrożeń w gabinecie lekarskim – skład i praktyczne 
zastosowanie leków z zestawu przeciwwstrząsowego.

6. Podstawowe zabiegi ratujące życie – usuwanie ciała 
obcego z dróg oddechowych, wprowadzanie rurki ustno-
gardłowej, wentylacja workiem AMBU, konikotomia.

7. Zasady tlenoterapii – sprzęt, wskazania, metody.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
1. Podstawowe czynności resuscytacyjne – ocena 

pacjenta, układanie w odpowiednich pozycjach, ocena 
układu krążenia i oddechowego, udrażnianie dróg 
oddechowych, pośredni masaż serca.

2. Ćwiczenia praktyczne na fantomach – resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa (resuscytacja osoby dorosłej).

3. Ćwiczenia praktyczne na fantomach – resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa (resuscytacja dziecka).

4. Prawidłowo prowadzony pośredni masaż serca – 
ćwiczenia i ocena na fantomie z pomiarem jakości 
resuscytacji.

5. Defibrylacja zautomatyzowana (AED) – ćwiczenia 
praktyczne na fantomie z użyciem defibrylatora.

6. Udrażnianie i zabezpieczanie dróg oddechowych – 
wentylacja workiem samorozprężalnym, zakładanie rurki 
ustno-gardłowej, maski krtaniowej i I-gel.

7. Postępowanie w przypadku całkowitej niedrożności dróg 
oddechowych – konikotomia, ćwiczenia na fantomie.

8. Leki z zestawu przeciwwstrząsowego – przygotowanie 
i podawanie leków, tlenoterapia.

9. Drogi podawania leków – podskórna, domięśniowa, 
dożylna.

10. Zakładanie dostępu dożylnego (wenflonu) – ćwiczenia 
na fantomie.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach 
proszone są WYŁĄCZNIE O PISEMNE

zgłaszanie się do Komisji Kształcenia DRL:  
e-mail: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. 
Maksymalna liczba uczestników  

w jednym terminie – 18 osób.

POMOC PRAWNA FINANSOWANA PRZEZ 
DOLNOŚLĄSKĄ IZBĘ LEKARSKĄ

DOŚWIADCZYŁEŚ HEJTU?

LEGAL SKILLS
BASIŃSKI MORAWSKI KUCA SKOWRON

ADWOKACKA SPÓŁKA PARTNERSKA

KONTAKT Z ADWOKATEM:
tel. (71) 722 42 85
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16

e-mail: office@legalskills.eu
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KONFERENCJE I SZKOLENIA

Komisja Stomatologiczna i Komisja Kształcenia
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu

oraz
Oddział Wrocław Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

zapraszają na kurs medyczny online

WEBINARIUM:
„WYBRANE ASPEKTY LECZENIA 

IMPLANTOLOGICZNEGO”
który odbędzie się 28 maja 2022 r. (sobota)  

w godz. 10.00-13.30
Uczestnikowi kursu przysługują 3 punkty edukacyjne.

Udział w kursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Kierownik i moderator kursu
dr hab. Maciej Dobrzyński, prof. UMW

Program kursu
godz. 10.00-11.30 Współczesne metody planowania leczenia 

implantologicznego
 dr n. med. Jakub Hadzik
godz. 11.30-11.40 PRZERWA
godz. 11.40-13.10 Jak uniknąć poważnych powikłań w zabiegu Sinus 

Lift i jak sobie z nimi radzić?
 dr n. med. Daniel Ciapiński
godz. 13.10-13.30 Dyskusja i zakończenie kursu

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu 
proszone są o zapisy wyłącznie drogą elektroniczną na adres: 

komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl (zapisać na szkolenie może 
się tylko osoba zgłaszająca). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kilka dni przed szkoleniem uczestnik otrzyma drogą 
elektroniczną link do szkolenia.

Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia zostanie przesłany 
drogą elektroniczną, po weryfikacji przez dział informatyczny 

DIL logowania każdego zgłoszonego wcześniej uczestnika.

PLAN KURSU SPECJALIZACYJNEGO „PRAWO MEDYCZNE”, online (dwa terminy)

10 października (poniedziałek) i 21 listopada (poniedziałek) 2022 

8.00-10.15
dr hab. n. prawnych
Agata Wnukiewicz-Kozłow-
ska

Zasady wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty: pojęcie zawodu lekarza/lekarza den-
tysty, standardy wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty (zgodność z aktualną wiedzą 
medyczną, zgodność z dostępnymi środkami i metodami, obowiązek ustawicznego kształcenia, 
zgodność z zasadami etyki lekarskiej). Prawa i obowiązki lekarza/lekarza dentysty: informowanie 
pacjenta, uzyskiwanie zgody na leczenie, obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej, lekarski 
obowiązek udzielenia pomocy, odmowa leczenia, klauzula sumienia. Prawa i obowiązki pacjenta

10.15-10.30 PRZERWA

10.30-12.00
dr hab. n. prawnych 
Agata Wnukiewicz-Kozłow-
ska

Nabywanie i utrata kwalifikacji zawodowych, prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza den-
tysty. Zasady wypisywania recept na leki oraz zleceń na wyroby medyczne. Zasady prowadzenia 
eksperymentów medycznych i badań klinicznych.

12.00-12.15 PRZERWA

12.15-14.30 dr n. med. 
Katarzyna Połtyn-Zaradna

Organizacja opieki zdrowotnej w Polsce i Unii Europejskiej, zasady sprawowania opieki zdrowot-
nej w świetle Konstytucji RP. Zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (prawa i obo-
wiązki osoby ubezpieczonej, organizacja i zakres udzielania świadczeń zdrowotnych finansowa-
nych ze środków publicznych, dokumentacja związana z udzielaniem świadczeń udzielanych ze 
środków publicznych)

11 października (wtorek) i 22 listopada (wtorek) 2022 
8.00-8.45 dr n. med. Paweł Wróblewski Zadania i działanie samorządu lekarskiego: zadania izb lekarskich

8.45-10.15 dr n. prawnych 
Ewa Wójtowicz

Wykonywanie działalności leczniczej: pojęcie i zakres działalności leczniczej, podmioty lecznicze, 
prawne formy prowadzenia działalności leczniczej, praktyka zawodowa lekarza oraz lekarza den-
tysty 

10.15-10.30 PRZERWA

10.30-11.15 prof. dr hab. Dariusz Patrza-
łek Problemy prawne przeszczepiania

11.15-12.00 dr n. med. Anna Orońska Problemy prawne medycyny paliatywnej i stanów terminalnych
12.00-12.15 PRZERWA

12.15-13.00 dr n. med. 
Monika Kantorska-Janiec

Problemy prawne związane z leczeniem chorób psychicznych, przeciwdziałaniem i leczeniem 
uzależnień

13.00-14.30 mgr Aleksandra Stebel
Zadania i działanie samorządu lekarskiego: postępowanie przed organami izb lekarskich (rzecz-
nikiem odpowiedzialności zawodowej oraz sądem lekarskim). Prawa i obowiązki członków samo-
rządu lekarskiego

12 października (środa) i 23 listopada (środa) 2022 

8.00-11.00
dr hab. n. prawnych 
Agata Wnukiewicz-Kozłow-
ska

Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej. Problemy prawne sztucznej prokreacji 
oraz przerywania ciąży. Problemy prawne zabiegów estetycznych. Problemy prawne związane z 
zapobieganiem i leczeniem chorób zakaźnych

11.00-12.30 dr n. prawnych
Witold Jakimko Odpowiedzialność prawna lekarza: karna i cywilna

12.30-14.00 dr n. med. Jakub Trnka Stwierdzanie zgonu i ustalanie przyczyny zgonu

14.00-15.30
dr hab. n. prawnych 
Agata Wnukiewicz-Kozłow-
ska

Test i zaliczenie kursu

Rekrutacja na kurs: lekarze posiadający EKS zgłaszają się poprzez SMK,  
pozostali przez profil na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (cmkp.edu.pl).
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Prof. dr hab. 
Andrzej Brzecki

Z żalem informujemy, że 25 marca 2022 roku zmarł nestor wrocławskiej neurologii prof. 
dr hab. Andrzej Brzecki. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 31 marca br. Profesor zo-
stał pochowany na cmentarzu przy ulicy Smętnej we Wrocławiu. W pogrzebie uczestni-

czyła Rodzina, liczni uczniowie Pana Profesora, przedstawiciele władz Uniwersytetu Medycz-
nego we Wrocławiu, a także dolnośląskiego środowiska lekarskiego.

Profesor Andrzej Brzecki urodził się w  Warszawie. W  1939 roku ukończył X Państwowe 
Liceum i  Gimnazjum Humanistyczne im. Henryka Sienkiewicza we Lwowie. Edukację me-
dyczną rozpoczął w 1943 r. na Państwowych Medycznych Kursach Zawodowych we Lwowie. 
Od 1945 r. studia kontynuował w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako-
wie, a następnie na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. W 1949 r. 
uzyskał dyplom lekarza, a w 1951 r. obronił pracę doktorską pt.: „Oczopląs górnika”. W latach 
1959-1960, podczas pobytu naukowego w Szwajcarii, poszerzał swoją wiedzę w dziedzinie 
neurologii dziecięcej, elektromiografii i neuropatologii. W 1964 roku uzyskał stopień naukowy 
doktora habilitowanego na podstawie eksperymentalnej pracy pt.: „Zachowanie się obrzęku 
mózgu pod wpływem niektórych czynników nerwowych”. Tytuł naukowy profesora uzyskał 
w 1979 r. W latach 1971-1991 kierował Katedrą i Kliniką Neurologii Akademii Medycznej we 
Wrocławiu, a w latach 1972-1980 był zastępcą dyrektora Instytutu Chorób Układu Nerwowe-
go i Narządów Zmysłów. Jego uczniem i następcą na stanowisku kierownika Katedry i Kliniki 
Neurologii był prof. dr hab. Ryszard Podemski.

Zainteresowania naukowe prof. Andrzeja Brzeckiego obejmowały przede wszystkim symp-
tomatologię chorób układu nerwowego oraz zagadnienia neurofizjologii klinicznej. Ulubioną 
dziedziną badawczą Profesora była neuropatologia w powiązaniu z zagadnieniami kliniczny-
mi. Badania neuropatologiczne prowadził w  klinicznej Pracowni Neuropatologii. Dotyczyły 
one między innymi miażdżycy naczyń mózgowych oraz procesu starzenia się mózgu. W opar-
ciu o wyniki tych badań powstały liczne prace doktorskie, których był promotorem: „Charakte-
rystyka miażdżycy tętnic podstawy mózgu u chorych na cukrzycę” (dr Piotr Olejniczak, 1983); 
„Sploty naczyniówkowe w  miażdżycy naczyń mózgowych” (dr Józefa Dąbrowska, 1987); 
„Zmiany stwardnieniowe małych naczyń (arteriolosclerosis) i nieswoisty zanik mózgu” (dr Ewa 
Karłowska, 1989); „Obraz mikroskopowy jądra Maynerta w wieku dojrzałym i w starości” (dr 
Małgorzata Szenborn); „Obrazy neurologiczne i neuropatologiczne mikro- i makroangiopatii 
cukrzycowej” (dr Halina Steranka, 1997).

Po przejściu na emeryturę prof. Brzecki kontynuował swoje zainteresowania kliniczno-
-naukowe, pracując między innymi jako konsultant w Oddziale Neurologii Szpitala MSWiA 
we Wrocławiu, a także w latach 1999-2009 jako konsultant oraz inspirator badań nauko-
wych w Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „Celestyn” w Mikoszowie koło Strzelina. 

Cześć Jego pamięci!

ur.	17.05.1921,		zm.	25.03.2022

Z  tego okresu pochodzi między innymi 
praca poświęcona fizjopatologii mikro-
gleju (1997). W 2004 r. powstała także mo-
nografia „Neurolodzy lwowscy i ich wpływ 
na kształtowanie neurologii wrocławskiej”, 
nawiązująca do czasów lwowskiej edukacji 
Profesora. Stanowi ona cenne źródło wie-
dzy o neurologii lwowskiej i jej związkach 
z  powojenną neurologią wrocławską. Ko-
lejna publikacja „Konsultacje neurologicz-
ne i  EEG” (2008), przygotowana wspólnie 
z mgr Jadwigą Ziemiańską-Banach, oparta 
jest na bogatej wiedzy klinicznej i neuro-
fizjologicznej prof. Andrzeja Brzeckiego 
oraz doświadczeniu współautorki, zdo-
bytym podczas wieloletniej pracy w  Pra-
cowni EEG wrocławskiej Kliniki Neurologii. 
W  2010 roku ukazała się książka wydana 
przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 
pt.: „Niektóre zagadnienia przewagi pół-
kulowej mózgu”, której współautorką jest 
dr Katarzyna Mariańska. Swoje zamiłowa-
nie do sztuk plastycznych Profesor wyko-
rzystał w rozdziale „Dominacja półkulowa 
w  malarstwie”, podkreślając znaczenie 
przewagi półkulowej i  emocji w  pracach 
Olgi Boznańskiej, Gustawa Klimta, Zofii 
Dziurzyńskiej-Rosińskiej oraz Stanisława 
Ignacego Witkiewicza.

17 maja 2021 r. prof. dr hab. Andrzej 
Brzecki ukończył 100 lat życia. Była to okazja 
do spotkania w gronie dawnych współpra-
cowników i uczniów Jubilata.

Odszedł od nas wybitny Lekarz i Nauczy-
ciel o  wielkiej wiedzy i  szacunku dla ludzi. 
Pamięć o  Panu Profesorze Andrzeju Brzec-
kim pozostanie w  sercach Jego uczniów 
i doktorantów, pracowników Katedry i Klini-
ki Neurologii Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu oraz środowiska wrocławskich 
neurologów. ■

Sławomir Budrewicz, Ryszard Podemski 
wraz ze współpracownikami z Katedry 

i Kliniki Neurologii UM we Wrocławiu
Pracownia Neuropatologii Kliniki Neurologii we Wrocławiu, od lewej: Regina Michalska, Kazimiera Komisa-
ruk, Małgorzata Szenborn, Andrzej Brzecki, Józefa Dąbrowska.
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9 lutego 2022 roku odeszła Pani Profesor dr hab. n. med. Elżbieta Gajewska, nestorka 
i współtwórczyni polskiej neonatologii.

Pani Profesor urodziła się 25 maja 1933 r. w Warszawie jako najmłodsza spośród 
siedmiorga rodzeństwa (dwóch braci , czterech sióstr). Ojciec Jan Beger był kontra-
basistą w Orkiestrze Fitelberga w Filharmonii Warszawskiej. Mama Waleria Beger 
zajmowała się opieką nad siedmiorgiem dzieci. W czasie wojny rodzina mieszkała 
w  podwarszawskim Rembertowie. Studia medyczne ukończyła na Wydziale Le-
karskim Akademii Medycznej we Wrocławiu, uzyskując w 1959 r. dyplom lekarza. 
W czasie studiów, w 1954 r., zawarła związek małżeński z Januszem Gajewskim, stu-
dentem medycyny. Rok później przyszła na świat córka Elżbieta, w 1961 r. urodziła 
się córka Małgorzata.

W roku 1962 rozpoczęła pracę w II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii Aka-
demii Medycznej we Wrocławiu, przechodząc kolejne stopnie awansu zawodowego, 
aby od 1 lipca 1988 r. pełnić funkcję kierownika utworzonej w tym samym roku Klini-
ki Neonatologii. Profesor Elżbieta Gajewska w 1962 r. uzyskała specjalizację I stopnia 
z pediatrii, II stopnia w 1965 r., a 1 stycznia 1989 r. została nominowana przez ministra 
zdrowia i opieki społecznej na specjalistę II stopnia z neonatologii. Na podstawie roz-
prawy doktorskiej zatytułowanej „Ocena skuteczności profilaktycznego stosowania 
immunoglobuliny anty-Rh D opartej na badaniach immunofluorescencyjnych i cyto-
chemicznym oznaczaniu hemoglobiny płodowej” w 1971 r. uzyskała stopień doktora 
nauk medycznych.
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Prof. dr hab. 
Elżbieta Gajewska

Cześć Jej pamięci!

ur.	25.05.1933,		zm.	9.02.2022

W  1976 r. w  wyniku starań zarządu 
Ogólnopolskiej Sekcji Neonatologii pod 
przewodnictwem prof. Gajewskiej, mi-
nister zdrowia i opieki społecznej wydał 
Ustawę o  obowiązkowym stosowaniu 
u kobiet Rh ujemnych po porodzie im-
munoglobuliny anty-Rh D w celu zapo-
biegania konfliktowi serologicznemu.

Pani Profesor w  1980 r. uzyskała sto-
pień naukowy doktora habilitowanego 
nauk medycznych na podstawie roz-
prawy habilitacyjnej pt.: „Udział limfo-
cytów T i B w zakażeniach wewnątrzma-
cicznych noworodków”. Tytuł naukowy 
profesora uzyskała 14 stycznia 1992 r., 
a stanowisko profesora zwyczajnego 16 
kwietnia 1999 r.

Na podstawie autorskiego projektu 
prof. Gajewskiej nt. organizacji opieki 
nad noworodkiem w  Polsce Minister-
stwo Zdrowia wydało pierwszy „Pro-
jekt poprawy opieki nad ciężarną i  no-
worodkiem”, który stał się podstawą 
organizacji tej opieki w  systemie trój-
stopniowym. Pani Profesor przez 17 lat 
pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji 
Neonatologii Polskiego Towarzystwa 
Pediatrycznego. Była także zastępcą ds. 
neonatologii konsultanta krajowego ds. 
pediatrii, została też powołana na sta-
nowisko konsultanta wojewódzkiego 
województwa wrocławskiego. W  1989 
roku w  wyniku starań przewodniczą-
cej i  członków zarządu Ogólnopolskiej 
Sekcji Neonatologii, minister zdrowia 
i opieki społecznej powołał specjalizację 
II stopnia z  zakresu neonatologii, przy-
znając ją kilkunastu pediatrom kierują-
cym wiodącymi oddziałami noworod-
kowymi w  kraju. W  1995 roku minister 
zdrowia i  opieki społecznej powierzył W 1971 r. Elżbieta Gajewska uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. 
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prof. Gajewskiej funkcję przewodniczącej po raz pierwszy po-
wołanego w Polsce Nadzoru Krajowego z Zakresu Neonatolo-
gii, którą pełniła do 1998 r. 

Wieloletnia współpraca Pani Profesor z  Krajowym Fundu-
szem na Rzecz Dzieci i Fundacją ,,Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy” zaowocowała zakupem sprzętu dla oddziałów 
noworodkowych, organizacją szkolenia polskich lekarzy za 
granicą i  sponsorowaniem programów naukowo-klinicznych. 
Bardzo duże znaczenie miało opracowanie wraz z wiodącymi 
neonatologami w  kraju „Wytycznych konsultanta krajowego 
w dziedzinie neonatologii”, które zostały zaakceptowane przez 
ministra zdrowia i wdrożone do działania w oddziałach nowo-
rodkowych. Bardzo istotny był udział Pani Profesor w progra-
mach naukowo-badawczych i  profilaktycznych o  dużym zna-
czeniu, m.in. w Programie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad 
Rozwojowych, który jest częścią Europejskiego Rejestru Wad 
Wrodzonych „Eurocat” oraz w  Programie Profilaktyki Zakażeń 
Wirusem RS.

Pani Profesor Elżbieta Gajewska była twórcą programu „Nie-
inwazyjne wspomaganie oddychania u  noworodków”, który 
zrewolucjonizował sposób leczenia noworodków z  niewy-
dolnością oddechową w  Polsce. Program stworzono w  celu 
zmniejszenia częstości występowania ostrych i  przewlekłych 
powikłań wentylacji mechanicznej u wcześniaków i noworod-
ków – do tej pory uczestniczyło w nim około 52 000 noworod-
ków, 83% z nich uniknęło intubacji. Te wyniki stawiają Polskę 
na pierwszym miejscu w  świecie w  leczeniu nieinwazyjnym 
zespołu zaburzeń oddychania u noworodków. W 2000 r. Pani 
Profesor była inicjatorem organizacji Ośrodka Leczenia Reti-
nopatii Wcześniaków na terenie Szpitala Specjalistycznego we 
Wrocławiu o zasięgu wojewódzkim. Do dzisiaj zostało zbada-
nych prawie 17 000 noworodków, a 1404 operowanych.

Pomimo tak wielu działań organizacyjnych Pani Profesor po-
zostawała czynnym, wspaniałym lekarzem, gotowym zawsze 
pochylić się nad małym pacjentem potrzebującym pomocy. 
W 2003 roku zakończyła działalność jako kierownik Kliniki Neo-
natologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, okazało się jed-
nak, że emerytura nie była pożegnaniem z pracą organizacyjną 
i naukową. Dorobek naukowy Pani Profesor obejmuje 320 prac 
naukowych. 30 prac zostało opublikowanych po przejściu na 
emeryturę. Nurtami zainteresowań Pani Profesor Gajewskiej 
były: problematyka konfliktu serologicznego między matką 
a płodem, skuteczność profilaktycznego stosowania immuno-
globuliny anty-Rh D w zagrażającym konflikcie serologicznym, 
zakażenie wewnątrzmaciczne płodu i  noworodka oraz swo-
ista i nieswoista odporność płodu i noworodka na zakażenie, 
problemy związane z  wewnątrzmacicznym zahamowaniem 
wzrostu płodu, problemy dotyczące zaburzeń narządu wzro-
ku i słuchu u noworodków. Pani Profesor była promotorem 15 
dysertacji doktorskich, recenzentem 12 prac habilitacyjnych, 
60 prac doktorskich oraz 14 prac magisterskich absolwentów 
Wyższej Szkoły Pielęgniarskiej. Przeprowadziła też ocenę do-
robku naukowego 7 osób starających się o tytuł profesora oraz 
3 osób starających się o stanowisko profesora zwyczajnego.

Pani Profesor została uhonorowana licznymi odznaczeniami 
i  nagrodami, m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez 
Radę Państwa 28.09.1983 r., Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski nadanym przez prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej 6.08.2001 r., Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
nadanym przez ministra edukacji narodowej.

Pani Profesor była niekwestionowanym autorytetem me-
dycznym i moralnym dla polskich neonatologów, ich wielkim 
przyjacielem, darzona była ogromnym szacunkiem. Była wspa-

niałym nauczycielem kilku pokoleń lekarzy – pod skrzydłami 
Pani Profesor zdobyliśmy wiedzę oraz tytuły naukowe i konse-
kwentnie kontynuujemy dzieło naszego Nauczyciela. Była wię-
cej niż nauczycielem, gotowa pochylić się nad każdym z nas, 
wysłuchać, doradzić, pocieszyć. Środowisko neonatologiczne 
województwa dolnośląskiego może czuć się uprzywilejowane, 
ponieważ Pani Profesor całe życie zawodowe związała z  na-
szym regionem. Dla Rodziny była opoką, na której opierało się 
rodzinne życie, bardzo trudne, wypełnione codzienną troską 
o bliskich. Dla nich była gotowa do wielkich poświęceń.

Uroczystość pożegnania Pani Profesor wypełniła kościół św. 
Wawrzyńca we Wrocławiu w całości, zgromadzili się uczniowie 
i przyjaciele z całej Polski. Głos zabrali: prof. Ewa Helwich, kon-
sultant krajowy w  dziedzinie neonatologii, prof. Ryszard Lau-
terbach, prezes PTN, Jurek Owsiak. Prof. Ryszard Lauterbach 
w swoim wystąpieniu powiedział: 

„Profesor Elżbieta Gajewska była postacią jakby trochę 
z  innej epoki, w  której prawda znaczyła prawdę, a  podstawy 
wzajemnych relacji opierały się na uczciwości, zaufaniu i wza-
jemnym szacunku dla siebie. Chwilom Jej obecności w naszej 
neonatologicznej gromadzie zawsze towarzyszyło uczucie ra-
dości, a nieprzebrana empatia Pani Profesor czyniła nas szczę-
śliwymi. I to co najważniejsze, potrafiła czynić nas szczęśliwy-
mi i uśmiechniętymi pomimo tego, że Jej własne życie miało 
o wiele więcej kolców niż płatków”.

Pozostanie na zawsze w  naszych sercach i  wdzięcznej 
pamięci. ■

dr n. med. Małgorzata Czyżewska

W Klinice Neonatologii, lata 90.

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE
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Prof. Gajewska wraz z espołem lekarzy i pierwszą 
pielęgniarką oddziałową w Klinice Neonatologii  
przy ul. Dyrekcyjnej  we Wrocławiu

16 kwietnia 1999 rok. Wręczenie 
tytułu profesora zwyczajnego.

Z papieżem Janem Pawłem II i dziećmi 
na jednej z pielgrzymek.

Podczas 15. rocznicy powstania Programu 
Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu 

u Noworodków. Na zdjęciu z Jurkiem 
Owsiakiem, prezesem Fundacji WOŚP
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PRO MEMORIA

Naszej Drogiej Koleżance

Pani Profesor dr hab. Annie Brzeckiej
z serca płynące wyrazy głębokiego żalu i współczucia

z powodu śmierci Taty

Prof. dr. hab. Andrzeja Brzeckiego
wieloletniego kierownika Katedry i Kliniki Neurologii 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
składają

koleżanki, koledzy i współpracownicy z Katedry i Kliniki 
Pulmonologii i Nowotworów Płuc

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”.
Wisława Szymborska

Wyrazy współczucia

Rodzinie oraz Bliskim
z powodu śmierci

Prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Brzeckiego
nauczyciela wielu z nas

składają
pracownicy Oddziału Neurologii Dziecięcej
Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego

im. T. Marciniaka we Wrocławiu
oraz członkowie Dolnośląskiego Oddziału

Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

Wyrazy współczucia 
Rodzinie

 z powodu śmierci naszej koleżanki

lek. dent. Teresy Skowronek-Reguły
składają koleżanki i koledzy

z Koła Stomatologicznego w Lubinie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 25 marca 2022 roku
zmarł

Prof. dr hab. Andrzej Brzecki
wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Neurologii UM 

we Wrocławiu, wybitny neurolog, neurofizjolog i neuropatolog, 
nauczyciel wielu pokoleń lekarzy, który całe swoje życie 

zawodowe poświęcił rozwojowi neurologii służąc chorym.
Był wrażliwym, mądrym i życzliwym Człowiekiem i takim 

pozostanie w naszej pamięci. 

Wyrazy głębokiego współczucia 

Rodzinie
składają

kierownik i pracownicy Katedry i Kliniki Neurologii UM
oraz członkowie Oddziału Dolnośląskiego PTN i PTNK

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 stycznia w wieku 92 lat 
zmarła 

lekarz pediatra Gertruda Zawadzka
Rodzina i Bliscy

Naszemu koledze

 dr. n. med. Janowi Kazanowskiemu 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Mamy 
składają

kierownik i współpracownicy 
z II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chirurgii 

Onkologicznej 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Doktor Jolancie Gąsiorowskiej oraz 

doktorowi Krzysztofowi Federowiczowi
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca

doktora Mariana Federowicza
składają koleżanki i koledzy

z Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka 
Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu

Pani prof. dr n. med. Annie Brzeckiej
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Taty

Pana prof. dr. hab. n. med. Andrzeja 
Brzeckiego 

wybitnego lekarza, wspaniałego nauczyciela i mentora, 
nestora polskiej neurologii. 

Na zawsze Pan Profesor pozostanie w naszej pamięci. 
Dziękujemy.

Zarząd i pracownicy Stowarzyszenia  
św. Celestyna w Mikoszowie

Wyrazy głębokiego współczucia 

Prof. Annie Brzeckiej
z powodu śmierci

Taty
składają

kierownik i pracownicy Katedry i Kliniki Neurologii UM
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Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
wspaniałego człowieka i lekarza

Prof. dr. hab. Janusza Bielawskiego
chirurga, ortopedy, przyjaciela środowiska lekarskiego Lubina.

Rodzinie i Najbliższym
Wyrazy szczerego współczucia składają 

koleżanki i koledzy – pracownicy 
CDT MEDICUS w Lubinie

„Jak trudno żegnać na zawsze kogoś,  
kto jeszcze mógłby być z nami…”

Szczere wyrazy współczucia

dr. Grzegorzowi Stępniowi
z powody śmierci wieloletniej towarzyszki życia

dr Marii Sykus
składają

koleżanki i koledzy z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy 
Specjalistów

Grzesiu, wiemy jak Ci ciężko.

31 marca 2022 r. przeżywszy 94 lata zmarł

prof. Janusz Bielawski
o czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina

„Wszystko umiera, tylko pamięć dobrych uczynków nie ginie”

Z żalem żegnamy nasza drogą Koleżankę

dr Teresę Witkowską
specjalistę neurologa, wieloletnią zastępcę ordynatora Oddziału 

Neurologii Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, osobę nad wyraz ciepłą i zawsze gotową nieść 

pomoc potrzebującym.
Tereniu, nie potrafiliśmy Ci pomóc, choroba była silniejsza.

Wyrazy szczerego współczucia

córce Joannie i wnukowi Łukaszowi
składają

koleżanki i koledzy z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy 
Specjalistów

Wyrazy współczucia

Panu doktorowi Tomaszowi Tomkalskiemu
z powodu śmierci 

Ojca
oraz doktorowi Wojciechowi Tomkalskiemu 

z powodu śmierci

Dziadka
składa

Zenona Jabłońska z zespołem z Oddziału Urologii i Onkologii 
Urologicznej

Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Z głębokim smutkiem i poczuciem ogromnej straty przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

Profesora dr. hab. n. med. Janusza 
Bielawskiego

Żegnamy wybitnego chirurga urazowego i ortopedę, ordynatora 
i założyciela Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej 

Szpitala im. J. Jonstona w Lubinie,
wieloletniego przewodniczącego i twórcę Oddziału Regionalnego 

Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Ziemi Lubińskiej
Żegnaj!

Artur Kwaśniewski
przewodniczący Zarządu Oddziału Regionalnego Polskiego 

Towarzystwa Lekarskiego Ziemi Lubińskiej

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”.
ks. Jan Twardowski

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 29 marca 
odeszła od nas na zawsze 

Krystyna Urmańska
specjalista chirurgii stomatologicznej,
ceniony i oddany pacjentom lekarz,

dobra Koleżanka,
wieloletni pracownik naszej firmy.

Została pochowana na Cmentarzu Kiełczowskim 
we Wrocławiu.

Wyrazy głębokiego współczucia 

Rodzinie 
składają

koleżanki i koledzy z zespołu Evadent

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci

 dr Marii Sykus
lekarza dentysty, specjalisty z zakresu stomatologii ogólnej,

naszej niezwykle aktywnej zawodowo Koleżanki.

Rodzinie i przyjaciołom
wyrazy szczerego współczucia przekazują

koleżanki i koledzy z Delegatury Wałbrzyskiej DIL



M MEDIUmaj 2022 54

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że zmarł

dr Władysław Krzyżanowski
specjalista chirurgii ogólnej.

Żonie, najbliższej Rodzinie, Przyjaciołom
wyrazy współczucia składają

koleżanki i koledzy z Delegatury Wałbrzyskiej DIL

Mgr farm. Irenie Knabel-Krzyszowskiej, 
lek. Annie Krzyszowskiej-Kamińskiej,  

mgr Agacie Krzyszowskiej-Zdankiewicz,  
mgr farm. Mirosławie Gachowskiej  
i lek. Waldemarowi Gachowskiemu,

Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Męża, Ojca 

i Teścia

lek. Zbigniewa Krzyszowskiego
składają

prezes ORA DIA we Wrocławiu mgr farm. Marcin Repelewicz 
wraz z członkami Prezydium i Okręgowej Rady Aptekarskiej,

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej DIA 
we Wrocławiu mgr farm. Andrzej Herbuś, przewodniczący 

OSA mgr farm. Olgierd Wiercimok, delegaci na OZA, koleżanki 
i koledzy oraz pracownicy Biura Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość,  
że 4 kwietnia 2022 roku

odeszła od nas

 lekarz dentysta Maria Sykus
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Wyrazy współczucia

Rodzinie i Bliskim
składają

zarząd i pracownicy Centrum Medycznego  
„Nowe Miasto” Sp. z o.o.

Panu Ordynatorowi

dr. n. med. Tomaszowi Tomkalskiemu
wyrazy głębokiego żalu i współczucia

z powodu śmierci

Taty
składają współpracownicy

Oddziału Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, 
że po ciężkiej chorobie zmarła nasza Koleżanka 

dr Edyta Niebudek
lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej,

zasłużona i bardzo lubiana przez nasze środowisko i pacjentów 
ziemi kłodzkiej.

Mężowi dr Piotrowi Niebudkowi, Rodzinie, Przyjaciołom
wyrazy szczerego współczucia składają

koleżanki i koledzy z Delegatury Wałbrzyskiej DIL

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci naszego Kolegi 

lekarza dentysty Marka Staszyka
Rodzinie 

składamy wyrazy współczucia.
Koleżanki i koledzy dentyści z Lubina

Z wielkim bólem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że 4.04.2022 r. 
zmarła nasza droga Koleżanka

dr Maria Zalewska-Sykus
Wyrazy głębokiego współczucia 

całej Rodzinie składają
absolwenci AM we Wrocławiu, rocznik 1966.

Kochana Marylko! Będziemy zawsze pamiętać  
Twój hart i pogodę ducha. 

Drogi Grzesiu! Jesteśmy z Tobą

Wyrazy głębokiego współczucia naszej Koleżance

dr Marii Kuryś de Sas Dobruckiej
z powodu śmierci Jej ukochanego Męża

lekarza dentysty dr. Zbigniewa de Sas 
Dobruckiego

składają koleżanki i koledzy z Delegatury Wałbrzyskiej DIL

Z żalem zawiadamiamy, że 18 marca 2022 roku
po długiej i ciężkiej chorobie

odeszła od nas

lek. dent. Łucja Golaś
oddany pacjentom lekarz i prawy człowiek.

Łączymy się w bólu z

Rodziną
Grono Przyjaciół

PRO MEMORIA
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Radość życia
Nie kłam, nie drwij, nie obmawiaj,
nie umniejszaj, nie pozbawiaj.
Niech Twa ciemna strona ducha 
z głodu zginie, bo podszeptów jej nie słuchasz.

Przyjacielem bądź dla siebie,
 naucz się przebywać w niebie 
uczciwości i relaksu, 
nabierz siły na przetrwanie gorszych czasów.

Ciesz się każdym Słońca blaskiem,
śmiechem dziecka, plaży piaskiem,
pozwól by te chwile błogie, 
nauczyły dobrze życzyć każdej obcej Ci osobie.

Wspieraj, szanuj, nie wykluczaj,
głupców raczej nie nauczaj,
lecz gdy zechcą pobrać lekcje, 
daj im szansę choć na krótką retrospekcję.

Dobroć, wolność i dostatek,
Rozum, zdrowie, własny światek,
to przywilej mimo zajęć, 
tak niewielu wie, że wiele w życiu mają.

Kochaj, ufaj, traktuj pięknie
i z konfliktów wychodź  z wdziękiem,
bo nie zawsze gdy dasz palec, 
to zabiorą całą rękę. 

Pochwal, wesprzyj dobrym słowem
I wytłumacz bez obmowy.
Gdy doświadczysz takiej łaski
To niech w mroku dni trudniejszych
swoim własnym świeci blaskiem.

EWA GLUZA
Jest lekarzem, specjalistą chorób we-
wnętrznych i  pulmonologii, posiada 
doktorat z interny. Pisze fraszki i opowia-
dania – głównie do szuflady, niekiedy 
maluje, interesuje się też psychologią. 
Lubi, kiedy jej świat nie jest jednorodny 
i szablonowy.

EWA GLUZA

Kącik poetycki

Kącik poetycki

Zapraszamy Cię 
do publikowania

swojej twórczości.

Życie to jest nierówny taniec 
Marzenia z przeznaczeniem.
Który się kończy pożegnaniem 
Potyczki z własnym cieniem.

Ilu dziś zaśnie i nie wstanie 
Ponownie na tej Ziemi,
Tylko dlatego, że ich plany,
Krzyżują się z innymi.

Ilu zabierze Anioł Śmierci,
Zmęczonych swą chorobą.
Choćby już byli prawie święci
światło nieśli i dobro.

Jak tańcząc być w harmonii sobą
Z potknięć wychodzić z wdziękiem,
Próbować życia być ozdobą,
Żyć zgrabnie, umrzeć pięknie.

Czy jest na Ziemi taki człowiek, 
Który spokojnie idzie spać
I myśli: jeśli zasnę wiecznie,
Niczego się nie będę bać.

Przetańczył swoje życie miękko,
Celowo nigdy ran nie zadał,
Nie bał śmieszności się i klęski,
Nie oczekiwał braw i nagród.

Taniec życia 

Sen krótki miałam tuż nad ranem,
Który nadzieję budził,
Że dobro jest do odzyskania
Póki szlachetni żyją ludzie.

Na koniu pędził złoty rycerz,
Ubrany w narodowe barwy,
Który nowiny sam przemycał
I pędził póki sił mu starczy.

Nie znał autora listów tajnych
I adresata też niestety,

Posłańcem tylko był zwyczajnym,
Bo w samym środku był sztafety.

Pomimo bardzo szybkich koni 
i hartu ducha jak pod Wiedniem,
to wschodu słońca nie dogonił
nie było zgody, tak jak niegdyś.

Zobaczył sercem naród cały, 
Miłością zjednoczony,
Ustały kłótnie i podziały,
Duch zstąpił na miliony.

Bo gdzie Bóg, honor i ojczyzna
Tam miejsca brak na waśnie,
Knowania spiski i płycizna 
niech w starych zasną baśniach.

Gdy sprawiedliwi rządzą Światem
Zbroje są tylko od parady,
Nie ma już miejsca na prywatę, 
Patos po sobie zatrze ślady.

Sen

Przychodzimy na Świat z krzykiem, najczęściej wyczekiwani,
Dorastamy w rozczarowaniu, niepewności lub z niesmakiem.
Żyjemy głośno, czasem ten głos więźnie w gardle
Przemijamy w ciszy, boleśnie i ze wstydem.

Wchodzimy w związki odważnie i z nadzieją,
Przekazujemy dzieciom swój ból i niepewność ,
Nie widzimy lustra, które nam pokazują dorastając,
Odchodzimy z poczuciem krzywdy i zranieni.

Nie dostrzegamy szansy, którą daje życie,
Cudownego wschodu i zachodu słońca.

Skupieni na pracy pomijamy drżenia serca,
Dotyk wieczności i pełni się rozmywa.

Gubimy porywy serca, wdzięczność za życie, 
wdzięczność za zdrowie i materialny Świat.
Zatracamy się w tym co nieistotne wobec Wieczności.
Miłość staje się tylko pustym słowem, czy warto  tak trwać?

Gdy żegnamy bliskie osoby wraca ostrość widzenia
Spotykamy się z Wielkim Zegarmistrzem.
On przywraca właściwe wartości i proporcje.
Pokazuje co jest prawdziwą wolnością, a co cierpieniem.

Przemijanie
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Dzięki bezprzykładnej powściągliwości znanego bakteryologa i dyrek-
tora Instytutu Pasteura E. Rouxa. Instytut ten odziedziczył 30 milionów 
franków. W Paryżu umarł niedawno 82 lat. bankier Osiris. Potomek nie-
zamożnej rodziny żydowskiej z Bordeaux. Dorobiwszy się, dzięki szcze-
gólnie korzystnemu zbiegowi okoliczności, kolosalnego majątku (około 
46 milionów fr.) Osiris nie szczędził ogromnych sum na cele użyteczności 
publicznej. Między innemi rozdzielał co 3 lata nagrody po 100.000 fr. lu-
dziom dla nauki zasłużonym. Nagrody te otrzymali m. i. A. Sorel, pni Curie 
z  Braulym i E. Roux. Ten ostatni całą otrzymaną sumę zużył na zakupno 
małp człeko-kształtnych, na których studiował przeszczepialność kiły. 
Osiris dowiedziawszy się o tem, zmienił natychmiast testament i uniwer-
salnym spadkobiercą swoim mianował Instytut Pasteura, a nie Państwo, 
jak to zamierzał pierwotnie.

„Lwowski Tygodnik Lekarski” 1907,II,565

Siwienie Dr. Ottologhi badał warunki rozwoju siwizny. Za czas poczynającej 
się siwizny uważa rok 30. Kobiety siwieją później, mianowicie od r. 35 – 40.

Praca umysłowa często przyspiesza siwienie. Uczeni siwieją w r. 20 
– 30, kretyni w r. 40 – 45. Ludzie z rozwiniętym uczuciem moralnym si-
wieją wcześnie, przestępcy – późno. Wpływ chorób umysłowych bywa 
różnym: padaczka opóźnia, melancholia  przyspiesza. Wstrząśnienia 
zmieniają włosy szybko. Dr. O. widział wypadek zsiwienia w przeciągu 
dni kilku z powodu zmartwienia. To samo obserwowali Landois, Charcot, 
Brown – Seqard. Newralgije powodują często siwiznę. Ogólne choroby 
ustroju (tyfus, gruźlica), zdaje się są bez wpływu

Zresztą, ważnym jest wpływ rasy, klimatu, dziedziczności. Mieszkańcy 
Włoch południowych siwieją wcześniej aniżeli Włoch północnych.

„Przewodnik Higijeniczny” 1890, II,82

excerpta selegit
Andrzej Kierzek

Nowa epidemia?
Zapiski emeryta

Naukowcy do dziś spierają się skąd na świat wy-
płynął koronawirus  czy z  laboratorium lub z targu 
zwierzęcego, czy winny jest nietoperz czy pancernik 
lub inna gadzina. Kto maczał palce w  tej epidemii 
− Chińczyk, Amerykanin lub Francuz. Miliony ludzi 
zachorowały „na covida”. W mediach rożnego auto-
ramentu roiło się od teorii spiskowych politycznych 
po eugeniczne − oczyszczenie populacji od ludzi 
ciężko chorych, niedołężnych, przebywających 
w zakładach opieki długoterminowej. Miliony ludzi 
chodziło w maseczkach, nudziło się na kwarantan-
nie, wiele zakładów pracy miało przestoje. Ruszy-
ła akcja szczepień, jedna dawka, dwie, trzy, cztery 
dawki, kto niezaszczepiony nie pracuje! I oto nagle 
− koniec maseczek, koniec kwarantanny, koniec 
paszportów covidowych. 

Wszystko to przepędził w mediach (niestety poza 
Ukrainą) nowy śmiercionośny „WIRUS Z”. Wirus ZET 
− jak Zło, Zet − jak Zabójca, Zet − jak Zbrodnia. Za-
infekowane tym wirusem czołgi, rakiety, bomby, 
ba … tysiące ubranych w mundury ludzi ruszyło do 
śmiercionośnej, morderczej akcji. Ludzie umierają 
w męczarniach, na torturach, pod gruzami zawalo-
nych wieżowców. Kto może, ucieka. Doraźne środki 
to oczywiście też rakiety i pociski.

Przyczyną choroby − wirusemii ZET − jest niena-
wiść. Nie ma szczepionki, nie ma leku, zamiast mase-
czek  wskazane są kamizelki kuloodporne.

Dr Józef emeryt

SILVA RERUM 
MEDICARUM VETERUM

FELIETONY

P o M R U k  S A L o N ó w
W połowie marca pożegnaliśmy w Archikatedrze 

w  Katowicach prof. Mariana Zembalę. Umarł w  ta-
jemniczych okolicznościach w swoim domu. Był absolwentem 
naszej uczelni, otrzymał też godność doktora honoris causa 
naszego Uniwersytetu Medycznego. Jako uczeń profesora 
Religi kontynuował jego dzieło w dziedzinie transplantologii, 
pierwszy w  Polsce przeszczepił płuco z  sercem. Śląskie Cen-
trum Chorób Serca, którym do śmierci kierował, rozrosło się 
z małego statku do potężnego transatlantyku – tak powiedział 
w czasie mowy pogrzebowej jego kolega po fachu, z którym 
razem zaczynali karierę u prof. Religi, wybitny polski kardiochi-
rurg prof. Andrzej Bochenek. Marian był też ministrem zdrowia. 
Za czasów jego „ministrowania” wprowadzono podwyżki płac 
dla pielęgniarek i teleporady, które tak przydały się w czasach 
pandemii. Pogrzeb miał bardzo uroczysty charakter. Prezydent 
RP odznaczył Go pośmiertnie najwyższym polskim odznacze-
niem – Orderem Orła Białego. Wzruszające były wystąpienia 
członków rodziny, a  w  szczególności wnuka, który wygłosił 
wiersz napisany przez Dziadka. Mszę koncelebrował metropo-
lita śląski arcybiskup Wiktor Skworc. Wszyscy podkreślali wiel-
kie zasługi Zmarłego.

Natomiast w  naszej Izbie po wyborach zapanował spokój. 
Werdykt wyborców potwierdził słuszność dotychczas podej-
mowanych decyzji. Jedną z  nich będzie otwarcie w  najbliż-
szym czasie gabinetu profesora Ludwika Hirszfelda i  Jego 

żony Hanny. W willi Hirszfeldów na Biskupinie, gdzie te meble 
się znajdowały, do niedawna mieszkała dr Ewa Bogdanowicz, 
która odeszła od nas w wieku 100 lat. Jej spadkobierczyni po-
stanowiła przekazać meble po profesorze do Muzeum Histo-
rycznego naszego miasta, kierowanego przez honorowego 
obywatela Wrocławia dr. Macieja Łagiewskiego, gdzie się w tej 
chwili już znajdują. Duża w tym zasługa naszej koleżanki dr Lidii 
Sochy, sąsiadki dr Ewy Bogdanowicz, zaangażowanej w pomoc 
zespołowi muzeum w  przejęciu pamiątek po profesorostwie. 
Hirszfeldach. Wśród przekazanych mebli znajduje się fotel, 
w którym prof. Ludwik Hirszfeld zmarł na zawał serca w marcu 
1954 roku. Po niezbędnej konserwacji zabytkowe meble będą 
wyeksponowane w  naszej Izbie i  mam nadzieję, że staną się 
zaczątkiem Muzeum Historii Medycyny, którego nasze miasto, 
niestety, dotychczas nie ma. Istniejące przepiękne Muzeum 
Farmacji nie ma miejsca dla zbiorów z dziedziny medycyny. Po-
wołany niedawno w strukturach naszej Izby Ośrodek Pamięci 
i  Dokumentacji Historycznej będzie zajmował się zbieraniem 
i archiwizacją dokumentów dotyczących historii medycyny jak 
również pamiątek po naszych kolegach. Możecie przeczytać 
o tym również w tym numerze „Medium”. Duch historii zapa-
nował w naszej Izbie. Cieszę się z tego i już teraz zapraszam na 
otwarcie gabinetu Hanny i Ludwika Hirszfeldów.

Wasz Bywalec
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ROZRYWKA

Litery z pól oznaczonych cyframi od 1 do 13 utworzą rozwiązanie (hasło medyczne). Hasło prosimy przesłać na adres pocz-
towy lub e-mailowy: redakcja@dilnet.wroc.pl do 20 maja 2022 r. z dopiskiem na kopercie lub w temacie wiadomości elektronicz-
nej „Krzyżówka – nr 5/2022”.

Wśród autorów prawidłowych rozwiązań rozlosujemy trzy nagrody książkowe (prosimy o podanie adresu do wysyłki). Nazwiska 
nagrodzonych zostaną opublikowane w nr 6/2022 „Medium”. Życzymy udanej zabawy!

CZAS NA RELAKS

Rozwiązanie krzyżówki z „Medium” 4/2022: MUZYKOTERAPIA
Z grona Czytelników, którzy nadesłali prawidłowe rozwiązania, wylosowane zostały: 
1. Marlena Cymer-Biała ze Stronia Ślaskiego, 2. Ksenia Pawlas z Wrocławia, 3. Justyna Zbańska z Wrocławia. 
Wylosowanym lekarkom-szaradzistkom gratulujemy!
Nagrodami są książki, które prześlemy pocztą. 



 

Biuro DiL 
pon. śr. pt. 8.00-15.30, wt. 8.00-16.30

czwartki w godz. 8.00-17.00
50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 45

e-mail: dil@dilnet.wroc.pl
Dyrektor

mgr Maria Danuta Jarosz, tel. 71 798 80 90
Sekretariat

inż. Magdalena Smolis – specjalista,
tel. 71 798 80 50, fax 71 798 80 51

mgr Barbara Maciążek – specjalista, tel. 71 798 80 54
mgr Marta Wawrzyniak – specjalista

Księgowość
mgr Urszula Majchrzak – zastępca dyrektora Biura 

DIL ds. finansowych – tel. 71 798 80 87
mgr Halina Rybacka – starsza księgowa, tel. 71 798 80 70
mgr Katarzyna Nowak – księgowa, tel. 71 798 80 72

Składki na rzecz DIL/Wpłaty i wypłaty
Agata Gajewska – starszy specjalista, tel. 71 798 80 65

mgr inż. Justyna Słomian – specjalista,  
tel. 71 798 80 83

Komórka płacowo-kadrowa
mgr Joanna Mańturzyk – kierownik, tel. 71 798 80 73

mgr Agnieszka Jamroziak – starszy specjalista,  
tel. 71 798 80 88

Komisja: Stomatologiczna, Historyczna 
i Kultury, Finansowa, Rewizyjna

Pośrednictwo pracy
mgr Agnieszka Jamroziak – starszy specjalista,  

tel. 71 798 80 88
Rejestr Lekarzy i Prywatnych Praktyk Lekarskich

Krystyna Popiel – p.o. kierownik rejestru 
tel. 71 798 80 55,

mgr Małgorzata Kubarycz-Hoszowska – specjalista, 
tel. 71 798 80 56,

mgr Agata Sobańska – starszy specjalista, tel. 71 798 80 82,
Paulina Mostek – specjalista, tel. 71 798 80 57,

mgr Joanna Żak – starszy specjalista,  
tel. 71 798 80 60,

mgr inż Dorota Flak – starszy specjalista,
tel. 71 798 80 61,

Lekarska Kasa Pomocy Koleżeńskiej
Ewa Świerska – specjalista, tel. 71 798 80 71

wtorek, środa 8.00-14.00; czwartek 8.00-16.00
Konto Kasy Pomocy Koleżeńskiej

BGŻ O/Wrocław 64 2030 0045 1110 0000 0035 5040
Komisja Kształcenia Lekarzy i Lekarzy Dentystów

e-mail: komisja.ksztalcenia@dilnet.wroc.pl
mgr Małgorzata Krupa-Mączka – starszy specjalista, 

tel. 71 798 80 81
Patrycja Malec – starszy specjalista, tel. 71 798 80 68 

poniedziałek-piątek 8.00-15.00
Kursy do stażu podyplomowego

e-mail: staz@dilnet.wroc.pl
mgr Małgorzata Krupa-Mączka – starszy specjalista,  

tel. 71 798 80 81
Komisja Bioetyczna

Joanna Wojtowicz – specjalista, tel. 71 798 80 74
Zespół Radców Prawnych

koordynator zespołu: mec. Beata Kozyra-Łukasiak
poniedziałek-środa 13.00-15.00

mec. Monika Huber-Lisowska, tel. 71 798 80 62
środa, piątek 9.30-13.00; wtorek, czwartek 10.30-14.00

Biuro Rzecznika  
Odpowiedzialności Zawodowej

mgr Ewa Bielońska – kierownik, tel. 71 798 80 77,
Anna Pankiewicz – starszy referent, tel. 71 798 80 78,

Marzena Majcherkiewicz – starszy specjalista,  
tel. 71 798 80 76,

Angelika Bebniarek, 71 798 80 75
Biuro Okręgowego Sądu Lekarskiego

mgr Aleksandra Stebel – kierownik,
Patrycja Muszyńska – specjalista, tel. 71 798 80 79

Informacja o ubezpieczeniach
Renata Czajka – starszy specjalista, tel. 71 798 80 66,
Jolanta Kowalska-Jóźwik – referent, tel. 71 798 80 58

Informatycy
inż. Wiktor Wołodkowicz, tel. 71 798 80 84

inż. Grzegorz Olszanowski, tel. 71 798 80 85
Filie biura w delegaturach

Wrocław 
wiceprezes DRL ds. Delegatury Wrocławskiej

Bożena Kaniak, czwartek, 16.00-17.00
Jelenia Góra

Przewodnicząca Delegatury Jeleniogórskiej 
 Barbara Polek, wtorek 10.00-11.30

ul. Lwówecka 18 
tel./fax 75 753 55 54,  

Krystyna Kolado – obsługa biura
poniedziałek, wtorek, piątek 10.00-14.00

środa, czwartek 11.00-15.00
e-mail: dil_jeleniagora@dilnet.wroc.pl

Wałbrzych 
Przewodnicząca Delegatury Wałbrzyskiej  

Dorota Radziszewska, wtorek 15.00-16.00
ul. Moniuszki 1/1, 58-300 Wałbrzych

Beata Czołowska – specjalista, tel. 74 665 61 62
poniedziałek-czwartek 9.00-17.00, piątek 9.00-13.00 

e-mail: dil_walbrzych@dilnet.wroc.pl
Legnica

Przewodniczący Delegatury Legnickiej 
Ryszard Kępa, wtorek 15.00-16.00 

pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, tel. 76 862 85 76 
 e-mail: dil_legnica@dilnet.wroc.pl

Krystyna Krupa – specjalista
pon.-piątek, 8.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Stowarzyszenie Lekarzy Dolnośląskich  

i Wychowanków Medycyny Wrocławskiej
Danuta Bujwid – specjalista, tel. 71 344 68 28

O G Ł O S Z E N I A  D R O B N E

ZATRUDNIĘ
 �SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Dziadowej Kło-

dzie zatrudni lekarza pediatrę lub lekarza rodzinne-
go. (koło Sycowa, powiat oleśnicki). Tel. 502 539 983;  
62 785 17 12; 62 786 81 94.

 �Centrum Medyczne L4MED we Wrocławiu zatrudni 
lekarzy: neurologa, laryngologa, okulistę, kardiologa, 
endokrynologa, dermatologa, ortopedę. Przychodnia 
wyposażona jest w  emg, oct i  angiooct, endoskopię 
laryngologiczną, usg oraz diagnostykę kardiologicz-
ną. Lekarze mogą być w  trakcie specjalizacji. Kontakt: 
509 023 492, kancelaria.koziol@gmail.com

 �NZOZ ZAWIDAWIE II we Wrocławiu pilnie poszukuje 
lekarza internisty, lekarza medycyny rodzinnej, lekarza 
pediatry – także w trakcie specjalizacji – do pracy w POZ. 
Wymiar godzin do uzgodnienia. Forma zatrudnienia: 
umowa zlecenie/B2B. Stawka w zależności od doświad-
czenia (od 120zł/h netto). Placówka zapewniania labo-
ratorium i gabinet zabiegowy. Kontakt tel.: 513 126 580, 
502 146 008, e-mail: biuro@zaw2.pl

 �Średzkie Centrum Zdrowia SPZOZ w Środzie Śląskiej 
poszukuje lekarzy chirurgów, ortopedów i onkologów do 
Poradni Specjalistycznej. Oferujemy: stałe zatrudnienie, 
pracę od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 
18.00, w sobotę od godz. 8.00 do godz. 16.00, elastycz-
ność wyboru formy zatrudnia. Kontakt: 881 233 670, 
e-mail: scz@powiat-sredzki.pl

 �GCM Trzebnica-Zdrój Sp. z  o.o. w  Trzebnicy zatrud-
ni lekarza do pracy w  POZ (lekarza internistę, medy-
cyny rodzinnej). Proponujemy bardzo dobre warunki 
pracy i  płacy. Zapewniamy miłą atmosferę i  dogodne 
warunki lokalowe w  nowej Przychodni Rejonowo-
-Specjalistycznej. Zapraszamy do kontaktu e-mail:  
sekretariat@gcm.trzebnica.pl oraz pod numerem tele-
fonu: 71 308 45 82 lub 503 128 518.

 �Przychodnia w Oleśnicy zatrudni lekarzy specjalistów: 
kardiologa, neurologa, urologa. Kontakt telefoniczny: 
601 984 310, 601 750 318.

ZATRUDNIĘ  
LEKARZA DENTYSTĘ

 �Renomowana klinika stomatologiczna w centrum  Wro-
cławia nawiąże współpracę z lekarzem endodontą. Praca 
tylko pod mikroskopem. Nowoczesny sprzęt, mikroskop 
Zeiss, system A&B, X-Smart plus, raypex6, Pantomograf, 
Tomograf. Duża baza pacjentów.  Mile widziane osoby 
w trakcie specjalizacji. Oferty CV, zapytania proszę kie-
rować na adres e-mail: j.sward@vp.pl, biuro@aurident.pl  
lub tel. +48 601 758 395 po godz.10.00.

iNNE
 �Do wynajęcia gabinet lekarski z możliwością praktyki 

zabiegowej lub stomatologicznej wyposażony w auto-
klaw. Kontakt: Przychodnia Diagnosis w Dzierżoniowie, 
lek. Adam Iwaszko. Tel.: 602 104 631.

 �Sprzedam nowoczesny dermatoskop w  atrakcyjnej 
cenie, praktycznie nieużywany Heine Delta 30, tel.:  
605 854 881.

 �Sprzedam wyposażenie gabinetu endoskopowego 
(gastro- i kolonoskop, z myjnią i szafą, cystoskop) firmy 
Pentax, praktycznie nieużywany (tylko serwisowany). 
Tel.: 605 854 881.

 � Idealny gabinet stomatologiczny dla lekarza ortodon-
ty, który chce pracować ,, na swoim”. Osiedle - Wrocław 
Psie Pole. Zaciszne miejsce, parking, pętla autobusowa, 
niski czynsz z możliwością wykupu sprzętu stomatolo-
gicznego za niewysoką cenę (do negocjacji). Współpra-
ca z  gnatologiem. Kontakt telefoniczny: 605 360 064. 
Zapraszam.

 �Sprzedam gabinet stomatologiczny i gabinety lekar-
skie w Jeleniej Górze. Kontakt telefoniczny: 694 121 223, 
606 617 362.

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY  
SP. Z O.O. W GŁOGOWIE 

pilnie zatrudni
LEKARZY SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE:
•	medycyny ratunkowej (i innej) do 

pracy w SOR w Głogowie z możliwością 
zamieszkania,

•	pediatrii (O/Pediatryczny i O/
Neonatologiczny)

•	ginekologii i położnictwa,
•	chirurgii ogólnej,
•	anestezjologii i intensywnej terapii
•	 internistów 
•	 lekarzy rodzinnych do pracy w POZ w 

Głogowie
Zapewniamy:
•	atrakcyjne warunki płacowe,
•	dowolna forma zatrudnienia,
•	duże możliwości rozwoju zawodowego.

Posiadamy również wolne miejsca na 
szkolenie specjalizacyjne lekarzy w  try-
bie rezydentury w kierunku:
•	Oddział Neurologii i Leczenia Udarów 

Mózgu,
•	Oddział Ginekologiczno-Położniczy,
•	Oddział Chirurgii  

Urazowo-Ortopedycznej,
•	Oddział Chirurgii Ogólnej,
•	Oddział Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii.

KONTAKT:
Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
w Głogowie
ul. T. Kościuszki 15, 
67-200 Głogów
tel. 76 837 33 29
kom. 609 457 199, 
fax 76 837 33 77

Sprawdź aktualne oferty pracy dla lekarzy we Wrocławiu i okolicach  
na stronie www.dilmed.pl, tel.: 604 143 789.



Prezes DRL Paweł Wróblewski
przyjmuje po uprzednim uzgodnieniu z sekretariatem,

tel. 71 798 80 52
Wiceprezes DRL Piotr Knast,

Wiceprezes DRL ds. stomatologii Alicja Marczyk-Felba 
Wiceprezes DRL ds. kształcenia Andrzej Wojnar, przyjmuje 

po uprzednim uzgodnieniu z sekretariatem
Wiceprezes DRL i Delegatury Wrocławskiej Bożena Kaniak,

Sekretarz DRL Małgorzata Niemiec,  
Skarbnik Janusz Wróbel

Przewodniczący Komisji Etyki DRL 
Jakub Trnka

Pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów
Aleksander Błaszczyk, tel. 603 877 518

Delegatura Jelenia Góra
Wiceprezes Barbara Polek, wtorek 10.00-11.00

Delegatura Legnica
Wiceprezes Ryszard Kępa, wtorek 15.00-16.00

Delegatura Wałbrzych
Wiceprezes Dorota Radziszewska,  

wtorek, 15.00-16.00
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Marek Kaźmierczyk, środa 13.00-15.00
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego

Jan Spodzieja 
Dyżur RODO i ws. EDM

Od września 2021 r. inż. Maciej Koziejko udziela porad 
wyłącznie drogą elektroniczną, e-mail: iodo@dilnet.wroc.pl

Przynależność do Dolnośląskiej Izby Lekarskiej jest warunkiem 
skorzystania z porady.  

Podczas kontaktu prosimy o podanie numeru PWZ.

Nowe terminy dyżurów zostaną podane  
w czerwcowym numerze „Medium”.

T e r m i n y  d y ż u r ó w

 „Przyszła ty.
Jak 

skutecznie 
kształtować 
swoje życie”

Autor: Brian David Johnson 
Tłumaczenie: Anna Czajkowska
Liczba stron: 304

Jak wziąć życie w swoje ręce 
i ruszyć przed siebie bez lęków oraz 

obaw przed poniesieniem porażki? Czy 
przyszłość, której dla siebie pragniemy 

da się zaprojektować i zrealizować zgodnie 
z naszymi planami? Dlaczego futurologia 
to nie wróżenie z kart, a naukowa metoda 

przewidywania jutra? Książka zawiera 
ćwiczenia do pracy nad sobą oraz porady, 
jak rozpoznać zewnętrzne i wewnętrzne 

bariery, przez które trwamy 
w stagnacji.

Brian David Johnson 
– doradca amerykańskiej 
armii oraz największych 

międzynarodowych korporacji – 
przekonuje, że za pomocą analizy 
przeszłych wydarzeń i obserwacji 
współczesnych zjawisk jesteśmy 

w stanie przewidzieć 
przyszłość.

polecamy

Nowości wydawnicze

Dziwne przypadki naszego DNA

na ostrzu NOŻA

DNA to nasze 
dobrodziejstwo 
i przekleństwo. To kapsuła 
czasu, w której zapisano 
historię ewolucji człowieka, 
i pierwsza przyczyna 
wszystkich naszych dążeń 
i starań. Sam Kean jak nikt 
inny przybliża działanie 
potężnego mechanizmu, 
jakim jest genetyka, a jego 
opowieści i anegdoty 
pochłania się po prostu 
jednym tchem.

Rahul Jandial jest 
neurobiologiem 

i chirurgiem specjali-
zującym się w lecze-
niu raka mózgu. Ten 

znakomity i do-
świadczony lekarz 

na kartach tej książki 
otwarcie przyznaje 

się do błędów, które 
prześladują go od 
lat. Wysłuchaj jego 
opowieści o odpor-

ności.



Reklama


