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Nowa kadencja samorządowa wystartowała pod hasłem 
kontynuacji walki o system „no fault”, czyli taki, w któ-
rym w przypadku wystąpienia niepożądanego zdarze-

nia medycznego czy błędu, nie szuka się na silę „winnego” do 
surowego ukarania. Polski system prawny w stosunku do takich 
sytuacji nastawiony jest na zemstę, a  nie, jak w  większości cy-

wilizowanych krajów, na rekompensatę ewentualnej szkody i  wyeliminowanie 
nieprawidłowości. Lekarz jest karany wielokrotnie za ten sam czyn: przez sądy kar-
ne, cywilne i zawodowe, a czasem jeszcze przeżywa stres przed tzw. Komisjami 
Wojewódzkimi. W  wojewódzkich prokuraturach funkcjonują specjalne komórki 
do ścigania błędów medycznych i nikogo nie interesuje, że zaledwie kilka procent 
z prowadzonych przez nie spraw kończy się wyrokami skazującymi. Za to przesłu-
chania i postępowania sądowe wloką się latami, a lekarze tracą swój czas i zdro-
wie oraz odwagę terapeutyczną, zamiast zajmować się swoimi pacjentami. Po ta-
kich doświadczeniach rzadko powraca się do poziomu świadczenia usług sprzed 
traumatycznych doświadczeń. Dlatego „młodzi” lekarze unikają „pozwogennych” 
specjalizacji zabiegowych, a „starzy” uciekają ze szpitali. Niestety, ministerialne za-
powiedzi „kompromisowych” rozwiązań w tej kwestii nie wróżą niczego dobrego: 
przegrana ministra zdrowia z  ministrem sprawiedliwości zapewne zacementuje 
obecny stan prawny, a tej sytuacji żadne pieniądze nie uleczą...

Z pieniędzmi też jest problem: choć ustawowe regulacje płac w ochronie zdro-
wia już powinny wejść w  życie, to dramatyczna większość dyrektorów szpitali 
twierdzi, że nie jest w stanie pokryć kosztów podwyżek nawet dla pracowników 
działalności podstawowej, którzy są wymienieni w załączniku do ustawy. Niewiel-
ka część zadeklarowała, że znajdą środki na wypłatę tych podstawowych podwy-
żek, ale należy pamiętać, że ustawa też obliguje pracodawców do podwyższenia 
pensji również pracownikom „niemedycznym”. No i pozostaje pytanie, co z leka-
rzami kontraktowymi… Tak więc pytań wiele, a NFZ broni się twierdząc, że prze-
cież dyrektorzy wiedzieli, jakie aneksy do umów podpisywali… 

Aktualna strategia wobec COVID-19, zarzucająca bezpłatne, powszechne te-
stowanie i obciążająca kosztami tego procesu placówki ochrony zdrowia spo-
wodowała, że ciągłe, codzienne monitorowanie pandemii zredukowano prak-
tycznie do analizy trendów. Do systemu trafiają tylko przypadki zweryfikowane 
praktycznie przez lekarzy, którzy decydują się na wydanie własnych środków na 
test, więc w praktyce trudno ocenić, ile tak naprawdę mamy zachorowań. Jeśli 
SARS-CoV-2 dał się już ujarzmić – to dobra strategia. Ale jeśli zmutuje – powró-
cimy do początku…

Z tego krótkiego, powakacyjnego przeglądu sytuacji w ochronie zdrowia wyni-
ka, że czas wracać do rzeczywistości. 

Dla mnie okres wakacyjny będzie kojarzył się przede wszystkim z miłą uroczy-
stością kolejnej, medycznej odsłony 47. Wrocławskiej Księgi Pamięci, albowiem 
tym razem zaszczyt spotkał mnie osobiście. Serdecznie dziękuję Panu Prezydento-
wi Jackowi Sutrykowi za medal „Zasłużony dla Wrocławia – Merito de Wratislavia”, 
a Pani Wandzie Ziembickiej-Has za laudację, choć przyznaję, że ciężko czyta się 
o sobie. I nie chodzi tu o fałszywą skromność, lecz o świadomość, że w zarządzaniu 
za każdym osobistym sukcesem stoi sztab ludzi, bez których niczego nie udałoby 
się dokonać. Tak więc to wyróżnienie dedykuję wszystkim tym, którzy w zasadzie 
zapracowali na medal dla mnie…

Drugie, ważne wakacyjne wydarzenie, to uruchomienie naszej izbowej restau-
racji „Golden Records Club”. Od lipca działa już oficjalnie, prezentuje się godnie 
jak na miejsce spotkań lekarzy przystało i  tak samo reprezentuje naszą siedzi-
bę. Teraz tylko od nas zależy, czy ten wysoki poziom zostanie utrzymany, a nasz 
„Dom Lekarza” znowu powróci na mapę najważniejszych i  najbardziej presti-
żowych miejsc Wrocławia. Zachęcam więc do korzystania i promowania naszej 
najnowszej inwestycji!

A 4 września bawimy się na pikniku rodzinnym w Forcie Przygody!
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► ROGÓWKI ZE ŚWIŃSKIEGO 
KOLAGENU PRZYWRACAJĄ WZROK

Wzrok z powodu chorób rogówki traci 1 mln osób rocznie. Prze-
szczepu tego organu doczekuje tylko niewielki odsetek z nich. 
Naprzeciw problemowi z dostępnością sztucznych rogówek wy-
szli szwedzcy naukowcy, którzy opracowali implant ze świńskiej 
skóry. Dzięki nim grupa dwudziestu osób cierpiących na zwy-
rodnienie rogówki odzyskała wzrok. 

Na łamach Nature Biotechnology opisano wyniki badania 
przeprowadzonego w Iranie i Indiach, w ramach którego 20 pa-
cjentom przeszczepiono sztuczną rogówkę. Co ważne, w ciągu 
dwóch lat po operacji nie stwierdzono u nich żadnych komplika-
cji. – Wyniki naszych badań pokazują, że możliwe jest stworzenie 
takich biomateriałów, które spełniają wszystkie niezbędne wa-
runki, by można było je zastosować jako implanty, a  przy tym 
wytwarzać na masową skalę i przechowywać nawet do dwóch 
lat – powiedział prof. Neil Lagali z  Linköping University, jeden 
z autorów badań.

Wszczepione rogówki wykonano z łatwo dostępnego i tanie-
go materiału – kolagenu ze świńskiej skóry. Wytworzone z niego 
rogówki mogą być przechowywane do dwóch lat w przeciwień-
stwie do rogówek naturalnych, zdatnych do użycia jedynie przez 
dwa tygodnie. Dodatkowo udało się skrócić okres przyjmowa-
nia leków immunosupresyjnych do 8 tygodni. Dla porównania 
po przeszczepie organu pochodzącego od ludzkiego dawcy, 
tego typu preparaty trzeba przyjmować do końca życia. Kolejną 
zaletą osiągnięcia szwedzkich naukowców jest sama procedu-
ra przeszczepiania rogówki. Wykonuje się niewielkie nacięcie, 
przez które wsuwa się implant – wyjaśnia profesor Lagali. Na-
cięcie wykonuje się laserem, a wszczepionej rogówki nie trzeba 
przyszywać. Ten prosty zabieg mógłby być więc wykonywany 
w gorzej wyposażonych ośrodkach, a tym samym stać się ratun-
kiem dla milionów osób na całym świecie.

Autorzy badań dodają, że konieczne będą dalsze prace nad 
nową metodą, m.in. ustalenie, czy sztuczną rogówkę można wy-
korzystać w innych chorobach oczu, a także czy możliwe będzie 
zindywidualizowanie soczewek dla konkretnych pacjentów. ■

Źródło: Nature Biotechnology

► DROŻDŻE Z LUDZKIM DNA
To przełom, który może zrewolucjonizować pracę nad wieloma 
lekami, w tym nad terapiami przeciwnowotworowymi. Badaczom 
z  Uniwersytetu Technicznego w  Delft po raz pierwszy w  histo-
rii udało się stworzyć drożdże z  ludzkimi genami. Holenderscy 
uczeni pod kierownictwem prof. Pascale Daran-Lapujad z  po-
wodzeniem wprowadzili do komórek drożdży zespół 25 genów 
pochodzących z ludzkich mięśni, odpowiadających za tzw. szlak 
metaboliczny, a więc m.in. proces rozkładu cukru na energię. 
– To może wydawać się dziwne, bo drożdże są organizmami 
jednokomórkowymi, a ludzie są znacznie bardziej złożonymi 
organizmami, jednak komórki te działają na bardzo podob-
nych zasadach – przyznała Daran-Lapujade w  czasopiśmie 
Cell. – Teraz, gdy rozumiemy pełny proces, lekarze mogą wy-
korzystać ten humanizowany model drożdży jako narzędzie 
do badań przesiewowych leków i badań nad nowotworami – 
dodała profesor. Wprowadzone do drożdży geny często ule-
gają mutacjom, które w procesie kancerogenezy prowadzą 
do powstawania komórek rakowych. Naukowcy chcą wyko-
rzystać drożdże z ludzkim DNA do dalszych eksperymentów, 
w  tym do testowania leków przeciwnowotworowych. Ale 
to nie koniec. Badacze chcą jeszcze bardziej „uczłowieczyć” 
drożdże, aby stworzyć w nich bardziej złożone ludzkie śro-
dowisko, które umożliwi lepsze poznanie mechanizmów po-
wstawania chorób. 
To nie pierwsze eksperymenty z  humanizowanym modelem 
drożdży. We wcześniejszych badaniach zespół prof. Daran-La-
pujade stworzył sztuczne chromosomy działające jako platfor-
ma DNA do wbudowania nowych funkcji w drożdże.■

Źródło: Cell

► ROBOT-CHIRURG W KOSMOSIE
W  2024 roku na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 
trafi robot chirurgiczny MIRA (Miniaturized In vivo Robotic As-
sistant), który ma umożliwić przeprowadzanie zabiegów chi-
rurgicznych w warunkach grawitacji. Zdalnie sterowany robot 
powstał w  ramach sponsorowanego przez NASA grantu Uni-
wersytetu Nebraski w Lincoln.

CO NOWEGO W MEDYCYNIE

Co nowego w... medycynie

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/eye-g8c1b4beab/3534679 Źródło grafiki: pixabay.com/photos/bread-g0c11136d3/tombock1
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Prace nad robotem trwały 20 lat. MIRA był testowany w wa-
runkach przypominających salę operacyjną, a  polecenia wy-
dawano mu u z odległości 1450 km. Robot będzie prowadził 
symulacje zabiegów chirurgicznych. – Astronauta wciśnie prze-
łącznik, proces się rozpocznie i robot wszystko zrobi sam. Dwie 
godziny później astronauta ponownie naciśnie przycisk i eks-
peryment się zakończy – tłumaczy prof. Shane Farritor, główny 
konstruktor robota.

Sam robot ma już doświadczenie – w  sierpniu 2021 roku 
MIRA z  powodzeniem przeprowadził swoją pierwszą zdalną 
operację. Procedura składała się z prawostronnej hemikolekto-
mii (w której usunięto połowę okrężnicy). Zabieg wykonano za 
pomocą jednego nacięcia. W kosmosie MIRA będzie ciął gumo-
we membrany oraz przesuwał metalowe pierścienie po drucie. 
Te proste ruchy przypominają bowiem te niezbędne w trakcie 
zabiegów. Naukowcy zamierzają zbadać zachowanie MIRA 
w  warunkach zerowej grawitacji. W  2023 roku planowane są 
prace programistyczne oraz testy badające wytrzymałość urzą-
dzenia, aby robot mógł przetrwać start w kosmos. 

Oczekuje się, że w  przyszłości takie urządzenia znajdą się 
w podstawowym pakiecie statku kosmicznego. Zespół ma też 
nadzieję, że MIRA będzie towarzyszyć astronautom podczas 
lotu na Marsa. ■

Źródło: CNet

► PIERWSZA TAKA MAPA UKŁADU 
ODPORNOŚCIOWEGO

Na łamach czasopisma Nature opublikowano pierwszą mapę 
powiązań między wszystkimi komórkami układu immuno-
logicznego. Precyzyjna sieć zależności między różnymi ele-
mentami układu odpornościowego pozwoli lepiej zrozumieć 
choroby autoimmunologiczne, a także stosowane terapie im-
munologiczne.

Dotąd dysponowano tylko niekompletnymi informacjami 
na temat oddziaływań poszczególnych elementów systemu. 
– Drobiazgowe izolowanie i  analizowanie każdej komórki 
immunologicznej i  jej interakcji z  innymi komórkami zaowo-
cowało pierwszą mapą konwersacji między wszystkimi ko-
mórkami odpornościowymi ludzkiego organizmu. To ogrom-
ny krok w  stronę zrozumienia wewnętrznych mechanizmów 
układu immunologicznego – powiedział Jarrod Shilts z Well-
come Trust Sanger Institute. Badacz ma nadzieję, że z  mapy 
z powodzeniem będą korzystali naukowcy na całym świecie, 
co pozwoli im na opracowanie nowych terapii opartych na 
obronnych reakcjach organizmu.

Mapa pozwoli spojrzeć na daną chorobę całościowo i spraw-
dzić, jak wybrana terapia działać będzie na różne komórki. 

Dzięki niej mogą powstać nowe terapie raka, chorób zakaź-
nych i innych schorzeń. ■

Źródło: Nature

► „WIECZNE CHEMIKALIA” 
PRZYCZYNĄ RAKA WĄTROBY

Jeden ze związków perfluoroalkilowych może zwiększać praw-
dopodobieństwo zachorowania na raka wątroby – donoszą na-
ukowcy z Keck School of Medicine w USA.

Kwas perfluorooktanosulfonowy (PFOS) to substancja nale-
żąca do grupy związków perfluoroalkilowych (PFAS). Występu-
je w  różnych produktach, m.in. do produkcji opakowań żyw-
ności typu fast food, a ze względu na wolne tempo rozkładu 
i kumulowanie się w środowisku nazywany bywa „wiecznymi 
chemikaliami”. Co gorsza, te szkodliwe substancje odkładają się 
także w ludzkich tkankach, w tym w wątrobie. – Rak wątroby 
to jedna z najgroźniejszych chorób wątroby, a to jest pierwsze 
badanie z udziałem ludzi, według którego PFAS wiążą się z tym 
schorzeniem – przyznała dr Jesse Goodric z Keck School of Me-
dicine. PFAS po raz pierwszy wykryto u  pracowników branży 
przemysłowej w latach 70. ubiegłego wieku w USA. Choć sub-
stancje te zostały wycofane z produkcji, wciąż obecne są w wo-
dzie pitnej czy w żywności.

Naukowcy, we współpracy z ośrodkiem University of Hawaii, 
przeanalizowali dane badania epidemiologicznego dotyczą-
cego blisko 200 tys. mieszkańców Los Angeles i  Hawajów. Ba-
daniom pod kątem rozwoju raka oraz innych chorób poddana 
została krew i próbki tkanek. Naukowcy wykryli kilka różnych ro-
dzajów PFAS we krwi uczestników. Jak się okazało, osoby o naj-
wyższy stężeniu PFOS były aż 4,5 raza bardziej zagrożone rakiem 
wątroby w porównaniu z osobami o najniższym stężeniu.

Jak twierdzą naukowcy, mechanizm działania tej groźnej 
substancji polega na zaburzeniu metabolizmu glukozy, kwasu 
żółciowego i niektórych aminokwasów. To z kolei może prowa-
dzić do niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby. Sza-
cuje się, że w USA do 2030 roku na tę przypadłość zachoruje 
30% dorosłych osób. – Jesteśmy przekonani, że nasza praca 
dostarcza ważnych wglądów w  długofalowe skutki zdrowot-
ne działania tych chemikaliów, szczególnie w  odniesieniu do 
zaburzenia działania wątroby. To badanie wypełnia ważną lukę 
w  naszym rozumieniu skutków ekspozycji na te substancje 
– zaznacza kierująca zespołem prof. Leda Chatzi. ■

Źródło: JHEP Reports

Źródło grafiki: pixabay.com/photos/eat-gc2cd553a1/WikiImages

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/garbage-g38f9766b9/fotoblend

Opracowała Aleksandra Szołtys



Maciej Sas: Kierowany przez pana pododdział, niedaw-
no przecież uruchomiony, od października zamienia się 
w oddział o znacznie szerszych kompetencjach i zakresie 
działania. To sukces – zarówno pański, jak i kierowanego 
przez pana zespołu. Gratuluję!
Ahmed Elsaftawy: Dziękuję. Oczywiście – to sukces całego 
zespołu, ale też dyrekcji szpitala, władz powiatu, a chyba 
przede wszystkim jego mieszkańców. 

M.S.: Wymienił pan sporo osób, ale bez przychylności 
dyrekcji szpitala i innych decydentów, bez ich wiary w to, 
że zamierzenie się powiedzie, kolejne pańskie kroki byłyby 
trudne do wykonania.
A.E.: Ma pan rację, ale wielkie znaczenie miało przede wszyst-
kim zaufanie krajowego konsultanta w dziedzinie chirurgii 
plastycznej, pana profesora Jerzego Strużyny. Bez jego zgody 
na otwarcie oddziału niewiele byśmy wskórali. Dlatego od tej 
rozmowy zaczęliśmy nasze działania. 

M.S.: Proszę wyjaśnić, co tak naprawdę zmieni się w dzia-
łaniu pańskiego zespołu od października. Jak rozumiem, 
zakres usług świadczony przez oddział będzie znacznie 
szerszy niż dotąd?
A.E.: Na pewno będzie on znacznie szerszy. Natomiast liczba 
łóżek, którymi będziemy dysponowali, nie zwiększy się jakoś 
radykalnie. Musimy za to zatrudnić kilku doświadczonych spe-
cjalistów w zakresie chirurgii plastycznej. 

M.S.: Właśnie o to zamierzałem zapytać, bo same dobre 
chęci i wydanie niezbędnych zgód nie wystarczą. Trzeba 
mieć jeszcze do dyspozycji specjalistów, którzy potrafią 
zrobić to, co zaplanował szef, czyli pan. Udało się już zna-
leźć odpowiednie osoby?
A.E.: Samymi narzędziami chirurgicznymi nie można wyko-
nać zaplanowanych procedur, jeśli nie zatrudni się odpowied-
nich specjalistów (uśmiech). Zanim więc podjęliśmy pierwsze 
kroki, mające na celu przekształcenie pododdziału w oddział, 

Chirurgia plastyczna zawita 
do szpitala w Trzebnicy
Operacje z zakresu rekonstrukcji piersi, kończyn dolnych, klatki piersiowej i twarzoczaszki 
będą od października wykonywane w trzebnickim szpitalu. O szczegóły tych zmian zapyta-
liśmy dr. n. med. Ahmeda Elsaftawego, kierownika Pododdziału Replantacji Kończyn, Mikro-
chirurgii i Chirurgii Ręki Szpitala im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (który niebawem 
przekształci się w Oddział Chirurgii Plastycznej i Chirurgii Ręki). Rozmawiał z nim Maciej Sas.

Rozmawia Maciej Sas
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musiałem wypytać kolegów, czy będą w stanie mi pomóc, czy 
będą chcieli się zaangażować w prowadzenie ze mną takiego 
oddziału. Dopiero gdy usłyszałem ich deklarację oznaczającą 
zgodę na współpracę, można było ruszyć dalej z załatwianiem 
niezbędnych formalności. 

M.S.: W wojsku doświadczony dowódca zawsze najpierw 
robi rozpoznanie zanim wyda rozkaz do ataku – pan tak 
właśnie postąpił. 
A.E.: Wie pan – dobry szef nie musi być najlepszym chirur-
giem w zespole, ale musi być dobrym organizatorem, żeby 
wszystko udało się zgrać. To szef odpowiada za dobrą orga-
nizację oddziału. 

M.S.: Rozumiem pańską pokorę i skromność, ale gdyby 
szef nie był dobrym chirurgiem, decydenci mniej chętnie 
zgodziliby się na te zmiany. Chyba więc jest pan nadmier-
nie skromny…
A.E.: (uśmiech) Oczywiście, szef oddziału (zwłaszcza zabiego-
wego) musi być dobrym praktykiem, ponieważ w momentach 
trudnych, gdy trzeba podjąć decyzje, to on jest za to odpo-
wiedzialny. Kiedy w czasie zabiegu chirurgicznego podwładni 
mają problem natury technicznej, czy też z podjęciem decyzji 
co do kolejnych kroków, dzwonią z pytaniem: „Co dalej mamy 
robić?” albo: „Czy może szef podejść i nam pomóc?”. Musi więc 
być obeznany z większością procedur, znać się na nich, by 
sprawnie kierować zespołem. 

M.S.: Tu, jak mniemam, nie ma problemów, bo z tego co 
wiem, pan zna większość procedur związanych z chirurgią 
plastyczną?
A.E.: Rzeczywiście, znam wiele z nich. Ale nikt nie jest dobry 
we wszystkim – jeśli ktoś mówi, że tak jest, to na pewno kłamie! 
I po to tworzy się różnorodny zespół, bo nigdy nie jest tak, że 
sukces można przypisać tylko jednej osobie. Zwykle pracuje 
na niego cały zespół. Bo bez takiego dobrego zespołu nie ma 
możliwości wykonywania dużych, trudnych procedur medycz-
nych, którymi my  zamierzamy się zajmować. 

M.S.: Wspomniał pan przed chwilą, że liczba łóżek nie 
zwiększy się znacząco. Jeśli jednak chodzi o zakres możli-
wości i wykonywanych procedur, to będzie duża zmiana. 
Teraz, jak rozumiem, zaoferujecie pacjentom szereg zabie-
gów do tej pory nieoferowanych w trzebnickim szpitalu 
w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia?
A.E.: Na pewno zaoferujemy wiele związanych z chirurgią pla-
styczną piersi, np. po mastektomii czy samą mastektomię łącz-
nie z rekonstrukcją. Poza tym szeroko rozumiane rekonstrukcje 
w zakresie innych części ciała – kończyn dolnych, klatki piersio-
wej, twarzoczaszki, a więc wszystkiego tego, czym do tej pory 
się nie zajmowaliśmy, a wchodzi w zakres naszych umiejętno-
ści i możliwości.
Ale ten krok został podjęty z jeszcze jednego ważnego powodu 
– jako pododdział nie jesteśmy w stanie przygarnąć do siebie 
młodych lekarzy, rezydentów. Gdybyśmy więc nie mogli prze-
kazywać naszej wiedzy i umiejętności, to po moim odejściu 
stąd nikt nie zająłby się tym, co robimy w tej chwili. Wcześniej 
nie miałem ani możliwości fizycznych, ani prawnych zatrudnie-
nia rezydentów oraz uczenia ich tego, czym się zajmujemy. Bo 
zgodnie z prawem rezydent może odbyć staż specjalizacyjny 
wyłącznie na oddziale. 

M.S.: Dlaczego? 
A.E.: Ponieważ chirurgia ręki (zarówno w procedurach NFZ, jak 
i w medycynie światowej) jest integralną częścią chirurgii pla-
stycznej. Dlatego właśnie wpadliśmy na pomysł, by zamienić 

istniejący Pododdział Replantacji Kończyn, Mikrochirurgii i Chi-
rurgii Ręki w Oddział Chirurgii Plastycznej i Chirurgii Ręki. 

M.S.: Kto będzie mógł korzystać z państwa usług – tylko 
pacjenci z Dolnego Śląska, czy z całej Polski? 
A.E.: Pacjenci z całej Polski będą mogli korzystać u nas z całego 
zakresu zabiegów związanych z chirurgią klasyczną, bo chirur-
gia plastyczna to ogromne morze możliwości. Mogę od razu 
powiedzieć, że na pewno nie będziemy zajmowali się zabie-
gami związanymi stricte z chirurgią onkologiczną. Co prawda 
duża część chirurgii rekonstrukcyjnej jest poniekąd związana 
z onkologią, a więc usuwa się guz nowotworowy powłok (nie-
zależnie od miejsca ciała, którego to dotyczy) i od razu stara się 
pokryć ten ubytek w odpowiedni sposób, najlepiej w sposób 
już ostateczny. Jeżeli więc jest to nowotwór w zakresie takim, 
z  jakim jesteśmy w stanie sobie poradzić, czyli nie wymaga 
natychmiastowej chemio- czy radioterapii, możemy się tym 
zająć. Jeśli natomiast są to nowotwory, które wymagają kom-
pleksowego leczenia onkologicznego, nie będziemy się tego 
podejmować, bo nie do tego nasz oddział został stworzony. 

M.S.: Porozmawiajmy też o tym, co do tej chwili udało się 
zrobić, bo mimo że kierowany przez pana pododdział 
istnieje zaledwie kilka miesięcy, wykonaliście państwo 
wiele zabiegów. 
A.E.: Tak, od 1 stycznia 2022 roku wykonaliśmy około tysiąca 
zabiegów. Pojawiają się u nas pacjenci z całej Polski, ale też 
z zagranicy – między innymi z Ukrainy czy z Gruzji. 

M.S.: Zmiana oznacza zapewne, że szpital będzie musiał 
zainwestować w powstanie nowego oddziału spore pienią-
dze, ale też więcej na tym zarobi?
A.E.: Na pewno będziemy musieli zainwestować duże pie-
niądze. Co natomiast dotyczy zarabiania, wypada tu posta-
wić duży znak zapytania. Żeby bowiem zarobić, trzeba mieć 
zwiększony kontrakt z NFZ. Będziemy musieli więc udowodnić 
naszymi umiejętnościami i efektami pracy, że tak się powinno 
stać, że jesteśmy tego godni. 

M.S.: Czy może pan przy okazji wyjaśnić, w jaki sposób 
można się umówić u was na zabieg czy konsultację?
A.E.: Oczywiście. Pacjenci, którzy będą przyjmowani na nasz 
oddział począwszy od dnia 1 października 2022 r. winni mieć 
skierowanie do szpitala na Oddział Chirurgii Plastycznej. Kon-
sultacje oraz kwalifikacje pacjentów będą się odbywać w każdy 
piątek. Można się na nie zarejestrować pod numerem telefonu 
71 31 20 920, wew. 282 lub 231. W celu umówienia konsultacji, 
proszę dzwonić w piątki w godzinach 8.00-10.00. ■

►	DR. N. MED. AHMED 
ELSAFTAWY

kierownik Pododdziału Replantacji Kończyn, 
Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki Szpitala 
im. Świętej Jadwigi Śląskiej w TrzebnicyFo
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Wcześniaki pod długofalową 
opieką specjalistów
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu jako jeden z ośmiu ośrodków w kraju zakwalifikowany 
został do wdrożenia i realizacji programu pilotażowego kompleksowej opieki rozwojowej nad dziec-
kiem urodzonym przedwcześnie KORD. Mimo postępu w medycynie wcześniactwo to wciąż ważny 
problem społeczny. Odsetek urodzeń przedwczesnych w naszym kraju wynosi 5,5-7,4%, co daje Pol-
sce 10. miejsce w Unii Europejskiej. Środowisko neonatologów bardzo oczekuje na wdrożenie pro-
gramu. Na czym będzie polegał? Kto skorzysta na nim najbardziej? Na te i inne pytania odpowiada 
prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik, specjalista zdrowia publicznego, pediatra, neonatolog 
– kierownik Katedry i Kliniki Neonatologii UM we Wrocławiu.

Aleksandra Szołtys: Ośrodki KORD muszą spełniać kilka wy-
magań. Między innymi posiadać oddział szpitalny o  profilu 
neonatologia z  III poziomem referencyjnym czy przyszpital-
ną poradnię neonatologiczną. Jakie inne wymagania musiał 
spełnić Uniwersytecki Szpital Kliniczny, aby zyskać status 
ośrodka koordynującego pilotażowy program KORD?
Prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik: Wstępne założe-
nie było takie, że program ruszy pod koniec pierwszego kwartału. 
Obecnie skończyliśmy drugi kwartał [rozmowa przeprowadzona 
została 6.07 – A.Sz.] i  wciąż nie mamy dalszych informacji. Wie-
my natomiast na czym program ma polegać oraz jakie kryteria 
powinniśmy spełniać. Kryteria zresztą spełniają prawie wszystkie 
oddziały III stopnia referencyjnego. Warunkiem koniecznym było 
zapewnienie udzielania świadczeń ambulatoryjnych w  poradni 
neonatologicznej przez lekarza specjalistę w  dziedzinie neona-
tologii lub pediatrii. Podmiot leczniczy równocześnie powinien 
realizować opiekę perinatalną i neonatologiczną na trzecim pozio-
mie referencyjnym. Natomiast personel powinien być wyspecja-

lizowany w postępowaniu klinicznym nad dzieckiem urodzonym 
przedwcześnie, zapewniając kompleksową opiekę według obo-
wiązujących standardów. Projekt zakłada, że program pilotażowy 
w szpitalu prowadzić będzie dwóch lekarzy ze specjalizacją neo-
natologia oraz dwóch asystentów opieki. 

Natomiast poza opieką i nadzorem neonatologicznym pacjenta, 
który urodził się skrajnie przedwcześnie z małą lub ekstremalnie 
małą urodzeniową masą ciała, konieczne jest zapewnienie dostę-
pu do rehabilitacji leczniczej specjalistów z endokrynologii, oku-
listyki, chirurgii dziecięcej, neurologii dziecięcej, neurochirurgii, 
ortopedii, laryngologii, logopedii, psychologii, psychiatrii, pul-
monologii, hematologii i  genetyki, a  jednocześnie specjalistów 
w zakresie żywienia. Aczkolwiek minister nie sprecyzował, kim jest 
specjalista w zakresie żywienia w przypadku wcześniaków. Do tej 
pory żywieniem zajmował się lekarz neonatolog we współpracy 
z konsultantem czy doradcą laktacyjnym. Naszym głównym celem 
było, by noworodek był karmiony mlekiem własnej matki, ale cza-
sem potrzebował „wzmocnienia” mleka o białko, witaminy, fosfor, 

Rozmawia Aleksandra Szołtys
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wapń i wiele innych makro- czy mikroelementów. Oprócz dostępu 
do konsultacji specjalistycznych, podmiot realizujący KORD ma za-
pewnić pacjentom dostęp do badań laboratoryjnych, rentgenow-
skich, w tym rezonansu, tomografii, elektroencelografii, badań ul-
trasonograficznych i echokardiograficznych.

A.Sz.: Jak pani profesor przypuszcza, czy są jakieś kwestie, 
które po wdrożeniu kompleksowej opieki nad wcześniakami 
mogą okazać się kłopotliwe lub nawet utrudniające realizację 
programu?
B.K.-O.: Proszę zwrócić uwagę, jak duży zakres wielospecjali-
stycznej diagnostyki i leczenia powinien być w dostępie ośrod-
ka, który został wyznaczony przez ministra zdrowia do prowa-
dzenia programu pilotażowego KORD. W  niewielu ośrodkach 
jest możliwa tak kompleksowa opieka. Uniwersytecki Szpital 
Kliniczny ma podpisane umowy z  innymi ośrodkami, żeby na-
wet w tej chwili, nie mając jeszcze wdrożonego projektu, zgod-
nie z nim postępować. Mamy pełną diagnostykę laboratoryjną, 
radiologiczną. Niestety, do naszego ośrodka często dzwonią 
koledzy z innych oddziałów, również z III poziomu referencyjne-
go, bo nie są w stanie tej diagnostyki przeprowadzić w swoich 
ośrodkach. U nas taka możliwość jest.

Czego, a właściwie kogo, nam brakuje? Przede wszystkim wła-
snej neurologii dziecięcej. Wykonujemy badanie EEG dla nowo-
rodków i  małych niemowląt (2–3-miesięcznych) z  całego woje-
wództwa, a konsultujący nas neurolog dziecięcy opisuje badanie 
i  ustala dalsze postepowanie z  pacjentem. Dostęp dla najmniej-
szych pacjentów do oddziału neurologii dziecięcej jest dość 
trudny. Konieczne badania ultrasonograficzne serca i konsultacje 
kardiologiczne przeprowadzają lekarze specjaliści z Oddziału Kar-
diologii Dziecięcej ze Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Kamień-
skiego. Korzystamy także ze wsparcia okulistów z  tego szpitala, 
którzy są wyspecjalizowani w  diagnostyce i  leczeniu retinopatii 
wcześniaczej. Okuliści w  USK wykonują badania przesiewowe 
w kierunku retinopatii, ale leczenie i dalsza opieka nad wcześnia-
kiem z retinopatią wcześniaczą, niestety, nie odbywa się w naszym 
szpitalu. Dział fizjoterapii mamy na miejscu, a zatem wczesną re-
habilitację wcześniaków wdrażamy jeszcze w trakcie hospitaliza-
cji, ale z rehabilitacji powypisowej nasi pacjenci często korzystają 
w Szpitalu im. J. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej, bo tam jest 
ona możliwa w ramach kilkutygodniowej hospitalizacji. 

Przypuszczam, że rodzice bardzo chętnie będą korzystali z tego 
programu. Podobna zresztą skoordynowana opieka dotyczy cięż-
kich, nieodwracalnych upośledzeń czy nieuleczalnych chorób 
zagrażających życiu dzieci. Ale też, jak wiemy, stworzyła się tzw. 
kolejka bez kolejki. Mowa o  tych rodzicach, którzy mają prawo 
do pewnych świadczeń poza kolejką, z ustawy za życiem. A teraz 
być może powstanie trzecia kolejka, z noworodkami urodzonymi 
skrajnie przedwcześnie… Oby tak nie było. 

A.Sz.: Jakie dzieci kwalifikują się do programu KORD? Czy zda-
rzyć się mogą przypadki niezakwalifikowania dziecka przed-
wcześnie urodzonego do programu?
B.K.-O.: Projekt wyraźnie zakłada, że taki mały pacjent ma spełniać 
podstawowe kryterium, czyli urodzeniowego wieku płodowego 
poniżej 33 tygodni. Można z  tego wnioskować, że wiek 32 i  6/7 
miesiąca kwalifikuje pacjenta, jeżeli ma podstawowe rozpozna-
nie „inna niska urodzeniowa masa ciała” lub „skrajne wcześniac-
two” lub „inne przypadki wcześniactwa”. Drugim kryterium jest 
„masa ciała mniejsza lub równa 1000 g”. Z dokumentacji progra-
mu wynika więc, że powinny to być maluchy, które są najmniejsze 
i najmniej dojrzałe. Myślę, że brak kwalifikacji będzie wynikał na 
przykład z braku możliwości włączenia równocześnie aż tak wie-
lu pacjentów. Ośrodków pilotażowych jest kilka w  całej Polsce, 
a ośrodków III poziomu referencyjności mamy kilkadziesiąt. Wła-
ściwie na ścianie zachodniej Polski ośrodek pilotażowy mamy tyl-
ko w Katowicach i we Wrocławiu. Po drodze jest jeszcze przecież 
Szczecin, Poznań, Jelenia Góra, Opole. Te województwa nie mają 

ośrodków koordynujących. Jeżeli okazałoby się, że równocześnie 
zgłasza nam ktoś 10–20 pacjentów, to nawet nasze możliwości kie-
dyś się kończą. Założyłam co prawda maksymalną liczbę, bo jeżeli 
dzieci będą zgłaszane do nas systematycznie w różnych okresach, 
nie powinno być problemu. Natomiast noworodek powinien być 
włączony do programu jeszcze w  trakcie hospitalizacji dziecka 
w oddziale neonatologicznym w ośrodku koordynującym KORD. 
Jeżeli zgłoszony zostanie pacjent z innego podmiotu, kwalifikacja 
do programu pilotażowego następuje przed wypisaniem dziecka 
z oddziału i dokonywana jest przez koordynatora procesu leczenia 
ośrodka koordynującego KORD, który ma objąć to dziecko opie-
ką. Pamiętajmy, że pacjent przez trzy lata ma być objęty skoordy-
nowaną opieką. Musimy więc znać też swoje możliwości – mowa 
przecież o dwóch lekarzach i dwóch asystentach, prawda?

A.Sz.: Ile porad i o jakim charakterze w pierwszych trzech la-
tach życia dziecka przewiduje program?
B.K.-O.: Porady te zostały bardzo szczegółowo zdefiniowane 
w projekcie, łącznie z dokładnymi terminami wizyt, w czasie któ-
rych konkretne procedury muszą być zrealizowane. W 1. roku życia 
zaplanowanych jest 5 porad. Często jest tak, że dziecko jest pa-
cjentem oddziału przez 3–4 miesiące, a więc zostaje nam około 8 
miesięcy na przeprowadzenie 5 porad. Wynika z tego, że jedna wi-
zyta powinna odbywać się co 1,5 miesiąca. W 2. roku to są 4 pora-
dy, a w 3. roku życia 3 porady. W propozycji ministerialnej zostało 
bardzo szczegółowo określone, kiedy powinna się odbyć pierw-
sza porada – od 80 do 100 dni od porady kwalifikującej. Porada 
kwalifikująca odbywa się w trakcie hospitalizacji pacjenta i liczona 
jest jako porada 0. W czasie kolejnych czterech wizyt wykonywane 
są, poza badaniem fizykalnym, badania laboratoryjne obrazowe 
i  ustala się plan leczenia i  żywienia oraz porady specjalistyczne 
indywidualnie dla każdego pacjenta. Może być jednak tak, że pa-
cjent nie zrealizuje pewnych porad specjalistycznych, bo ich ter-
miny nie będą mieściły się w okresie do kolejnej porady w ramach 
skoordynowanej opieki. Na szczęście w wytycznych jest wzmianka 
o indywidualnym podejściu do każdego pacjenta – będą pacjen-
ci, którzy będą potrzebowali, zapewne prawie wszyscy, neurologa 
i rehabilitacji, okulisty i laryngologa, ale nie każdy pacjent będzie 
potrzebował gastroenterologa, endokrynologa, neurochirurga, 
kardiologa czy chirurga dziecięcego. 

A.Sz.: Wsparcie w realizacji kompleksowej opieki ma zapewnić 
asystent opieki. Co będzie należało do jego obowiązków?
B.K.-O.: Asystentem opieki może być osoba z wykształceniem me-
dycznym lub absolwent studiów na kierunku zdrowie publiczne. 
Najkorzystniej, żeby była to pielęgniarka lub położna. Osoba ta od-
powiada za zbieranie informacji od opiekuna prawnego dziecka, 
ustalanie terminów badań diagnostycznych i  konsultacji u  leka-
rzy specjalistów w oparciu o indywidualny plan leczenia i żywie-
nia każdego dziecka. Powinna prowadzić rodzica poprzez trudną 
drogę wielu konsultacji i badań. Doskonale wiemy, że w tej chwili 
ustalenie terminów nie jest kwestią tygodnia czy dwóch, czasem 
oczekiwanie przedłuża się do kliku miesięcy. Uważam, że to będzie 
naprawdę trudna praca. Asystent opieki ma prowadzić również 
dokumentację sprawozdawczą i  wprowadzać dane do elektro-
nicznych systemów sprawozdawczych.

Ustawodawca napisał, że może to być „osoba z wykształceniem 
medycznym” lub „absolwent studiów na kierunku zdrowie publicz-
ne”. Wraz z zespołem zastanawialiśmy się nad absolwentami tegoż 
kierunku. Czy osoba, która na przykład jest licencjatem ze zdrowia 
publicznego, będzie w  stanie sprawować taką opiekę, jaką spra-
wowałaby na przykład położna czy pielęgniarka? Pielęgniarka pra-
cuje na oddziale, często zna potrzeby dzieci, a zwłaszcza rodziców 
tych małych pacjentów. Zna też adresy i telefony do jednostek, do 
których powinna dzwonić w celu ustalenia terminów wielospecja-
listycznych konsultacji. Problemy z dostępnością do specjalistów 
dotyczą głównie neurologii dziecięcej i  okulistyki. Ilu pacjentów 
będzie mogło skorzystać z  usług tych specjalistów w  poradni 
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w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ? W jakim czasie? 
To wszystko będzie musiał ustalić asystent, którego głównym za-
daniem będzie wsparcie rodziców w koordynacji i potwierdzanie 
poszczególnych działań. 

A.Sz.: A jakie są pani obowiązki jako koordynatora programu?
B.K.-O.: Przede wszystkim ocena możliwości włączenia pacjen-
ta i  realizacji projektu; ustalenie indywidualnego planu lecze-
nia i  żywienia, weryfikacja wpisów, które są wprowadzane do 
systemu elektronicznego, weryfikacja udzielonych porad, wy-
konanych badań diagnostycznych i  laboratoryjnych. Program 
przede wszystkim ma na celu analizę potrzeb na rynku polskim. 
Co prawda w niewielkim wycinku, ponieważ 8 jednostek pilota-
żowych to naprawdę niewiele. Może być tak, że jeden ośrodek 
będzie obejmował 5-6 województw. Zastanawiałam się, ilu mo-
żemy mieć pacjentów. Tylko w naszym regionie mamy aż 6 od-
działów III poziomu referencyjności. W naszej poradni neonato-
logicznej przyjmujemy praktycznie bez kolejek. Kolejki wynikają 
z tego, że rodzice po jednej wizycie zapisują się na kolejną za dwa 
miesiące, a więc tak, jak ma być w skoordynowanym programie. 
Ale to w większości są pacjenci, którzy urodzili się w naszym szpi-
talu. Ilu jesteśmy w stanie przyjąć pacjentów spoza szpitala? Nie 
potrafię odpowiedzieć na to pytanie…

A.Sz.: Mimo wciąż rozwijającej się neonatologii, wcześniaki 
nie zawsze osiągają pełną sprawność w porównaniu z ich pra-
widłowo urodzonymi rówieśnikami. Jakie są najczęściej wy-
stępujące powikłania wcześniactwa?
B.K.-O.: Myślę, że dużo powikłań występuje dlatego, że jesteśmy 
w stanie utrzymać przy życiu i wypisać do domu skrajnie przed-
wcześnie urodzone dzieci. Dzieci, które jeszcze kilkadziesiąt lat 
temu nie miały szans na przeżycie. Obecnie ratujemy dzieci uro-
dzone w 23., 24., 25. tygodniu ciąży. Kiedy rozpoczynałam pracę, 
noworodek z masą ciała do 600 g, bez względu na wiek płodowy, 
jeżeli nie przeżył 24 godzin od urodzenia, był traktowany jako nie-
zdolny do życia i nie zgłaszaliśmy zgonu dziecka. Wtedy pisaliśmy, 
że był urodzony żywy, ale niezdolny do życia. W tej chwili rapor-
tujemy, zgodnie z  zaleceniami WHO, wszystkie dzieci urodzone 
z masą powyżej 500 g albo urodzone powyżej 22. tygodnia ciąży. 
Duże problemy terapeutyczne wynikają ze znacznej niedojrzało-
ści narządów noworodków urodzonych w 23–25 tygodniu ciąży, 
ale przynajmniej połowa tych dzieci przeżywa. Wymagają stałego 
nadzoru, nie tylko neonatologicznego, ale też neurologicznego 
– rozwijają często ciężkie postaci mózgowego porażenia dzie-
cięcego, endokrynologa – prezentują niedoczynność narządów 
wydzielania wewnętrznego, np. tarczycy, okulisty – z powodu reti-
nopatii, laryngologa – ze względu na czynniki ryzyka uszkodzenia 
słuchu. Często są to pacjenci, którzy wymagają albo przewlekłej 
wentylacji domowej, albo nie potrafią jeść samodzielnie i karmieni 
są przez gastrostomię. Czasami dochodzi do rozwoju wodogło-
wia jako powikłania ciężkich krwawień do ośrodkowego układu 
nerwowego. Zatem wymagają operacyjnego wszczepienia za-
stawki odbarczającej wodogłowie. Muszę dodać, że na szczęście, 
nie mamy dzieci niedowidzących. Zapobiegamy temu powikła-
niu poprzez wczesną diagnostykę prowadzoną przez okulistów, 
a potem leczenie retinopatii wcześniaczej. Natomiast zdarzają się 
pacjenci wymagający protezowania narządu słuchu. Tutaj również 
obserwujemy znaczny postęp dzięki wczesnemu wykrywaniu wad 
słuchu i WOŚP, która już ponad 20 lat temu wyposażyła oddziały 
neonatologiczne w  Polsce w  sprzęt do przesiewowego badania 
słuchu u noworodków. 

Proszę zwrócić uwagę na ogrom problemów klinicznych doty-
czących skrajnie przedwcześnie urodzonych noworodków z  bar-
dzo małą masą ciała. Rodzice często nie uświadamiają sobie tego 
na początku, tuż po urodzeniu dziecka. Wiedzą tylko, że jest ono 
maleńkie i zawsze pytają nas, czy ma szansę. Potem, kiedy szanse 
wzrastają, bo dziecko żyje tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, stop-
niowo dowiadują się o  problemach, z  którymi będą się borykać 

nie tylko po wypisie, ale często przez całe życie. Stąd tak ważna 
jest analiza diagnostyki i  terapii prowadzonej w  różnych ośrod-
kach oraz ocena efektu leczenia. Mamy bowiem rekomendacje: 
„Standard opieki neonatologicznej nad noworodkiem w  Polsce”, 
ale czy wszyscy je stosujemy? Staramy się wdrażać procedury jak 
najmniej inwazyjnie, ale czasami to nie jest możliwe ze względu na 
to, że jest to tak bardzo mały i tak bardzo niedojrzały noworodek. 

A.Sz.: Program KORD przewiduje powstanie Karty Dziecka 
Przedwcześnie Urodzonego oraz Bazy Wcześniaka. Jak tego 
typu ewidencja i  dokumentacja może mieć realny wpływ na 
stan polskiej neonatologii? Czy przyczyni się do poprawy re-
jestru problemów noworodkowych?
B.K.-O.: W  tej chwili jedyny rejestr, jaki istnieje, jest papierowy, 
sporządzany przez nas odręcznie. Drugi rejestr, który może być 
brany pod uwagę, to rejestr z Urzędu Stanu Cywilnego i Narodo-
wego Funduszu Zdrowia. Jednak żaden z rejestrów, które istnieją 
w tej chwili, nie obejmuje parametrów dotyczących przyczyn po-
rodu przedwczesnego, stanu klinicznego pacjenta, podawanych 
leków, przebiegu leczenia w oddziale. Z pewną zazdrością patrzę 
na przykład na programy niemieckie. Ich program rejestrujący 
wcześniaki poniżej 33. tygodnia funkcjonuje od wielu, wielu lat. 
Co więcej, w okresie COVID-19 dołączono do rejestru kategorię pa-
cjentek z infekcją COVID-19 oraz rodzone przez nie dzieci. Dzięki 
temu nasi sąsiedzi byli w  stanie dokładnie określić liczbę kobiet 
zakażonych, ich problemy oraz stan noworodków. W  Polsce nie 
mamy takich danych. Elektroniczne raporty są bardzo potrzebne. 
Umożliwią nam nie tylko ustalenie liczby pacjentów, bo liczby z ła-
twością znajdziemy w  statystykach, ale przede wszystkim dadzą 
odpowiedzi na różne ważne pytania. Co się działo z  pacjentem 
w  kolejnych etapach hospitalizacji? Jak długo wymagał leczenia 
oddechowego? Jakiego typu to było leczenie? Czy stosowano 
surfaktant, jaką metodą? Jak długo stosowano całkowite żywie-
nie pozajelitowe, jakie wkłucie centralne miał założone? Jakie 
było jego leczenie po wypisie? Ile spośród tych dzieci miało cechy 
mózgowego porażenia dziecięcego? W jakim okresie życia posta-
wiono rozpoznanie? Jak wielu pacjentów wymagało rehabilitacji 
i  jaką metodą? Ile było wykonywanych laseroterapii u pacjentów 
z retinopatią wcześniaczą? Te pytania, na które nie jest łatwo teraz 
jednoznacznie dać odpowiedź, możemy mnożyć.

A.Sz.: Jak ocenia pani znaczenie programu KORD?
B.K.-O.: Przede wszystkim pamiętajmy, że program obejmie nie 
tylko dzieci urodzone w naszym szpitalu. Do tego projektu mogą 
zgłaszać pacjentów lekarze ze Szpitala Wojewódzkiego przy 
ul. Kamieńskiego, Szpitala im. A. Falkiewicza z Brochowa, a także 
ze szpitali w Wałbrzychu, w Jeleniej Górze, w Legnicy – z każdego 
ośrodka III poziomu referencyjnego, jeżeli oczywiście rodzic wyra-
zi zgodę na udział w programie.

Bardzo chciałabym, aby program KORD pomógł nie tylko nam – 
personelowi medycznemu – w opiece nad matką i dzieckiem, ale 
przede wszystkim, żeby pomógł rodzicom. Zwłaszcza tym, którzy 
czują się zagubieni, opuszczeni i którzy nie dają sobie rady orga-
nizacyjnie. Asystent poprowadzi rodzica drogą, którą obecnie ten 
musi przemierzać sam, często po omacku. Taka superopieka nad 
wcześniakiem w Polsce jest bardzo potrzebna, dlatego z niecier-
pliwością czekamy na wdrożenie programu KORD. ■

▶ DR HAB. N. MED. BARBARA  
KRÓLAK-OLEJNIK, PROF. NADZW.  
UM WE WROCŁAWIU

Od 2012 roku kierownik Katedry i Kliniki Neonatologii. 
Specjalistka z zakresu pediatrii, neonatologii i zdrowia 
publicznego. Inicjatorka i  założycielka pierwszego na 
Dolnym Śląsku Banku Mleka Kobiecego.Fo
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Dariusz Lewera: O tym, że Stary Cmentarz Żydowski jest 
miejscem szczególnym na mapie Wrocławia, nikogo nie 
trzeba przekonywać. Z czego wynika jego specyfika?
Renata Wilkoszewska-Krakowska: Cmentarz żydowski przy 
ul. Ślężnej, określany jako Stary Cmentarz Żydowski, stanowi 
dziś ważne dziedzictwo kulturowe. Okres jego funkcjonowa-
nia (1856–1943) przypadł na lata dynamicznego rozwoju spo-
łeczności żydowskiej, jej emancypacji i akulturacji ze światem 
chrześcijańskim, które zapoczątkowane zostały tzw. edyktem 
emancypacyjnym z 1812 r. Nekropolia jest świadectwem ludz-
kiego istnienia, ale także swoistej epoki kulturowej, która wraz 
z zagładą wrocławskiej społeczności żydowskiej odeszła bez-
powrotnie. Dzisiaj jest on oddziałem Muzeum Miejskiego Wro-
cławia jako Muzeum Sztuki Cmentarnej. 
D.L.: Cmentarz jest miejscem pochówku wielu znanych 
i  zasłużonych osobistości w kontekście którego czę-
sto pojawia się sformułowanie „panteon wrocławskich 
Żydów”. Z czego ono wynika? 
R.W.-K.: W istocie, sformułowaniem tym posłużył się dr Maciej 
Łagiewski, który w latach 80. XX w. był inicjatorem prac konser-
watorskich na cmentarzu oraz badań naukowych nad losami 
dawnej wrocławskiej społeczności żydowskiej, kontynuowa-
nych zresztą do dzisiaj. Odnosi się ono do miejsca spoczynku 
wybitnych osobistości. Reprezentantami tego środowiska byli 
wykładowcy i profesorowie akademiccy, rektorzy uniwersy-
teccy, lekarze, prawnicy, artyści, dla których cmentarz stał się 
miejscem wiecznego spoczynku. Podobnie zresztą jak dla 
wielu przedstawicieli rady miejskiej, czy polityków, z osobą Fer-
dynanda Lassalla na czele, twórcy pierwszej niemieckiej partii 
robotniczej (1863), jak i rodzin laureatów Nagrody Nobla (Fritza 
Habera, Maxa Borna, Paula Ehrlicha). 
D.L.: Wspomniała pani o lekarzach. Na cmentarzu jest wiele 
macew, na których znajduje się wykuta w kamieniu laska 
Eskulapa oraz inskrypcja, że grób należy do dr. medycyny. 
Z czego wynika tak liczna reprezentacja przedstawicieli 
zawodu medycznego wśród wyznawców judaizmu?
R.W.-K.: Aby to wyjaśnić, trzeba sięgnąć do historii spo-
łeczności żydowskiej jeszcze sprzed okresu emancypa-
cji i  ograniczeń wynikających z wykluczenia społecznego. 
Jednym z jego aspektów był brak dostępu Żydów do szkół 
powszechnych i uczelni wyższych, co przez długi czas impli-
kowało powstanie żydowskiego życia intelektualnego. 
Dopiero przemiany ustrojowe w XIX  w. umożliwiły stopnio-
wy rozwój Żydów, m.in. poprzez ich udział w studiach aka-
demickich. Fakultety medyczne jako pierwsze otworzyły 
swoje podwoje dla studentów żydowskich stanowiąc swo-
isty „wyłom” w szczelnym niemieckim systemie kształcenia. 
W  naturalny sposób doprowadziło to do koncentracji 
Żydów wokół zawodów medycznych. Studia te były dla nich 

jedyną alternatywą w zdobywaniu wiedzy w drodze kształ-
cenia akademickiego. W konsekwencji, na przestrzeni dekad 
wytworzyła się swoista żydowska tradycja medyczna, o czym 
świadczą dzisiaj macewy wielu lekarzy. U schyłku XIX i na począt-
ku XX w. zapisali się oni złotymi zgłoskami na kartach historii 
rozwoju nauk medycznych. Co ciekawe, autorami wielu doko-
nań byli często lekarze w drugim, a nawet w trzecim pokoleniu, 
którzy kontynuowali zawód ojca, a nawet dziadka. Klasycznym 
przykładem takiej wielopokoleniowej rodziny lekarskiej byli 
wrocławscy dentyści: Jonas, Julius i Walter Bruck. Uniwersytet 
Wrocławski, zwłaszcza jego Wydział Lekarski, był wiodącym 
ośrodkiem nauczania studentów żydowskich wśród pruskich 
uniwersytetów. 

D.L.: Jakie było uzasadnienie dla umieszczania informacji 
o wykonywanym zawodzie lekarza na macewach? 
R.W.-K.: Zjawisko to miało o wiele szerszy aspekt niż tylko infor-
macyjny. Pamiętajmy, że podjęcie studiów medycznych dawało 
Żydom możliwość wyjścia z marginalizacji społecznej, a tym 
samym wyjścia ze swoimi kompetencjami poza krąg własnej 
społeczności. Była to jedyna forma działalności w grupie tzw. 
wolnych zawodów, która otwierała im perspektywę awansu 
ekonomicznego, a jednocześnie prestiżu społecznego. 

D.L.: Wśród wielu lekarzy pochowanych na cmentarzu, są 
także grobowce wykładowców akademickich, którzy kon-
centrowali się wokół różnych specjalizacji. Czy wynikało 
to tylko i wyłącznie z ich szczególnych zainteresowań czy 
może przyczyna była inna?
R.W.-K.: Medycy pochodzenia żydowskiego koncentrowali się 
zasadniczo wokół nowych, bardziej „peryferyjnych” obszarów 
badań, co było zresztą odzwierciedleniem tendencji ogólno-
krajowej. Zjawisko to wynikało z ciągle funkcjonujących ogra-
niczeń w dostępie do tradycyjnych dyscyplin medycznych, jak 
interna czy chirurgia. To właśnie wokół nowo tworzonych dzie-
dzin wykształcił się pewien rodzaj polaryzacji Żydów, w których 
najwcześniej zniesiono ograniczenia, a w których to skądinąd 
odnosili później tak znaczące sukcesy. Ich dokonania szczegól-
nie widoczne były w takich dziedzinach jak: okulistyka, derma-
tologia i wenerologia, psychiatria i neurologia, dentystyka/sto-
matologia, ginekologia i położnictwo, co do dziś wybrzmiewa 
w nazwach eponimicznych: Neisseria gonorrhoeae, splot Auer-
bacha, objaw Köbnera, anomalia Freunda, kryteria Spiegelberga, 
komórki Heidenhaina, czy test Bielschowsky’ego i zjawisko Biel-
schowsky’ego. 

D.L.: Kto zatem z medyków pochowanych na cmentarzu 
miał szczególne zasługi dla rozwoju wrocławskich nauk 
medycznych? 
R.W.-K.: Jest to oczywiście temat na odrębną, szerszą publika-
cję, bowiem na cmentarzu pochowanych zostało wielu pionie-

SZCZEGÓLNE MIEJSCE NA 
MAPIE WROCŁAWIA

Pani kustosz  
Renata Wilkoszewska-Krakowska

Od ponad dziesięciu lat sprawuje opiekę i nadzór nad jednym z oddziałów Muzeum Miej-
skiego Wrocławia – Starym Cmentarzem Żydowskim przy ulicy Ślężnej. Bada jego historię, a także 
życiorysy ludzi, którzy znaleźli na nim swój wieczny spoczynek. Lekarze znaleźli szczególne miej-
sce w  jej zainteresowaniach naukowych. Przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Uczeni, odkrywcy 
i pionierzy pochodzenia żydowskiego w kształtowaniu i rozwoju wrocławskich nauk medycznych 
w II połowie XIX i początkach XX w., ze szczególnym uwzględnieniem Wydziału Medycznego Uniwer-
sytetu Wrocławskiego”. Kustosz Renata Wilkoszewska-Krakowska w rozmowie z Dariuszem Lewerą.
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rów i prekursorów różnych specjalizacji 
medycznych. 

Jedną z najbardziej zasłużonych po-
staci był botanik Ferdinand Julius Cohn 
(1828–1898), uznawany dziś za jednego 
z   twórców współczesnej bakteriologii 
i  mikrobiologii. Prowadził swoje bada-
nia w Instytucie Fizjologii Roślin, który 
założył w 1866 r. Był pierwszym Żydem, 
który uzyskał na Uniwersytecie Wro-
cławskim tytuł profesora zwyczajnego 
(1872). Dla upamiętnienia jego doko-
nań na rzecz rozwoju botaniki, nowemu 
rodzajowi dracen nadano nazwę Cohnia 
Dracenae, a roślinom z rodziny storczy-
kowatych – Cohnia Reichb.f. (Orchidace-
ae). W 1898 r. otrzymał tytuł Honorowe-
go Obywatela Wrocławia. Pochowany 
został w Alei Zasłużonych.  

Za twórcę teorii ewolucji fizjologii 
uznawany jest Gustav Born (1851–
1900), profesor anatomii porów-
nawczej, embriologii i histologii, od 
1889  r. kierownik Instytutu Embrio-
logii, a od 1898 r. honorowy profesor 
zwyczajny. Był ojcem laureata Nagrody 
Nobla, Maxa Borna (1882–1970). 
W grobowcu rodzinnym pochowany zo-
stał anatom, neuropatolog, uczeń Jana 
Ewangelisty Purkyniego, prof. Leopold 
Auerbach (1828–1897). Jako pierwszy w 
1862 r. opisał splot nerwowy plexus myen-
tericus, umiejscowiony między warstwą 
mięśni podłużnych a  okrężnych jelita 
cienkiego, regulujący jego perystaltykę, 
nazywany dziś splotem Auerbacha.
D.L.: Nadal trwa pandemia COVID-19, 
czy wśród medyków były osoby zaj-
mujące się higieną i zdrowiem publicz-
nym? 
R.W.-K.: Tak, do rozwoju wrocławskiej 
higieny przyczynił się Josef Jacobi (1840–
1907), należący do jednych z pierwszych 
docentów prowadzących pionierskie 
wykłady z zakresu zdrowia publicznego, 
jeszcze przed formalnym utworzeniem 
katedry. Specjalizował się także w dzie-
dzinie medycyny sądowej. Przez wiele 
lat kierował sekcją higieniczną poświę-
coną problemom zdrowia publicznego 
przy Śląskim Towarzystwie Kultury Ojczyź-
nianej. W  1895 r. Jacobi uzyskał tytuł 
profesora nadzwyczajnego. 

Twórcą i prekursorem tzw. szkolnej hi-
gieny oczu był profesor okulistyki, Her-
mann Cohn (1838–1906), znany jako 
„Cohn od oczu”. Był bardzo cenionym 
klinicystą. Jako uznany operator prze-
prowadził osobiście pięć tysięcy operacji 
oczu. Był również zwolennikiem dopusz-
czenia kobiet do studiów medycznych. 
W dorobku piśmienniczym miał ponad 
trzysta publikacji.

D.L.: Prof. Barbara Bruziewicz-Mikła-
szewska – przewodnicząca Oddziału 
Wrocławskiego Polskiego Towarzy-
stwa Historii Nauk Medycznych nie 
wybaczyłaby mi gdybym nie zapytał 
o stomatologów.
R.W.-K.: Podwaliny pod wrocławską 
dentystykę położyli Jonas i Julius Bruck. 
Jonas był autorem pierwszego niemiec-
kiego „Podręcznika dentystyki” (wyd. 
1856). Jego syn Julius uznawany jest za 
jednego z pionierów dentystyki nauko-
wej w Niemczech. Julius Bruck pamię-
tany jest także za skonstruowanie sto-
matoskopu (1865) i uretroskopu (1867). 
Dzieje uniwersyteckiej stomatologii opi-
sała Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska.
Na cmentarzu pochowany jest także 
inny przedstawiciel trzypokoleniowej 
rodziny dentystów, dr Joseph Wilhelm 
Sachs (1816–1879), od 1863 r. związany 
z Wrocławiem.  
D.L.: Wrocław był ważnym ośrod-
kiem neurologicznym i psychia-
trycznym, a to za sprawą Carla Wer-
nickego, Otfrida Foerstera czy Aloisa 
Alzheimera. Ale palma pierwszeń-
stwa w neurologii należy się chyba 
uczonemu pochodzenia żydowskiego
R.W.-K.: Rzeczywiście, pierwszym docen-
tem neurologii Uniwersytetu Wrocław-
skiego był prof. Oskar Berger (1844–
1885). Specjalizował się w neurologii, 
neuropatologii i fizjologii. Od 1869 r. 
prowadził pierwszą we Wrocławiu prak-
tykę lekarską w zakresie chorób ner-
wowych. Był też jednym z prekursorów 
zastosowania elektroterapii w leczeniu. 
W ostatnich latach życia zajmował się 
badaniem zjawiska hipnozy. 
D.L.: Kiedy zwiedzaliśmy cmentarz, 
zauważyłem na macewach znane 
nazwiska ginekologów Fraenkela, 
Rosensteina i innych.
R.W.-K.: To prawda, z Kliniką Ginekolo-
giczno-Położniczą związany był przez 
wiele lat prof. Ernst Fraenkel (1844–
1921), który prowadził wykłady i ćwi-
czenia z propedeutyki ginekologicznej 
i położniczej oraz z fizjologii, patologii 
i  terapii po porodzie. W latach 1903–
1919 pełnił funkcję radnego miejskiego. 
Jego wieloletnim asystentem był Moritz 
Rosenstein (1856–1935), który przez 
26 lat (1905–1931) był nieprzerwanie 
ordynatorem oddziału ginekologiczno-
-położniczego Szpitala Żydowskiego. 

Do młodszego pokolenia gine-
kologów należał Walther Han-
nes (1878–1935), od 1910 r. pro-
fesor nadzwyczajny propedeutyki 
położniczej, w latach 1906–1914 lekarz 
naczelny wrocławskiej Kliniki Gineko-

Nagrobek Ferdinanda Juliusa Cohna

Nagrobek Leopolda Auerbacha

Grobowiec neurologa, Oskara Bergera. 
To pierwszy wrocławski neurolog. 
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logiczno-Położniczej, a następnie lekarz naczelny od-
działu ginekologicznego Polikliniki Uniwersyteckiej. 
W  latach 1923–1929 związany był z oddziałem ginekolo-
giczno-położniczym Szpitala Żydowskiego. Zajmował się gine-
kologią operacyjną i urologią ginekologiczną. W 1921 r. opu-
blikował „Kompendium położnictwa” opracowane na potrzeby 
studentów i lekarzy.  

Z Kliniką Ginekologiczno-Położniczą związany był przez 15 lat 
Fritz Heimann (1882–1937), od 1915 r. lekarz naczelny kliniki 
oraz lekarz sądowy. W 1917 r. uzyskał tytuł profesora nadzwy-
czajnego. Od 1920 r. pełnił funkcję przewodniczącego Wrocław-
skiego Związku Radiologii, utworzonego z jego inicjatywy. 
Prowadził wykłady z radioterapii ginekologicznej będąc jedno-
cześnie członkiem państwowej lekarskiej komisji egzaminacyj-
nej. Zajmował się głównie ginekologią operacyjną i radioterapią 
ginekologiczną.  Heimann był autorem ponad 150 publikacji 
i  artykułów naukowych. Niektóre z nich ukazały się w czaso-
pismach angielskich, hiszpańskich, węgierskich, rosyjskich, 
a nawet chińskich. W 1933 r. został wykluczony z członkostwa 
w państwowej lekarskiej komisji egzaminacyjnej oraz z funkcji 
przewodniczącego Wrocławskiego Związku Radiologii. 
D.L.: W światowej literaturze laryngologicznej pojawia się 
nazwisko Jacoba Gottsteina, jest też kilka nazw eponimicz-
nych związanych z tym nazwiskiem. Czy sławny laryngolog 
spoczywa we Wrocławiu?
R.W.-K.: Tak, w rozwoju wrocławskiej otolaryngologii istotną 
rolę odegrał Jakob Gottstein (1832–1895), lekarz specjalista 
w zakresie chorób gardła i krtani, a także chorób uszu. W Klinice 
Chorób Uszu, Nosa i Gardła oraz w swojej prywatnej poliklinice 
prowadził przez blisko 25 lat wykłady z otologii, rinologii i laryn-
gologii. W 1889 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. Jego 
największym dziełem był jednak „Podręcznik chorób krtani”, 
wydany m.in. w językach angielskim, francuskim i rosyjskim. 
Gottstein skonstruował nóż pierścieniowy, nazywany później 
„nożem Gottsteina” lub „adenotomem Gottsteina”, który znalazł 
zastosowanie w przeprowadzaniu zabiegów laryngologicznych. 

Uczniem Jakoba Gottsteina był dr Richard Kayser (1845–po 
1937), postać niemalże zupełnie zapomniana przez polską histo-
riografię. Jego dokonania miały istotny wpływ na rozwój oto-
laryngologii, a w szczególności rynomanometrii. Do historii 
medycyny przeszedł jako odkrywca tzw. cyklu nosowego. 
W  1895 r. opublikował rozprawę traktującą o sposobie dokład-
nego pomiaru drożności nosa. Praca ta w pełni zasłużenie 
uznana została kamieniem milowym nowej metody, której 
prawie sto lat później nadano miano rynomanometrii. 
D.L.: Grób Alberta Neissera i jego żony Toni z Kaufmannów 
był w przydomowym ogrodzie. Nie przetrwał wojny. Czy 
ktoś z dermatologów spoczywa przy Ślężnej? 
R.W.-K.: Dobrze, że pan pyta o dermatologów. Zapomniany został 
dr dermatologii Martin Chotzen (1858–1921), bliski współpra-
cownik Alberta Neissera, który zapisał się jako ekspert ds. edu-
kacji seksualnej, realizujący pierwszy wspierany przez państwo 
program nauczania wychowania seksualnego w niemieckich 
szkołach. Efektem wieloletnich wysiłków Chotzena na rzecz 
promowania świadomości seksualnej, a tym samym zapobie-
gania chorobom wenerycznym, przy wsparciu A. Neissera, było 
wprowadzenie w semestrze zimowym 1919/1920 pierwszych 
w Niemczech wykładów z zakresu „higieny seksu i pedagogiki 
seksu”. Jako pierwszy wykładowca akademicki w dziedzinie 
wychowania seksualnego prowadził zajęcia na Uniwersytecie 
Wrocławskim. 
D.L.: Pani Kustosz dziękuje za rozmowę, mam świadomość, 
że nie wyczerpaliśmy tematu, ale jestem przekonany, 

że po lekturze naszej rozmowy wiele osób postanowi  
odwiedzić to szczególne miejsce, a pani oprowadzając po 
cmentarzu dopowie jeszcze wiele ciekawych informacji. 
Życzę szybkiej obrony, żywiąc jednocześnie nadzieję, że 
pani dysertacja doktorska ukaże się w formie książki. 
Dziękuję.

Pani kustosz  przy odrestaurowanym grobowcu Brucków

► dr Dariusz Lewera,  
Polskie Towarzystwo Historii Nauk Medycznych
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RZECZ O MEDYCYNIE NARRACYJNEJ

Do zabrania głosu zachęcił mnie niezwykły katalog pytań i odpowiedzi, jaki zawiera wydany wła-
śnie przez redakcję „Gazety Lekarskiej” „Zeszyt Historyczny”. Podjęta tam próba zdiagnozowa-
nia największych bolączek i zagrożeń w ochronie zdrowia jest jednocześnie świadectwem troski 
o przyszłość polskiej medycyny. Niezwykłość tego wydania postrzegam w kilku wymiarach. Przede 
wszystkim w odważnym  stawianiu pytań trudnych i bardzo trudnych. Autorzy historycznego wy-
dawnictwa Naczelnej Izby Lekarskiej stawiają w „Zeszycie” wprawdzie 100 pytań, ale ci, do których 
są one kierowane, nie ograniczają się jedynie do odpowiedzi. W swoich przemyśleniach i uwagach 
sami zadają kolejne pytania, i próbują nazwać najważniejsze trendy naszej medycznej rzeczywisto-
ści. Formułują pod jej adresem postulaty, wykazując słabości polskiej opieki zdrowotnej, niedające 
się sprowadzić do niedofinansowania. Nie wstydzą się przyznać do własnych błędów i zaniedbań. 
Taka postawa, dość rzadko ujawniana w środowisku, daje rzetelny obraz lekarskiej sumienności, 
który można określić mianem „raportu 100-lecia”. Co ważne, nie jest to typowy raport o socjolo-
gicznym charakterze. Nie ma tu tabel, wykresów i procentów. Nie spełnia on warunku reprezenta-
tywności, tak bardzo cenionego w przekrojowych ujęciach procesów społecznych. Bo i materia tu 
zupełnie odmienna. Zawarte w wydawnictwie wypowiedzi nie są anonimowe. Przeciwnie, autorzy 
„Zeszytu” stosują zasadę pełnej jawności uczestników toczącej się na jego łamach debaty. A ich wy-
powiedzi mają wyraźnie wartościujący charakter. I właśnie tu, w tym wymiarze wydawnictwa, który 
ujawnia ludzkie aksjologie i wybory widzę szczególną jego rangę. Podobnie jak w otwartości rapor-
tu na środowiska nie tylko lekarskie, wszak do zabrania głosu zostali zaproszeni przedstawiciele roż-
nych dyscyplin akademickiej humanistyki, jak choćby profesorowie lingwistyki czy filozofii – Jerzy 
Bralczyk i Jan Hartmann. Korzystając z tak szerokiego otwarcia, postanowiłem także podzielić się 
swoimi uwagami na gościnnych łamach „Gazety Lekarskiej”.

Kierownik Zakładu Medioznawstwa, 
Instytut Dziennikarstwa i  Komuni-
kacji Społecznej, Uniwersytet Wro-
cławski, antropolog kultury, litera-
turoznawca, filozof i medioznawca. 
W 2020 roku wydał autorską książkę 
pt.  „Scenariusze kultur y w  me-
diach i  w  medycynie narracyjnej” 
(link do bezpłatnego egzemplarza: 
http://www.wuwr.com.pl/upfiles/ 
products/Wozny_Scenariusze_CNS 
_SxAYL.pdf ).

▶ PROF. DR HAB. 
     ALEKSANDER WOŹNY

Fo
t. 

z 
ar

ch
iw

um
 A

.W
./U

W
r

Czy w dokonującym 
się zwrocie w stronę 
humanistyki me-
dycznej, której naj-
bardziej światłymi 
reprezentantami byli 
w Polsce profesoro-
wie Antoni Kępiński 
i Andrzej Szczeklik, 
znajdzie się także 
miejsce dla medycy-
ny narracyjnej?

proponuję, aby 
zastanowić się 
głębiej nad potrze-
bą wprowadzenia 
poważnych zmian 
w zarządzaniu 
zespołami medycz-
nymi i w sposobach 
komunikowania się 
w ich obrębie

Jak grać 
w tej orkiestrze? 

Antropologiczny raport 
Obecna w rozważaniach uczestników tej niecodziennej dyskusji  problematyka niedostatecznego kapitału za-
ufania, stanu sumienia, ujmowania empatii jako mitu założycielskiego lekarskiej profesji, próby diagnozowania 
kodów kulturowych, jakimi posługują się medycy, jakości współpracy zespołów, w których pracują czy rangi 
komunikowania się z pacjentami okazuje się dla wszystkich występujących tu protagonistów niezwykle istotna. 
Można zatem „raport” ten uznać całościowo za refleksję o kulturowym wymiarze, za ważny, niezwykle istotny 
głos w polskiej medycynie humanistycznej,  za wyraz umacniającej się akceptacji tej perspektywy w środowisku 
medycznym, za świadectwo dokonującego się zwrotu w stronę antropologii kulturowej, w której za najważniej-
szy wymiar komunikacji uznaje się struktury symboliczne – kulturowe reguły, wartości i ucieleśniające je sym-
bole. Czy w dokonującym się zwrocie w stronę humanistyki medycznej, której najbardziej światłymi reprezen-
tantami byli  w Polsce profesorowie Antoni Kępiński i Andrzej Szczeklik, znajdzie się także miejsce dla medycyny 
narracyjnej, która narodziła się przed ćwierćwieczem na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, zaliczanym 
do elitarnych uczelni Ligi Bluszczowej, i która  od lat dynamicznie rozwija się w obu Amerykach, Australii, krajach 
Europy Zachodniej oraz Skandynawii? I która okazuje się niezwykle efektywna w czasach pandemii?
Pochwała medycyny holistycznej
W wypowiedziach reprezentantów środowisk medycznych ujawniają się aksjologie, których albo brakuje w pu-
blicznych wystąpieniach medyków, albo są w nich za mało widoczne. Tak jest choćby z refleksją dr Zyty Kaźmier-
czak-Zagórskiej (laryngolog, zastępca sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej), która na pytanie: czy lepiej żeby le-
karz był profesjonalistą czy raczej osobą empatyczną odpowiada, że  wzorem,  do którego powinniśmy zmierzać 
nie tylko w akademickiej edukacji medycznej, jest postawa lekarza leczącego całościowo, zarówno ciało jak i du-
cha pacjenta. Z jak wielkim trudem przebija się taki postulat do świadomości nie tylko ludzi medycyny, ale i pa-
cjentów, przekonuje mnie postawa studentów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie 
pracuję. Otóż niemal w stu procentach przyznają oni, że od lekarza empatycznego wolą lekarza-profesjonalistę, 
bo sama empatia nie uzdrowi. Na taki argument niezmiennie odpowiadam: a dlaczego nie jedno i drugie? Dla-
czego lekarz będący na przykład doskonałym operatorem nie może być zarazem człowiekiem empatycznym? 
Dlaczego nieustannie tkwimy w  dualizmie oddzielającym umysł od ciała, racjonalność od wrażliwości? Dla-
czego nie umiemy przezwyciężyć przeświadczenia wywodzącego się od Kartezjusza, który godzinami potrafił 
przesiadywać w rzeźni zafascynowany mechanizmami funkcjonowania zwierzęcych ciał? Czy tego stereotypu, 
sprowadzającego ciało człowieka do  poziomu maszyny, z gruntu fałszywego jak większość stereotypowych 
wyobrażeń; stereotypu, który zdominował na wiele stuleci edukację medyczną, nie należy w końcu odrzucić? 
Tak właśnie czyni dr Kaźmierczak-Zagórska, która zachęca do zmodyfikowania  dominującego na naszych uczel-
niach medycznych modelu. Tego modelu, który uprawomocnił się w 1910 roku w  słynnym raporcie Abrahama 
Flexnera. I który pozostaje w wielu krajach do dziś aktualny, wyznaczając okres liczącej niemal 100 lat dominacji 
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Artykuł prof. Aleksandra Woźnego ukazał się w marcu 2022 r. w „Gazecie Lekarskiej”, miesięczniku Naczelnej Rady Lekarskiej, w wersji skróco-
nej. Tekst w wersji oryginalnej został natomiast opublikowany na portalu internetowym gazety. 

modelu biomedycznego, także w edukowaniu lekarzy. Tego modelu, któ-
ry w praktyce klinicznej objawia się niemal całkowitym lekceważeniem 
doświadczenia pacjenta.
Co się nadaje do lamusa?
Z wielką uwagą wczytywałem się w te głosy, które idą pod prąd. W odwa-
żanie wypowiadane opinie, które wprowadzają ferment pośród wygod-
nych „prawd”. Taki charakter ma wiele wypowiedzi. Nie sposób wymienić 
tu  wszystkie. Na szczególną uwagę na pewno zasługują uwagi doktorów 
Pawła Wróblewskiego – chirurga, prezesa Dolnośląskiej Izby Lekarskiej 
we Wrocławiu – czy Artura Płachty –  ginekologa, prezesa Wojskowej 
Rady Lekarskiej –  o  potrzebie wprowadzania bardziej nowoczesnego 
modelu zarzadzania opieką zdrowotną. O zaszczepianiu stylu odmienne-
go od tego, który w wielu środowiskach  wciąż jeszcze wydaje się aktual-
ny. Stylu świetnie zilustrowanego w kreślonym przez dr. Wróblewskiego 
obrazie młodszych asystentów, którzy kłaniają się starszym asystentom, 
a ci z kolei pokornie wpatrują się w ordynatora, bo przecież to i tak do 
niego należy zawsze ostatnie zdanie. Rzecz jasna, nie chodzi tu o przekre-
ślenie rangi autentycznych autorytetów, w które wcale nie muszą  obfito-
wać jedynie ośrodki akademickie, bo jest ich wielu także wśród zwykłych 
prowincjonalnych lekarzy. A poza tym, jak  zauważają uczestnicy debaty, 
nowoczesne technologie w zakresie edukacji medycznej (m.in. filmy in-
struktażowe, telekonferencje czy symulatory) stwarzają możliwości, któ-
rych jeszcze nie tak dawno nie można było sobie nawet wyobrazić. Czas 
zatem, konkludując, żeby sztywne hierarchie i  nieograniczoną władzę, 
zarówno w klinikach jak i przychodniach, odesłać do lamusa. 
Jak dyrygować medyczną orkiestrą?
Będzie jeszcze okazja, aby zajrzeć do lamusa. Tymczasem proponuję, aby 
zastanowić się głębiej nad potrzebą wprowadzenia poważnych zmian 
w  zarządzaniu zespołami medycznymi i  w  sposobach komunikowania 
się w ich obrębie. W „raporcie” często powtarzają się postulaty holistycz-
nych działań w zespołach terapeutycznych, doskonalenia w ich ramach 
kreatywności i  umiejętności współdziałania, i  budowania partnerskich 
relacji, także w  ramach  ekip lekarsko-pielęgniarskich. W  przeciwień-
stwie do obrazu wszechwładnych ordynatorów, reprezentantów dawne-
go systemu zarządzania, który miał wiele cech autorytarnych, widzę tu 
propozycję zarządzania demokratycznego. Istnieje bowiem możliwość 
kierowania  zespołami ludzkimi w  stylu prawdziwie demokratycznym 
rozumianym jako realizowanie roli przywódcy, nie kierownika. Autorytet 
przywódcy opiera się nie na biurokratycznej hierarchii, wyznaczanej z ze-
wnątrz, lecz na zdolnościach i na uznanych wartościach. Jest to tak, jak 
z dyrygentem orkiestry, który potrafi prowadzić zespól nie pod dyktan-
do trzymanej w dłoni batuty, ale zawierzając dobrze znanej wszystkim 
melodii i jej rytmowi. Wówczas muzycy nie potrzebują ani dyrygenta, ani 
partytury, ponieważ znają melodię i świetnie sobie radzą, przynajmniej 
przez jakiś czas, prowadząc się wzajemnie podczas gry. Czy takie prowa-
dzenie się wzajemne nie jest właściwe nowemu modelowi komunikacji 
w zespołach medycznych?

Przyjrzyjmy się zatem, do jakiego typu komunikacji wzywają autorzy 
„raportu”. Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i  Położnych, 
kładąc nacisk na współpracę i  zaufanie pomiędzy członkami zespołu 
terapeutycznego, podważa obowiązujący dość powszechnie stereotyp 
lekarza-szefa i pielęgniarki-pracownicy. Co ciekawe, przywoływane przez 
nią badania wykazują, że „lekarze wyżej pozycjonują zawód pielęgniar-
ki w  hierarchii zawodów medycznych niż czynią to same pielęgniarki”. 
Dostrzega zatem konieczność upowszechniania wspólnych szkoleń dla 
zespołów lekarsko-pielęgniarskich i wspólnych, dla obu kierunków, zajęć 
akademickich. I nie można odmówić racji, że jedynie wzajemna otwar-
tość i kształtowanie partnerskich relacji stwarzają szanse na przezwycię-
żanie utrzymujących się stereotypów.
Być tylko nadawcą to za mało
Temat komunikacyjnych blokad w  relacjach między medykami podej-
muje wielu uczestników jubileuszowej debaty. Oto dr Magda Wiśniew-
ska, nefrolog, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, przewod-
nicząca Konwentu Prezesów ORL stawia ważne pytanie: „Dlaczego nie 
umiemy rozmawiać?”. To być może jedno z najbardziej doniosłych pytań 
uczestników debaty. Dr Wiśniewska wskazując na specyfikę pracy lekarza 
odpowiada, że właśnie ta profesja „stawia nas raczej w roli nadawcy tre-

ści, stąd też tak łatwo odwyknąć nam od roli odbiorcy”. Ale przecież w tej 
odpowiedzi słychać sarkazm, brak zgody na taką postawę. Podobny ton 
dominuje w kończącej dyskusję  „Epikryzie”, w głosie dr. Jarosława Wanec-
kiego, pediatry, przewodniczącego Komisji Kultury NRL i inicjatora rapor-
tu: „Większość lekarzy nie lubi odpowiadać na pytania. Wolimy, zgodnie 
z  przygotowaniem zawodowym, pytać innych: pacjentów i  polityków, 
wygłaszając jednocześnie własne poglądy w  każdej niemal medycznej 
specjalności i dziedzinie życia”.

Nie można bowiem zgodzić się na zaakceptowanie takiego stanowiska, 
jakie wyraża internista dr Włodzimierz Bednorz. Co nie znaczy, oczywiście, 
że nie ma do tego prawa, odbiega ono jednak znacznie od rozlegającego się 
z „raportu” brzmienia medycznej orkiestry. Dr Bednorz gloryfikuje bowiem 
status lekarza jako nadawcy, a pacjent sprowadzany jest do roli odbiorcy, 
do którego trzeba mówić powoli, prosić o powtórzenie zaleceń, a najlepiej 
zapisać je na kartce, której i tak nie przeczyta on po przyjściu do domu.

Mam jednak nadzieję, że w  tej opinii kryje się głęboko dialogowa 
intencja, zamiar wywołania dyskusji. Podejmuję zatem rękawicę i przy-
wołuję w  odpowiedzi doświadczenia medycyny narracyjnej. Metody 
narracyjnej, która włączana jest na Zachodzie coraz częściej do praktyki 
klinicznej, i która ma na celu opanowanie umiejętności podążania za opo-
wieścią pacjenta, stopniowego przyswajania tego, co dla niego jest waż-
ne, co skłoniło go do wizyty u lekarza. Taki jest przecież najgłębszy sens 
anamnezy, której źródła odnajdujemy u Platona, i do której nieustannie 
odwoływał się prof. Szczeklik. Chodzi o to, by zrozumieć problem będący 
przyczyną wizyty osoby chorej, by pokazać jej, że lekarz chce się zaanga-
żować w jego wspólne rozwiazywanie. To, być może, jeden z najważniej-
szych sposobów pozyskiwania zaufania ze strony pacjenta i droga wio-
dąca do umacniania autentycznego, nie fasadowego autorytetu lekarza. 
Bowiem opieka zdrowotna – jak stwierdził jeden z  uczestników warsz-
tatów prowadzonych przez dr Ritę Charon z Columbia University, matkę 
chrzestną medyny narracyjnej – służyć ma przede wszystkim nawiązaniu 
kontaktu, wyzwoleniu zaangażowania po obu stronach stetoskopu. Taką 
odpowiedź dr Charon uznała za kodę wieńczącą prowadzonych przez 
nią szkoleń z medycyny narracyjnej, a jej autorem był ojciec dziewczynki, 
która zmarła z powodu nowotworu mózgu. 
Warsztaty w czasie pandemii koronawirusa
Na warsztatach, które w czasach pandemii zmieniły się w webinaria orga-
nizowane przez lekarzy narracyjnych z Columbia University, ich uczestni-
cy rozwijają umiejętności słuchania. Kształcą kompetencje polegające na 
wsłuchiwaniu się w każde słowo, na angażowaniu się w to, co mówi dru-
ga strona. Uczą się solidnie i zarazem solidarnie wykonywać  „swoją narra-
cyjną robotę”, dają świadectwa swojego zaangażowania, okazując sobie 
we wzajemnym słuchaniu najwyższą uwagę i szacunek. Zanim wybuchła 
pandemia warsztaty były prowadzone w wielu amerykańskich klinikach, 
szpitalach i uczelniach medycznych. Łączyły one we wspólnych grupach 
lekarzy, pielęgniarki, sanitariuszy, rezydentów, recepcjonistów i pracow-
ników socjalnych – wszyscy po raz pierwszy w życiu mogli usłyszeć się 
nawzajem bez obezwładniającej zazwyczaj hierarchii władzy, która daje 
przyzwolenie, kto może mówić. 

Podejmując polemikę z akceptowanym powszechnie modelem, war-
to mieć na uwadze opisywaną przez dr Charon zmianę komunikacyj-
nego statusu lekarza. Ma on być przygotowany do zaoferowania siebie 
jako instrumentu terapeutycznego. Ale i sam leczący staje się leczonym. 
Warsztaty online, prowadzone przez ludzi z Columbia University w czasie 
najbardziej dramatycznych wydarzeń we Włoszech na początku pande-
mii wykazały, że medycyna narracyjna może być najskuteczniejszą formą 
autoterapii, pomagającą w  docieraniu do nieznanych wcześniej aspek-
tów własnej osobowości. Tym samym staje się ona czymś w rodzaju ka-
tharsis, pomaga w uzdrawianiu traumy, w przezwyciężaniu poczucia wy-
palenia. Warsztaty we Włoszech pokazały, że dochodziło do umocnienia 
zawodowej wspólnoty, co znajdowało wyraz w dzieleniu się podobnymi 
doświadczeniami wyniesionymi z pandemii. Twórcy medycyny narracyj-
nej podkreślają często jej etyczną perspektywę, co odpowiada przecież 
najgłębszym, najbardziej tradycyjnym celom medycyny.

Czy w końcu nie o taką właśnie postawę chodzi w wypowiedzi prezesa Na-
czelnej Izby Lekarskiej prof. Andrzeja Matyi, gdy stawia pytanie: „Może więc 
warto wyciągnąć z lamusa <<służbę zdrowia>>, nadać jej nowe i nowocze-
sne znaczenie na miarę XXI wieku, czyniąc ją naszą <<służbą zdrowiu>>”? ■
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Analiza transakcyjna w relacji lekarz – pacjent cz. III
Kończąc poprzedni artykuł pożegnałem się z państwem słowami: „Ponieważ  strony dialogu mogą wypowiadać się  
z różnych poziomów Ja, możliwości transakcji i wzajemnych interakcji jest wiele. Pamiętajmy jednak, że najbardziej 
wartościowe dla stron z punktu widzenia efektywności kontaktu oraz budowania zdrowych długofalowych relacji, 
są transakcje równoległe symetryczne pomiędzy stanami Ja Dorosły. Nie bójmy się jednak (co prawda raczej poza 
miejscem pracy) cieszyć transakcjami symetrycznymi na poziomie Dziecko (żarty, humor, zabawa) czy Rodzic-Ro-
dzic (wspólne narzekanie na otaczający nas świat ) dla zdrowia psychicznego one także są nam potrzebne. Powo-
dem braku porozumienia i konfliktów są transakcje skrzyżowane. Ale nie zawsze warto ich unikać. Gdy ktoś próbuje 
coś na tobie wymusić, zdominować cię lub podporządkować inicjując transakcje komplementarne Rodzic-Dziecko 
–  krzyżuj transakcję i odpowiadaj z poziomu dorosłego raz, drugi, trzeci aż zacznie z tobą rozmawiać jak partner”.

Przypominam  te słowa z dwóch  powodów – po pierwsze dlatego, że 
opisują kluczowe wnioski płynące z analizy transakcyjnej w odniesie-
niu do komunikacji z innymi i warto je pamiętać (repetitio est mater 
studiorum). Drugi powód jest bardziej praktyczny – są niejako przygo-
towaniem do analizy życiowych sytuacji – scenek, które zamieściłem 
w poprzednim artykule zachęcając państwa do stworzenia ich wersji 
alternatywnych.
Prześledźmy moje propozycje.

Scenka 2
Do lekarza internisty zgłosił się młody mężczyzna, twierdząc, że boli 
go gardło.
L.: Proszę się ubrać. To tylko sucha śluzówka gardła. Nic poważnego się 
nie dzieje. Dorosły
P.: O, to dobrze balem się, że to angina. Dorosły. Transakcja równo-
ległą symetryczna
L.: Proszę – tu są zalecenia. Gdyby dolegliwości nie ustępowały lub na-
silały się, zapraszam na ponowną konsultację. Dorosły
P.: Mogę wracać do pracy? Dorosły
L.: Tak, może pan pracować. Dorosły. Transakcja równoległa syme-
tryczna
P.: A może pan doktor wyśle mnie na zwolnienie? Teraz mam w pracy 
urwanie głowy, a  na dodatek zapowiedział swój przyjazd szef – nie 
bardzo czuję się na siłach. Dorosły lub jeśli ton wyraźnie proszący 

Dziecko 
L.: Nie widzę wskazań do zwolnienia. Dorosły. Transakcja równole-
gła symetryczna lub skrzyżowana
P.: To chociaż na dzisiaj i jutro – po weekendzie będą jak nowo naro-
dzony. Dziecko
L.: No dobrze... Rodzic opiekuńczy (i o to naszemu pacjentowi cho-
dziło). Transakcja równoległa komplementarna
Wersja alternatywna
P.: A może pan doktor wyśle mnie na zwolnienie? Teraz mam w pracy 
urwanie głowy a na dodatek zapowiedział swój przyjazd szef – nie bar-
dzo czuję się na siłach. Dorosły lub jeśli ton wyraźnie proszący Dziecko
L.: Nie widzę wskazań do zwolnienia. Dorosły. Transakcja równole-
głą symetryczna lub skrzyżowana
P.: To chociaż na dzisiaj i jutro – po weekendzie będą jak nowo naro-
dzony. Dziecko
L: Przykro mi, nie wystawię zwolnienia, ponieważ nie widzę do niego wska-
zań. Może pan wykonywać swoje obowiązki zawodowe. Proszę o kontakt 
w razie nasilenia dolegliwości. Dorosły. Transakcja skrzyżowana
P.: Rozumiem, dziękuję. Do widzenia. Dorosły. Transakcja równole-
gła symetryczna

Warto zapamiętać zastosowany przez lekarza schemat asertywnej 
odmowy: zmiękczenie (Przykro mi…), informacja o  decyzji, uzasad-
nienie, kolejne zmiękczenie (Proszę o kontakt…).

Tekst Dariusz Delikat

Z PORADNIKA PSYCHOPRAKTYKA
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Scenka 3
L.: Witam. Co pana sprowadza panie Kowalski? Dorosły
P.: Wszystko jest w porządku, czuję się dobrze. A dzisiaj jestem bo coś 
kiedyś panu obiecałem. Pamięta pan doktor naszą rozmowę o nalew-
kach? Mówiłem, że przyniosę na spróbowanie. Oto one. Ta z aronii, a ta 
z pigwy. Dorosły. Transakcja równoległa symetryczna
L.: To bardzo miłe z pana strony, bardzo panu dziękuję. Dorosły
P.: A tak przy okazji czy mógłby pan wypisać mojej mamie receptę na 
… Lek przepisany na recepcie jest na ryczałt. 
To komunikat Dorosłego na poziomie społecznym adresowany do 
Dorosłego, ale na poziomie psychologicznym także do Dziecka (po-
winieneś spełnić moją prośbę skoro dostałeś prezent).
L.: ? No dobrze. Na zewnątrz – Dorosły, w  rzeczywistości to wypo-
wiedź i  zachowanie Dziecka podporządkowanego. To przykład 
transakcji ukrytej podwójnej
Wersja alternatywna
L.: Witam. Co pana sprawdza panie Kowalski? Dorosły
P.: Wszystko jest w porządku, czuję się dobrze. A dzisiaj jestem, bo coś 
kiedyś panu obiecałem. Pamięta pan doktor naszą rozmowę o nalew-
kach? Mówiłem, że przyniosę na spróbowanie. Oto one. Ta z aronii, a ta 
z pigwy. Dorosły. Transakcja równoległa symetryczna.
L.: To bardzo miłe z pana strony,  bardzo panu dziękuję. Dorosły
P.: A tak przy okazji, czy mógłby pan wypisać mojej mamie receptę na 
…  Lek przepisany na recepcie jest na ryczałt. 

Komunikat Dorosłego na poziomie społecznym adresowany do 
Dorosłego, ale na poziomie psychologicznym także do Dziecka (po-
winieneś spełnić moją prośbę skoro dostałeś prezent).
L: ? Niestety, nie wypiszę recepty, ponieważ abym mógł to zrobić, 
pana mama musiałaby być zarejestrowana. Dorosły. Transakcja ką-
towa (ponieważ lekarz nie wpadł w zastawioną pułapkę i nie odpo-
wiedział – także na poziomie psychologicznym – z poziomu Dziecka).
P.: To może pan doktor wypisze lek na mnie? Dorosły, ale adresowany 
także do Dziecka.
L.: Przykro mi, nie mogę tego zrobić, ponieważ lek stosowany jest 
w określonym schorzeniu, na które pan nie cierpi. Takie są przepisy. 
Dorosły. Transakcja kątowa 
P.: Rozumiem, Dziękuję. Dorosły

Scenka 4
Do lekarza laryngologa przyszła matka z  dzieckiem. Antoś jest bar-
dzo ruchliwy i  niezdyscyplinowany. Nie chce wykonywać poleceń, 
nie otwiera buzi, stuka  w biurko. Gdy ze stolika z narzędziami zabrał 
wziernik nosowy, zirytowany lekarz zareagował:
L.: Antek – proszę mi to zaraz oddać. Rodzic 
Na co odezwała się matka dziecka (M.D.): Dlaczego pan tak krzyczy, 
przecież dziecko nie robi nic złego. Rodzic. Transakcja równoległa 
symetryczna 
W tym momencie Antoś bierze pieczątkę lekarza i przybija ją na blacie 
biurka.
L.: Oddaj to wstrętny łobuzie Rodzic krytyczny
M.D.: Co pan powiedział? Ja tego tak nie zostawię. Antoś chodź tu, wy-
chodzimy. Zaraz o wszystkim napiszę w internecie. Rodzic krytyczny. 
Transakcja równoległą symetryczna
L.: Niech pani pisze co się pani podoba. Do widzenia. Dziecko 
Wersja alternatywna
L.: Antoś, daj mi ten wziernik, potrzebuję go do badania. Pokażę ci jak 
działa. Dorosły 
M.D.: Słyszysz co powiedział pan doktor? Rodzic
W tym momencie Antoś bierze pieczątkę lekarza i przybija ją na blacie 
biurka.
L.: Antek, pobrudziłeś moje biurko. To mi się nie podoba. Proszę daj 
pieczątkę i usiądź na fotelu. Dorosły/Rodzic
M.D.: Przepraszam panie doktorze. Antoś oddaj pieczątkę i usiądź na 
fotelu. Dorosły
L.: Proszę usiąść razem z  dzieckiem. Dziękuję. Dorosły. Transakcja 
równoległa symetryczna

Scenka 5
Gabinet lekarza pediatry
Lekarz po zbadaniu dziecka i ocenie wyników zaleconych wcześniej badań: 
L.: Z  przeprowadzonych badań wynika, że przyczyną dolegliwości 

Zosi jest… i najlepszym wyjściem będzie zastosowanie terapii lekiem 
X. Dorosły
Matka Zosi (M.Z.): Jakim lekiem? Pierwsze słyszę. Już sama nazwa 
brzmi jakoś groźnie. Myślę, że to raczej kiepski pomysł… Znajomych 
córka też miała podobne dolegliwości i wystarczyło leczenie natural-
ne. Może lepiej zrobić tak jak oni? Rodzic. Transakcja skrzyżowana
L.: Proszę pani, muszę chyba przypomnieć kto tu jest lekarzem. Za-
pewniam, że znam się na rzeczy. Najlepszym wyjściem będzie zasto-
sowanie terapii X. Nie interesuje mnie przypadek państwa znajomych, 
słyszałem już wiele dziwnych historii. Moją opinię opieram na swojej 
fachowej wiedzy i wynikach konkretnych badań dziecka. Dlatego za-
pewniam, że terapia lekiem X jest najlepszym wyjściem w  obecnej 
sytuacji. Rodzic
M.Z.: Panie doktorze, może pan uważać się za wielkiego fachowca, ale 
mówimy tu o moim dziecku. Muszę mieć absolutną pewność, że do-
staje najlepszą możliwą i  bezpieczną pomoc. Pańskie słowa średnio 
mnie do tego przekonują. Myślę, że będzie lepiej jak udam się z tym 
do kogoś innego. Rodzic
L.: Bardzo proszę. Dziecko zbuntowane. Transakcja  równoległa 
komplementarna
Wersja alternatywna
L.: Z  przeprowadzonych badań wynika, że przyczyną dolegliwości 
Zosi jest… i najlepszym wyjściem będzie zastosowanie terapii lekiem 
X. Dorosły
M.Z.: Jakim lekiem? Pierwsze słyszę. Już sama nazwa brzmi jakoś groź-
nie. Myślę, że to raczej kiepski pomysł… Znajomych córka też miała 
podobne dolegliwości i  wystarczyło leczenie naturalne. Może lepiej 
zrobić tak jak oni? Rodzic. Transakcja skrzyżowana
L.: Wyniki badań wskazują na… jako przyczynę dolegliwości Zosi. Naj-
lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie terapii lekiem X. Rozumiem, 
że obawia się pani o zdrowie dziecka i zdaję sobie sprawę, że istnieją 
sytuacje, w których wystarcza leczenie naturalnymi preparatami. Nie-
mniej w tym przypadku nie mam wątpliwości, że jest to najlepsze roz-
wiązanie. Dorosły
M.Z.: Panie doktorze, może pan uważać się za wielkiego fachowca, ale 
mówimy tu o moim dziecku. Muszę mieć absolutną pewność, że do-
staje najlepszą możliwą i  bezpieczną pomoc. Pańskie słowa średnio 
mnie do tego przekonują. Myślę, że będzie lepiej jak udam się z tym 
do kogoś innego. Rodzic
L.: Przykro mi, że nie udało mi się pani przekonać. Oczywiście ma pani 
pełne prawo zgłosić się po poradę do innego lekarza. Dorosły. Trans-
akcja skrzyżowana

Scenka 6
Pan Nowak, kierownik sprzedaży w dużym przedsiębiorstwie handlo-
wym, od 4 miesięcy nie może uwolnić się od nawracających infekcji 
górnych dróg oddechowych i kaszlu. Przeszedł trzy kuracje antybioty-
kowe. Od kilku dni dolegliwości ponowne się nasiliły. W badaniu fizy-
kalnym poza cechami infekcji liczne afty w jamie ustnej.
L.: (po zbadaniu pacjenta): Panie Nowak widzimy się po raz kolejny. 
Dwa tygodnie temu zapisałem panu antybiotyk. Dorosły
P.: Tak, tak, skończyłem go brać w zeszłym tygodniu. Dorosły. Trans-
akcja równoległa symetryczna
L.: Stosował go pan tak, jak zalecałem? Przebywał pan w domu? Dorosły
P.: Antybiotyk stosowałem, ale w domu zostać nie mogłem. Musiałem 
załatwić w pracy kilka ważnych spraw. Dorosły
L.: Hmm? Pan często podróżuje, prawda? Dorosły ale komunikat adre-
sowany jest do 2 poziomów Dorosłego i Dziecka.
P.: Tak, rzeczywiście. Dorosły. Transakcja kątowa
L.: A w podróży, poza domem człowiek jest samotny, potrzebuje to-
warzystwa. Może miał pan jakieś ryzykowne spotkanie? Dorosły ko-
munikat wciąż adresowany jest do 2 poziomów Dorosłego i Dziecka
P.: Co też pan sugeruje? Dorosły. Transakcja kątowa
L.: Nie sugeruję. Chciałem tylko zapytać, czy nie miał pan jakiegoś po-
dejrzanego kontaktu intymnego. Dorosły
P.: No wie pan, jestem żonaty, odpowiedzialny. I co to ma wspólnego 
z moim zdrowiem? Rodzic. Transakcja skrzyżowana
L.: Istnieją choroby obniżające odporność, które mogą wynikać z ryzy-
kownych kontaktów. Czasami warto je brać także pod uwagę. Dorosły
P.: To mnie nie dotyczy. Dorosły ewentualnie przy tzw. twardej wypo-
wiedzi Rodzic. Transakcja równoległa symetryczna lub skrzyżowana
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L.: Rozumiem, nie chciałem pana urazić. Dorosły
Wersja alternatywna
L.: (po zbadaniu pacjenta): Panie Nowak widzimy się po raz kolejny. 
Dwa tygodnie temu zapisałem panu antybiotyk. Dorosły
P.: Tak, tak, skończyłem go brać w zeszłym tygodniu. Dorosły. Trans-
akcja równoległa, symetryczna
L.: Stosował go pan tak, jak zalecałem? Przebywał pan w domu? Dorosły
P.: Antybiotyk stosowałem, ale w domu zostać nie mogłem. Musiałem 
załatwić w pracy kilka ważnych spraw. Dorosły. Transakcja równole-
gła symetryczna
L.: Panie Janie, pana dolegliwości trwają już kilka miesięcy. Przeszedł 
pan trzy kuracje antybiotykowe. Bez efektu. Myślę, że powinniśmy wy-
konać kilka badań. Dorosły
P.: Badań? Jakich? Dorosły lub Dziecko. Transakcja równoległa sy-
metryczna lub skrzyżowana
L.: Poza badaniami podstawowymi morfologia, OB, CRP, zlecę panu 
skierowania na wymazy z gardła a także badanie w kierunku wirusa 
HIV. Dorosły
P.: HIV? Co też pan sugeruje. No wie pan, jestem żonaty, odpowiedzial-
ny. Rodzic. Transakcja skrzyżowana
L.: Niczego nie sugeruję. Rozumiem pana niepokój. Wiele osób tak re-
aguje. Ponieważ choroby obniżające odporność, w  tym AIDS, mogą 
być przyczyną przedłużających się infekcji warto je wziąć także pod 
uwagę. Dorosły
P.: Rozumiem. Dorosły. Transakcja równoległa symetryczna
L.: Dziękuję za zrozumienie. Za chwilę wypiszę skierowania.

Psychologiczne gry
Jestem przekonany, że zdarzały się państwu sytuacje, gdy w  trakcie 
rozmowy lub po jej zakończeniu mieliście nieodparte wrażenie, że 
rozmówca nie był szczery, że pod jego wypowiedziami kryło się coś 
jeszcze. Takie odczucia pojawiają gdy wymiana informacji ma postać 
transakcji ukrytych. To wyjątkowy rodzaj transakcji, ponieważ komu-
nikaty pochodzą równocześnie z poziomu 2 stanów. Do naszych uszu 
dociera przekaz jawny (warstwa społeczna komunikatu), a  pod nim 
kryje się to, co rzeczywiści rozmówca chciał nam powiedzieć, czy od 
nas uzyskać (warstwa psychologiczna). Przykładem takich transakcji 
są wymiany zdań w  scenkach 2 i  3 (transakcje ukryte kątowe, ukry-
ta podwójna). Często czujemy, że coś jest nie tak, ale poddajemy się 
wpływowi naszego rozmówcy, wchodzimy do gry, którą prowadzi 
realizując swój cel. Określenie „gra” wprowadził twórca AT Eric Berne 
w odniesieniu do serii komplementarnych (Rodzic-Dziecko) transak-
cji ukrytych, które prowadzą do określonego celu. A  cele mogą być 
bardzo różnorodne, np. chęć zacieśnienia relacji, bycie zauważonym, 
docenionym, wymuszenie czyjejś uległości, potwierdzenie opinii, eli-
minacja negatywnych emocji, frustracji, skumulowanej agresji… 

Dlaczego gramy? Dlatego, że  nie mamy odwagi mówić o  swoich 
potrzebach, bo jesteśmy od kogoś zależni, bo tak komunikowali się 
nasi rodzice, znajomi, mistrzowie, bo nie potrafimy inaczej.

Większość gier jest prowadzonych przez ludzi nieświadomie. Ale 
bywa także tak, że jest to celowo wykorzystywane narzędzie wy-
wierania wpływu. Większość blefów negocjacyjnych to gry – wy-
korzystują je chętnie wytrawni sprzedawcy. Zobaczmy na czym 
polega jeden z nich.
W  salonie samochodowym sprzedawca po prezentacji kilku modeli 
samochodów zwraca się do klienta:
Ten samochód najlepiej zaspokaja pana potrzeby, ale cena przekracza 
pana budżet. Dorosły
Na co odpowiada klient: 
Jest tak dobry, że wykroczę poza planowany budżet. Od kiedy jest dostęp-
ny? Dorosły

To co słyszeliśmy (w tym przypadku czytaliśmy), to rozmowa dwóch 
Dorosłych. Co jednak zdecydowało o końcowym „tak”? Z pewnością 
cechy samochodu były bardzo ważne, ale proces decyzyjny prawdo-
podobnie domknęła gra. Pod płaszczykiem rozmowy Dorosłych krył 
się dialog Rodzica z Dzieckiem. 
Nie stać cię na ten samochód. Dorosły
A właśnie, że go będę miał. Dziecko spontaniczne

Gier jest bardzo wiele. Zainteresowanych zachęcam do zapoznania 
się z książką Erica Berne’a „W co grają ludzie”. Autor podaje w niej przy-
kłady ponad 30 gier uporządkowanych w siedem kategorii – życiowe, 

małżeńskie, gry prowadzone na przyjęciach, seksualne, świata pod-
ziemnego, terapeutyczne i konstruktywne.

Jedną z opisywanych jest gra „Tu cię mam” (Berne nazwa ją dosad-
niej). Być może doświadczyliście jej w swojej pracy. Oto jej krótki opis.

Młody zdolny lekarz, pracownik oddziału zabiegowego. Stara się, 
pracuje ponad siły, rzetelnie wykonuje swoje obowiązki,  zaczyna cie-
szyć się uznaniem kolegów i pacjentów. Staje się coraz bardziej samo-
dzielny i pewny siebie. Szef dostrzega osiągnięcia a nawet je chwali, 
zachęca do dalszego działania. Gdy jednak medyk popełnia drobny 
błąd,zostaje przez ordynatora nadmiarowo ukarany. Ma wrażenie, że 
szef ma satysfakcję z powodu przyłapania  go na jakimś niedociągnię-
ciu. W ujęciu AT początek relacji pomiędzy młodym lekarzem a ordy-
natorem to relacja Rodzic opiekuńczy-Dziecko. Sytuacja zmienia się 
gdy Dziecko staje się coraz bardziej Dorosłym (np. wypowiadając 
swoje zdanie, czy nie zgadzając się z  opiniami szefa). Gdy popełnia 
błąd, szef wchodzi w rolę Rodzica krytycznego (opresyjnego). Źró-
dłem takiego postępowania mogą być obawy, poczucie niepewności, 
lęk przed utratą pozycji. Czasami jest to sposób na wyładowane sku-
mulowanej agresji, której źródłem są różnego rodzaju frustracje zwią-
zane z życiem zawodowym czy osobistym. 

Jak mógłby zachować się młody lekarz?
Możliwości są trzy – pierwsza, nazwijmy ją „uszy po sobie” – to re-

akcja dziecka podporządkowanego – Przepraszam to się powtórzy, 
druga „mam to gdzieś”– Dlaczego się pan denerwuje, przecież nic się 
nie stało. Dziecko spontaniczne (zbuntowane)

Trzecia: Rozumiem, popełniłem błąd… Dorosły
Pierwsze dwa zachowania to tylko „woda na młyn” dla ordynato-

ra – konflikt będzie eskalował. Problem rozwiązuje tylko komunikat 
Dorosłego: Panie ordynatorze, rzeczywiście popełniłem błąd, prze-
praszam, już go naprawiłem. Przykro mi jednak, że pan tak krytycznie 
ocenia moją osobę, uważam, że nie zasłużyłem na taką ocenę i trakto-
wanie. Chciałbym w dalszy ciągu cieszyć się dobrą współpracą. Proszę 
powiedzieć o swoich oczekiwaniach wobec mojej osoby. 

Kilka słów podsumowania, jak sobie radzić z grami.
Po pierwsze – zachowaj dystans emocjonalny (nie obrażaj się, nie złość). 
Po drugie – nigdy nie bierz zachowania rozmówcy do siebie (np. 

nie zakładaj, że specjalnie właśnie ciebie chce skrzywdzić), ponieważ 
osoba stosująca grę często nie jest tego świadoma.

Po trzecie – przerwij grę i z poziomu Dorosłego, powiedz, że jesteś 
zaskoczony takim zachowaniem, wyraź swoje uczucia, poproś o wyja-
śnienia, oczekiwania, zmianę zachowania.

Zakończenie
Trzy krótkie artykuły  na temat analizy transakcyjnej to tylko szczyt 
góry lodowej, do jakiej można porównać tę koncepcję psychologicz-
ną. Ich celem było wzbudzenie państwa zainteresowania tematem AT. 
Skupiliśmy się głównie na kwestiach komunikacyjnych. Zachęcam do 
pogłębiania tematu, np. zapoznając się z publikacjami poświęconymi 
zagadnieniu – niektóre tytuły przytaczam poniżej w Piśmiennictwie. 
Koncepcja Erica Berne’a  jest wciąż żywa i  chętnie wykorzystywana 
przez psychologów – także podczas oddziaływań terapeutycznych. 
Spoglądanie na komunikację i relacje  z innymi przez pryzmat AT po-
zwala na zrozumienie zachowań i  intencji zarówno rozmówców jak 
i nas samych, dzięki czemu znacząco wzrastają szanse na porozumie-
nie z naszymi bliskimi i pacjentami. ■

Piśmiennictwo
1. Berne E., W co grają ludzie? Psychologia stosunków międzyludzkich. PWN, War-

szawa 1987.
2. Berne E., „Dzień dobry”... i co dalej? Psychologia ludzkiego przeznaczenia. Dom 

Wydawniczy REBIS, Poznań 1998.
3. Harris T.A., W zgodzie z sobą i z tobą. Praktyczny przewodnik po analizie trans-

akcyjnej. IW PAX, Warszawa 1987.
4. James M., Jongeward D., Narodzić się by wygrać. Analiza transakcyjna na co 

dzień. Dom Wyd. REBIS, Poznań 1994.
5. Krzemiński I., Co dzieje się między ludźmi? Wyd. Naukowe i Literackie OPEN, 

Wyd. Jacek Santorski & CO.
6. Roogol. R., Aby być sobą. Wprowadzenie do analizy transakcyjnej. PWN, War-

szawa 1989.
7. Dehner R., Dehner U., W co oni grają. Manipulacje w codziennym życiu. Wy-
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UNIKALNE WŁAŚCIWOŚCI 
i DZIAŁANIE BIOLOGICZNE 
HYBRYDY H-HA + L-HA*

*   H-HA (high molecular weight hyaluronic acid) – kwas hialuronowy o wysokiej masie cząsteczkowej
 L-HA (low molecular weight hyaluronic acid) – kwas hialuronowy o niskiej masie cząsteczkowej
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Podziękowania
Składam serdeczne podziękowanie  zespołowi lekarzy z  Oddziału Kardio-
logicznego A  Intensywnego  Nadzoru Specjalistycznego Szpitala im. dra 
Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu: Panu Ordynatorowi dr. n. med. Mar-
kowi Broniszowi, Panom doktorom specjalistom kardiologii: Michałowi 
Gorawskiemu i Maciejowi Pabelowi. Również moc podziękowań składam 
Paniom rehabilitantkom, Paniom pielęgniarkom: Mirosławie Kolankow-
skiej, Magdzie Glonek, Annie Archatek. Życzę satysfakcji i  wytrwałości 
w pracy na tym trudnym oddziale.

Z wyrazami głębokiego szacunku wdzięczna
 lek. med. Wanda Chwalisz

Pragnę złożyć gorące podziękowania za okazane serce, zrozumienie i pomoc 
w leczeniu mojej Córki Panu prof. Jerzemu Świerkotowi, Pani dr n. med. Ma-
rii Misterskiej-Skórze, dr. Krzysztofowi Procowi oraz całemu personelowi 
Kliniki Reumatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Dziękuję również pracownikom Kliniki Gastroenterologii Uniwersytetu Me-
dycznego: Pani prof. Elżbiecie Poniewierce, Pani dr n. med. Małgorzacie 
Reszczyńskiej i  całemu personelowi, dziękuję też Pani dr n. med. Dorocie 
Bednarskiej-Chabowskiej.
Przez cały ten trudny dla mnie i mojej Córki czas czułam wasze wsparcie.

Dziękuję
Iwona Nestorowicz

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki Me-
dyczne Uniwersytetu Medycznego 
im.  Piastów Śląskich we Wrocławiu 
23  czerwca 2022  r. stopień naukowy 
doktora w dziedzinie nauk medycznych 
i  nauk o  zdrowiu w  dyscyplinie nauki 
medyczne otrzymali:

1. lek. Magdalena Olszewska-Szopa,
2. lek. Paulina Papier,
3. lek. Justyna Kasznia,
4. lek. Agata Kozłowska,
5. lek. dent. Zofia Anna Kielan-

Grabowska,
6. lek. Jacek Marcin Zawadzki,
7. lek. Zbigniew Bartosz Krawczuk.

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki Me-
dyczne Uniwersytetu Medycznego im. 
Piastów Śląskich we Wrocławiu 23 czerw-
ca 2022 r. stopień naukowy doktora 
habilitowanego w dziedzinie nauk me-
dycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie 
nauki medyczne uzyskali:

1. dr Cyprian Michał Olchowy,
2. dr Marta Magdalena Waliszewska-

Prosół.

NOWI DOKTORZY

Źródło grafiki: www.pixabay.com/photos/flowers-1335636/callumramsay
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Opoczynek po pracy z przyjacielem Achillesem

PASJE LEKARZY

Józef Lula
Obróbka drewna sprawia mi wiele przyjemności 

Moje zamiłowanie do obróbki drewna za-
częło się już w  dzieciństwie. Pochodzę 
z niezamożnej rodziny, w której obowią-

zywała taka oto zasada: „chcesz mieć zabawkę, 
to sobie ją zrób”. O  kupnie nowej ze sklepu nie 
było mowy. A  że pomysłowość dziecka nie zna 
granic, w ten sposób powstał: karabin z drewna, 
łuk, proca, kij hokejowy. 

W czasie studiów zajmowałem się głównie nauką. 
Wolne wykorzystywałem w  Akademickim Klubie 
Turystycznym i samorządzie studenckim. Potrze-
ba znów okazała się jednak matką wynalazku. Do 
drewna wróciłem w latach 80., kiedy w sklepach 
brakowało dosłownie wszystkiego. Byłem niedłu-
go po ślubie. Z żoną Anią urządzaliśmy mieszka-
nie. Sęk w  tym, że mebli w  sklepach nie było… 
Na szczęście z  pomocą przyszedł nam wtedy 
mój teść, który doskonale odnajdował się w  roli 

stolarza amatora. I  tak wykonaliśmy pierwsze 
meble do salonu, do przedpokoju. W ten sposób 
nauczyłem się pracy z  drewnem. Z  czasem sto-
larstwo stało się formą odpoczynku. Oczywiście 
mogę pójść do sklepu i  kupić dany przedmiot, 
ale satysfakcja ze zrobienia czegoś samemu jest 
znacznie większa. Lubię robić przedmioty dla in-
nych, dopasowywać je tak, by sprawić bliskim jak 
największą przyjemność, np. prezent dla żony, 
córki czy synowej w  postaci deski do krojenia. 
Dla wnuków zrobiłem drewniany domek do ogro-
du. Jestem domatorem, dlatego obróbka drewna 
dobrze wpisuje się w mój styl życia.

Syn śmieje się ze mnie, że jestem mistrzem pro-
wizorki, że zawsze coś wykombinuję. Najpierw 
musi być potrzeba, a za nią idzie pomysł. Potem 
muszę zaplanować, co potrzebuję. Jak już zwi-
zualizuję sobie przedmiot, robię wymiary i opra-
cowuję w głowie kolejne etapy prac. Oczywiście 

Przy swoim domu mam warsztat stolarski.
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Nie kupuję desek do krojenia, wykonuję je sam. Została nimi obdarowana cała 
moja rodzina.

Ten domek zrobiłem dla swoich wnuków.

Salon w swoim domu wyposażyłem także w meble 
własnej roboty.

w  trakcie zawsze coś się zmienia. Ale naj-
ważniejszy jest pomysł. Mój szwagier jest 
stolarzem i jak mam jakiś problem, to zasię-
gam jego rady. Trzeba być ciekawym, trzeba 
pytać, szukać odpowiedzi. Jestem człowie-
kiem czynu i  zawsze znajduję sobie jakieś 
zajęcie. Drewno jest materiałem wdzięcz-
nym do obróbki i pięknie pachnie. Nie lubię 
natomiast pracy z metalami i smarami.

Żeby być dobrym rzemieślnikiem, trze-
ba wiedzieć, co chce się osiągnąć. Po-
trzeba też dużo cierpliwości, nie wolno się 
spieszyć. Używając narzędzi, szczególnie 
ostrych, trzeba być bardzo ostrożnym – 
swojego czasu przekonałem się o tym oso-
biście. Ważna jest też terminowość, zwłasz-
cza w  przypadku profesjonalnych stolarzy, 
ale ja też jak komuś coś obiecam, to staram 
się oddać to na czas. Nie nazwałbym siebie 
stolarzem, ale jedno jest pewne – obrób-
ka drewna sprawia mi wiele przyjemności 
i daje satysfakcję. ■
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PODRÓŻE

Dlaczego do Estonii? 
Zastanawiające jest dlaczego na wyjazd wakacyjny wybieramy 
taki a nie inny kierunek. Czasem decyduje dogodność połącze-
nia, gdy jest bezpośredni lot z Wrocławia. W okresie wakacyjnym 
nieraz jest to jakaś grecka wyspa, gdzie będzie równie gorąco 
w  lipcu jak w naszym mieście. Niekiedy jedziemy ze znajomy-
mi cz z kimś z rodziny. Mówią nam: Pojedźcie razem z nami do 
krainy X. Byliśmy tam wielokrotnie, miejscowi są  przyjaźni, na 
pewno wam się tam spodoba. 

Co wyprawa czy wycieczka, to inny motyw. W lipcu tego roku 
postanowiłem odwiedzić Estonię. Już od kilku lat myślałem, aby 
tam pojechać. Parę lat temu dojechałem z moją żoną Grażyną 
autem do Rygi. Zabrakło wtedy czasu, aby pojechać kilkaset ki-
lometrów dalej, do stolicy Estonii Tallinna. Nadeszła pandemia 
i było trudno cokolwiek planować. 

O krajach bałtyckich zaczęło być bardzo głośno od lutego 
2022 r., kiedy doszło do napaści rosyjskiej na Ukrainę. W tym cza-
sie w  mediach zaczęły się pojawiać alarmujące tytuły, jaki kraj 
będzie następny na celowniku Putina. Jednym z nich mogła być 
Estonia położona u bram Petersburga, matecznika Putina. 

Od tego czasu minęło kilka miesięcy. Estonię broniła przyna-
leżność do NATO, ale niepewność jutra została. Po trochu pokło-
siem mojego wyjazdu była obawa, czy będę mógł zdążyć jeszcze 
przed kolejnym nieobliczalnym posunięciem Putina. Odkładałem 
wyjazd na kresy ukraińskie, do Kijowa lub Odessy, bo to przecież 
tak blisko i tak łatwo. A teraz wydaje się tak dalekie i nieosiągalne.

Estonia była ponadto jednym z nielicznych krajów europejskich, 
których nie miałem okazji jeszcze odwiedzić. Ale tym, co ostatecz-
nie zadecydowało, była moja niepohamowana chęć odwiedzenia 
estońskiego miasta Tartu. Przed ponad stu laty, w  latach 1895–
1896, studiował medycynę brat mojej babci, Zygmunt Grudziń-

ski. Był pionierem polskiej radiologii, społecznikiem i historykiem.  
Co dodatkowo budzi we mnie podziw dla Niego, to Jego „nieule-
czalna” pasja – fotografia artystyczna. Rozpoczął studia medyczne 
na Wydziale Lekarskim Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. 
Za udział w manifestacji ulicznej na Starym Mieście w Warszawie 
z  okazji stulecia wybuchu powstania kościuszkowskiego został 
aresztowany i zesłany do Astrachania. Miał szczęście. Niedługo póź-
niej został zwolniony z zesłania na mocy amnestii z okazji wstąpie-
nia na tron cara Mikołaja II. Nie mógł jednak wrócić do Warszawy. 
Udało mu się za to kontynuować studia medyczne w Dorpacie (dzi-
siejsze Tartu). Tam właśnie do Tartu – drugiego pod względem wiel-
kości miasta Estonii – chciałem się udać śladami mojego przodka. 

Czas ruszać
Moja decyzja o wyjeździe do Estonii zapadła kiedy tylko wysze-
dłem obronną ręką z czerwcowej infekcji covidowej. Dni domo-
wej izolacji spędzałem na wygrzebywaniu przydatnych infor-
macji o tym jednym z najmniejszych krajów Europy. Połączenia 
lotnicze Wrocławia z Tallinnem okazały się nad wyraz dogodne. 
Przesiadałem się w Warszawie, a w stolicy Estonii miałem się poja-
wić już po pięciu godzinach. 

Kiedy chciałem zarezerwować pierwszy nocleg w Tallinnie, 
aby następnego dnia ruszyć do Tartu okazało się, że jest to chyba 
najdroższe miasto świata. Na stronie booking.com było zajętych 
ponad 90% miejsc, zaś łóżko w pokoju wieloosobowym ze wspólną 
łazienką kosztowało jakieś dwieście euro. W bardziej wytwornym 
hotelu czterogwiazdkowym pokój z łazienką był wyceniony na 
jakieś osiemset euro, czyli ponad cztery tysiące złotych. Sprawdzi-
łem następny dzień i weekend – ceny raptownie spadały, miały 
być 7-10- krotnie niższe.

Mogłoby się wydawać, iż wojna na Ukrainie odstrasza więk-
szość turystów od odwiedzenia krajów położonych blisko Ukra-
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Dlaczego do Estonii? 
Zastanawiające jest dlaczego na wyjazd wakacyjny wybieramy 
taki a nie inny kierunek. Czasem decyduje dogodność połącze-
nia, gdy jest bezpośredni lot z Wrocławia. W okresie wakacyjnym 
nieraz jest to jakaś grecka wyspa, gdzie będzie równie gorąco 
w  lipcu jak w naszym mieście. Niekiedy jedziemy ze znajomy-
mi cz z kimś z rodziny. Mówią nam: Pojedźcie razem z nami do 
krainy X. Byliśmy tam wielokrotnie, miejscowi są  przyjaźni, na 
pewno wam się tam spodoba. 

Co wyprawa czy wycieczka, to inny motyw. W lipcu tego roku 
postanowiłem odwiedzić Estonię. Już od kilku lat myślałem, aby 
tam pojechać. Parę lat temu dojechałem z moją żoną Grażyną 
autem do Rygi. Zabrakło wtedy czasu, aby pojechać kilkaset ki-
lometrów dalej, do stolicy Estonii Tallinna. Nadeszła pandemia 
i było trudno cokolwiek planować. 

O krajach bałtyckich zaczęło być bardzo głośno od lutego 
2022 r., kiedy doszło do napaści rosyjskiej na Ukrainę. W tym cza-
sie w  mediach zaczęły się pojawiać alarmujące tytuły, jaki kraj 
będzie następny na celowniku Putina. Jednym z nich mogła być 
Estonia położona u bram Petersburga, matecznika Putina. 

Od tego czasu minęło kilka miesięcy. Estonię broniła przyna-
leżność do NATO, ale niepewność jutra została. Po trochu pokło-
siem mojego wyjazdu była obawa, czy będę mógł zdążyć jeszcze 
przed kolejnym nieobliczalnym posunięciem Putina. Odkładałem 
wyjazd na kresy ukraińskie, do Kijowa lub Odessy, bo to przecież 
tak blisko i tak łatwo. A teraz wydaje się tak dalekie i nieosiągalne.

Estonia była ponadto jednym z nielicznych krajów europejskich, 
których nie miałem okazji jeszcze odwiedzić. Ale tym, co ostatecz-
nie zadecydowało, była moja niepohamowana chęć odwiedzenia 
estońskiego miasta Tartu. Przed ponad stu laty, w  latach 1895–
1896, studiował medycynę brat mojej babci, Zygmunt Grudziń-

ski. Był pionierem polskiej radiologii, społecznikiem i historykiem.  
Co dodatkowo budzi we mnie podziw dla Niego, to Jego „nieule-
czalna” pasja – fotografia artystyczna. Rozpoczął studia medyczne 
na Wydziale Lekarskim Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. 
Za udział w manifestacji ulicznej na Starym Mieście w Warszawie 
z  okazji stulecia wybuchu powstania kościuszkowskiego został 
aresztowany i zesłany do Astrachania. Miał szczęście. Niedługo póź-
niej został zwolniony z zesłania na mocy amnestii z okazji wstąpie-
nia na tron cara Mikołaja II. Nie mógł jednak wrócić do Warszawy. 
Udało mu się za to kontynuować studia medyczne w Dorpacie (dzi-
siejsze Tartu). Tam właśnie do Tartu – drugiego pod względem wiel-
kości miasta Estonii – chciałem się udać śladami mojego przodka. 

Czas ruszać
Moja decyzja o wyjeździe do Estonii zapadła kiedy tylko wysze-
dłem obronną ręką z czerwcowej infekcji covidowej. Dni domo-
wej izolacji spędzałem na wygrzebywaniu przydatnych infor-
macji o tym jednym z najmniejszych krajów Europy. Połączenia 
lotnicze Wrocławia z Tallinnem okazały się nad wyraz dogodne. 
Przesiadałem się w Warszawie, a w stolicy Estonii miałem się poja-
wić już po pięciu godzinach. 

Kiedy chciałem zarezerwować pierwszy nocleg w Tallinnie, 
aby następnego dnia ruszyć do Tartu okazało się, że jest to chyba 
najdroższe miasto świata. Na stronie booking.com było zajętych 
ponad 90% miejsc, zaś łóżko w pokoju wieloosobowym ze wspólną 
łazienką kosztowało jakieś dwieście euro. W bardziej wytwornym 
hotelu czterogwiazdkowym pokój z łazienką był wyceniony na 
jakieś osiemset euro, czyli ponad cztery tysiące złotych. Sprawdzi-
łem następny dzień i weekend – ceny raptownie spadały, miały 
być 7-10- krotnie niższe.

Mogłoby się wydawać, iż wojna na Ukrainie odstrasza więk-
szość turystów od odwiedzenia krajów położonych blisko Ukra-
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iny czy Rosji. A Estonii, położonej tak blisko jaskini niedźwiedzia, 
zwykli turyści powinni unikać jak ognia. Próbowałem rozwiązać tę 
zagadkę. Wpisałem w wyszukiwarkę Tallinn i dzień mojego przy-
jazdu. I co się okazało. Miała w tym dniu wieczorem wystąpić 
grupa Rammstein. Cztery dni wcześniej grali w Warszawie, a po-
tem mieli zagrać w Oslo. 

Musiałem więc zmienić plany. Zaraz po przylocie wynająłem 
auto i pojechałem na tyle daleko od Tallinna, aby nie dotarli tam 
fani tego zespołu. 

Wjechałem na „jedynkę”, drogę prowadzącą na wschód. Ruch był 
niewielki, zaś znaki pokazywały iż do Petersburga było 369 kilome-
trów. Tak daleko nie chciałem jednak się zapuszczać. Moim celem 
była Narwa, a następnego dnia po południu miałem dotrzeć do Tartu.

Narwa – najbardziej rosyjskie miasto w Unii Europejskiej 
Zaparkowałem na rozległym placu, gdzie było piesze przejście 
graniczne do Federacji Rosyjskiej. Zaczynało się robić coraz gorę-
cej, jakieś 25 stopni. To i tak podobno nic w porównaniu z tym 
co się działo w tym czasie we Wrocławiu, gdzie było jakieś dziesięć 
stopni więcej. Moi bliscy bardzo mi zazdrościli, i to nie dlatego że 
byłem w Estonii, ale ze względu na klimat. Aby ugasić pragnienie 
zacząłem szukać jakiegoś sklepu spożywczego z wodą mineral-
ną. Minąłem po drodze pomnik Puszkina i w pobliżu odnalazłem pro-
dowolstwiennyj magazin czyli sklep spożywczy. 
– Water – zapytałem się przy wejściu. 

Ekspedientka nic nie rozumiała. Nie dało się inaczej wytłuma-
czyć jak tylko próbować przejść na język rosyjski. Nieco lepiej 
było w lokalu o egzotycznej – jak na takie miejsce – nazwie: BRO Grill 
Cafe and Shawarma. Tam zamówione przeze mnie danie w języku 
angielskim zostało przyjęte i otrzymałem to co chciałem. 

Narwa przez okres średniowiecza znajdowała się pod panowa-
niem duńskim, potem przeszła w ręce inflanckich Krzyżaków, 
a pod koniec XVI wieku zaczęła się era szwedzka. Po 120 latach 
została zdobyta przez wojska cara Piotra I Wielkiego. Po I woj-
nie światowej miasto znalazło się w obrębie niepodległej Estonii. 

Pakt Ribbentrop – Mołotow przerwał nić niepodległości. Estonia 
została na długo sowiecką republiką, zaś większość estońskiej 
ludności Narwy wywieziono na Sybir, przesiedlając w to miejsce 
rodowitych Rosjan. 

Skutki tego exodusu trwają do dzisiaj. Narwa jest najbardziej ro-
syjskim miastem w całej Unii Europejskiej. Nie chce się wierzyć, 
ale tylko 5% mieszkańców miasta ma pochodzenie estońskie, 
zaś 85% rosyjskie. Dość rygorystyczna polityka rządu estońskiego 
odnośnie przyznawania obywatelstwa estońskiego (nie można 
mieć podwójnego obywatelstwa) sprawiła, że ponad 1/3 miesz-
kańców Narwy nadal jest obywatelami Federacji Rosyjskiej. 
Inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała, że liczba osób rosyjsko-
języcznych, którzy podjęli starania o obywatelstwo estońskie 
znacznie wzrosła. To wymaga od nich sporego wysiłku, bo trzeba 
m.in. zdać egzamin z języka estońskiego, co na pewno jest dla 
nich dużym wyzwaniem. 

Najważniejszym zabytkiem Narwy jest twierdza. Zanim wsze-
dłem w obręb murów dostrzegłem gdzieś na uboczu, za prowi-
zorycznym ogrodzeniem, pokaźnych rozmiarów pomnik kroczą-
cego Lenina. Nikt mu tam już żadnych hołdów nie składał. 

Niemniej sporo pamiątek po czasach sowieckich w mieście 
jeszcze zostało. Przyszedł czas na ich usunięcie z przestrzeni pu-
blicznej. W sierpniu 2022 roku pojawiła się informacja, iż Narwa 
ma być wyczyszczona z wielu reliktów przeszłości. Już udało się 
usunąć z piedestału sowiecki czołg T-34, a za tym pójdą inne 
wojenne pomniki. Jak oświadczyła premier Estonii Kaja Kallas: 
Rząd podjął decyzję o usunięciu pomników wojennych byłego re-
żimu, aby zapobiec mobilizowaniu większej wrogości w społeczeń-
stwie i rozdrapywaniu starych ran.

Wszedłem do zamku, choć czasu na zwiedzanie nie miałem 
zbyt dużo, zaś ceny za wejście były relatywnie wysokie. Najbar-
dziej byłem ciekawy widoków z wieży zamkowej wznoszącej się 
na 50 metrów. Chciałem z pewnego dystansu i wysokości spoj-
rzeć na terytorium Federacji Rosyjskiej. A tam życie toczyło się 
leniwie, znacznie wolniej niż nurt przepływającej rzeki Narwy. 
Trzech panów w kąpielówkach próbowało na wędkę i więcierz 
złowić jakieś ryby. Po tamtej stronie był już Iwangorod z potęż-
nym zamkiem wzniesionym przez wielkiego księcia Moskwy 
Iwana III pod koniec XV wieku. Granica biegnie wzdłuż rzeki 
i  przejście graniczne znajduje się na moście kiedyś nazywanym 
Mostem Przyjaźni. Czasem przejdzie po nim jakiś pieszy z wiel-
kimi torbami na zakupy czy walizką, niekiedy na most wjedzie 
jakiś TIR. Intensywnego ruchu nie ma. Przed wybuchem wojny 
na Ukrainie panowało tu większe ożywienie. Estończycy kupo-
wali tańszą benzynę czy żywność, zaś Rosjanie produkty, które 
były trudno dostępne ze względu na sankcje. Ta droga jest jesz-
cze teraz ratunkiem dla mieszkańców Ukrainy, którzy zmuszeni byli 
do wyjazdu do Rosji, zaś przejście w Narwie było dla nich bramą do 
Unii. Dostrzegłem zresztą niedaleko przejścia tablice informacyjne 
do nich adresowane. Mogą się dowiedzieć gdzie wymienić pienią-
dze, hasło do publicznego Wi-Fi, czy też punkt informacyjny.

Tartu – uniwersytet 
Późnym popołudniem dotarłem do Tartu, wcześniej znanym 
jako Dorpat. Hotel miałem niemal w samym centrum Starego 
Miasta. Mogłem więc niemal od razu zakosztować wieczornej 
atmosfery. Większość studentów wyjechała na wakacje, ale ruch 
w knajpkach był spory. Niestety, po 22 w większości restauracji 
kucharz szedł do domu i musiałem się nieźle naszukać, aby 
cokolwiek treściwego przełknąć.

Na ulicach powiewały biało-czerwone flagi. Herb i flagę nadał 
Dorpatowi Stefan Batory i są one używane po dziś dzień. Trój-
języczną tablicę w języku estońskim, polskim i i węgierskim po-
święconą naszemu królowi można odnaleźć na tyłach budynku 
uniwersytetu: Stefanowi Batoremu, królowi Polski, wielkiemu księ-
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ciu litewskiemu, księciu siedmiogrodzkiemu, który po zwycięskiej 
wojnie z Moskwą o Inflanty (1579-1582) obdarzył Tartu w roku 1583 
przywilejami oraz nadał mu prawo używania biało-czerwonych 
barw. Ufundowane przez króla Stefana Batorego kolegium jezu-
ickie zapoczątkowało uniwersytecką świetność miasta.

Polska utrzymała miasto jedynie przez 20 lat; później przeszło 
ono w ręce szwedzkie. Dla nas Szwedzi kojarzą się z potopem, 
ale dla Dorpatu były to dobre czasy. Z inicjatywy króla Gustawa 
Adolfa powołana została Academia Gustaviana z czterema fakul-
tetami: prawem, filozofią, medycyną i teologią. Nadano jej sze-
roką autonomię, którą się cieszyła przez cały okres panowania 
szwedzkiego. Po zdobyciu Dorpatu przez wojska carskie uniwer-
sytet zamknął swoje podwoje. Po stu latach odradził się ponow-
nie. Młody, reformatorski car Aleksander I w roku 1802 pozwolił 
na jego ponowne otwarcie i nadał mu szeroką autonomię. Języ-
kiem wykładowym stał się język niemiecki. Uczelnia stanowiła 
pomost pomiędzy uczelniami zachodnimi a środowiskiem uczo-
nych z Petersburga. Uniwersytet w Dorpacie mógł swobodnie 
dobierać kadrę wykładowców. Miał też swoją własną policję 
uczelnianą i system kar dla studentów, a carskie służby miały się 
trzymać z daleka od niespokojnych studentów. 

Miłosne perypetie Tytusa Chałubińskiego w Dorpacie 
Kiedy po powstaniu listopadowym zlikwidowano polskie uniwer-
sytety w Warszawie i Wilnie, uczelnia w Dorpacie stała się głównym 
ośrodkiem uniwersyteckim dla Polaków z całego zaboru rosyjskiego. 
Przez uczelnię przewinęło się około dwóch i pół tysiąca polskich 
studentów. Zapisywali się do utworzonego w 1828 roku bractwa 
akademickiego Konwentu Polonia. Istniało ono aż do 1919 roku, 
kiedy to członkowie bractwa przenieśli się na Uniwersytet Wileński. 
Uniwersytet w Dorpacie w tych czasach był miejscem nie tylko 
samej nauki, ale również barwnego życia studentów. Mogli się 
cieszyć względną swobodą, jaką ofiarowywała im autonomia 
uczelni. Rzecz wyjątkowa jak na cesarstwo rosyjskie. Życie w takim 
mieście pisało różne scenariusze: jeden z nich przeplatany miłością, 
przyjaźnią, nielojalnością i pojednaniem rozgrywał się z udzia-
łem dwóch młodych ludzi studiujących w latach 40. XIX wieku 
w  Dorpacie: Tytusa Chałubińskiego (1820-1889) i Kazimierza 
Krzywickiego (1820-1883). Pierwszy z nich w wieku 18 lat rozpo-
czął studia medyczne na Akademii Medyko-Chirurgicznej w Wil-
nie. Po 2 latach uczelnia została zamknięta i Chałubiński prze-
niósł się na Uniwersytet Dorpacki. Tam postanowił – po złożeniu 
niektórych egzaminów z medycyny – zmienić fakultet i poświę-
cić się botanice. Po 3 latach na podstawie złożonej pracy 
pt. „Historyczny przegląd mniemań o płciowości i  sposobie 
zapładniania roślin” otrzymał dyplom kandydata filozofii (obej-
mowała ona również przyrodoznawstwo) i został członkiem 
korporacji akademickiej Konwent Polonia. Swoimi działaniami 
przyczynił się do tego, że stowarzyszenie przybrało charakter 

głównie naukowy, a nie rozrywkowy. Tytus był osobą bardzo to-
warzyską, otwartą, łatwo nawiązującą przyjaźnie. 

Jednym z jego bliskich przyjaciół stał się Kazimierz Krzy-
wicki, który studiował filozofię. W szczególności interesowały go 
zagadnienia prawa i finansów publicznych. On to właśnie poznał 
go z córką inspektora uniwersytetu w Dorpacie, o pięć lat młod-
szą, Antoniną Wilde (1825-1899). Tytusowi Chałubińskiemu bar-
dzo spodobała się dziewczyna. Uczucie to było odwzajemnione. 
Niedługo przed zakończeniem studiów oświadczył się Antoni-
nie, która powiedziała „tak”. 

Dyplom kandydata filozofii nie zapewniał dobrobytu material-
nego i nie dawał gwarancji utrzymania rodziny. Chałubiński posta-
nowił skończyć studia medyczne. Aby uczynić to tak szybko jak 
to było możliwe, wyjechał do Würzburga, gdzie rzucił się w wir 
nauki. Chciał uzyskać dyplom doktora medycyny i chirurgii i powró-
cić do Dorpatu do swej Antoniny. Narzeczoną zostawił pod opieką 
Kazimierza. Nie takiej opieki się jednak od niego spodziewał. Anto-
nina bardzo źle znosiła rozłąkę i coraz częściej widywała się z Kazi-
mierzem. On zaś już od dawna żywił do coś więcej niż sympatię. 
Kiedy w pobliżu był jego kolega Tytus, chował to głęboko w sercu. 
Ale tym razem trafił na podatny grunt i  to rozkwitające uczucie 
przezwyciężyło u obojga surowe zasady moralne i przyjaźń. 

Kiedy Tytus Chałubiński dowiedział się o ich ślubie był zroz-
paczony, nosił się nawet z myślami samobójczymi. Nie powró-
cił już do Dorpatu, ale przyjechał do Warszawy i podjął pracę 
w  Szpitalu Ewangelickim. Stopniowo zyskiwał opinię jednego 
z  najlepszych lekarzy warszawskich. W kilka lat później ożenił 
się z siedemnastoletnią Antoniną Kozłowską. Mijały lata. Antonina 
z Kazimierzem doczekali się czwórki dzieci, podobnie jak Tytus. 

W roku 1862 losy dwóch przyjaciół skrzyżowały się ponownie 
w Warszawie. Czas złagodził dawne urazy i ich spotkanie zaowo-
cowało pojednaniem. Niedługo potem kiedy władze carskie 
aresztowały Chałubińskiego po wybuchu powstania stycznio-
wego, Krzywicki użył swych wpływów, aby uwolnić swego przy-
jaciela. Zaprosił go później do Drezna, dokąd wyjechał z Warsza-
wy ze swoją żoną Antoniną. Okazało się, ż dawne uczucie między 
Tytusem i Antoniną nie zardzewiało. Ponownie zapałali do siebie 
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miłością i rozpoczęli oboje starania o rozwody. Męska przyjaźń 
po raz kolejny została wystawiona na wielką próbę. Latem 1869 
roku Tytus i Antonina wzięli ślub. W trzy lata później Chałubiński 
spotkał się z Krzywickim i po raz drugi wybaczyli sobie wzajemne 
urazy. Chałubiński w swoim ukochanym Zakopanem postawił, 
jako wotum wdzięczności za ponowne pojednanie, siedmio-
metrowy żelazny krzyż na Gubałówce, który stoi tam do dzisiaj. 
A może ten krzyż postawił Chałubiński jako wotum za spełnioną 
miłość, na którą tak długo czekał? 

Wróćmy do Tartu pozostając wciąż w atmosferze opowiadań 
o miłości. Najczęściej fotografowany w Tartu pomnik – będący 
jednocześnie fontanną –- znajduje się na placu Ratuszowym. 
Przedstawia całującą się w deszczu parę studentów. Chłopak 
z piedestału jest zapobiegliwy, więc trzyma w jednej ręce parasol-
kę, drugą ręką obejmuje swoją sympatię. Latem jest ciepło, ale 
zimową porą studenci zawieszają im na głowach czapki. Nowy 
kształt fontanny zaprojektował estoński rzeźbiarz Mati Karmin, 
który ukończył ją w 1998 r. Podobno inspiracją był dla niego jego 
siostrzeniec, którego zobaczył kiedy całował w deszczu swo-
ją dziewczynę. Pomnik ten stoi w centralnym punkcie miasta, 
przed barokowo-klasycystycznym ratuszem. 

Uniwersyteckie więzienie 
Ulubionym miejscem wypoczynku mieszkańców Dorpatu jest zale-
sione Wzgórze Katedralne. Pośród licznych drzew dostrzegłem impo-
nujące ruiny dawnej katedry św. Piotra i Pawła. W znacznym stopniu 
ta ceglana budowla zniszczona została podczas działań wojennych 
i  w  wyniku pożaru za czasów szwedzkich. Być może znikłaby 
z  powierzchni, gdyby nie powstanie uniwersytetu za czasów cara 
Aleksandra I. Uczelnia kupiła tu ziemie, zaś dawny chór katedry został 
przebudowany i stał się siedzibą biblioteki. Obecnie na kilku piętrach 
urządzono Muzeum Historii Uniwersytetu ilustrujące dzieje tej 
uczelni. Pośród licznych eksponatów dostrzegłem czapkę noszoną 
przez polskich studentów. 

Dopytuję się, gdzie mogę znaleźć więzienie dla studentów, o któ-
rym wyczytałem w jednej z książek o Estonii. Okazuje się, że muszę 
wrócić do głównego budynku uniwersytetu. Tam ma znajdować się 
jeszcze jedno muzeum – Muzeum Klasycznych Antyków. Aby je 
znaleźć powinienem przejść przez cały budynek, znajdujący się w 
remoncie. Kiedy wreszcie tam trafiłem, okazało się, że cela więzienna 
znajduje się gdzieś na strychu. Musiałem jednak czekać. Była pora 
lunchu i dopiero jak ktoś jeszcze przyjdzie, będzie możliwe odwie-
dzenie tego miejsca. Czekając oglądam gipsowe kopie znanych rzeźb 
starożytności, które równie dobrze mogły posłużyć za modele dla 
studentów sztuk pięknych jak i dla nauki historii starożytnego Egiptu, 
Grecji czy Rzymu. 

Cierpliwość moja wreszcie została nagrodzona i wchodzę na strych 
budynku w towarzystwie dziewczyny z muzeum. Kiedyś takich 

cel więziennych było pięć, opowiada moja przewodniczka, ale 
w  wyniku pożaru z 1965 r. obecnie do zwiedzenia pozostaje tylko 
jedno pomieszczenie. Otworzyła przede mną wrota do uniwersytec-
kiego karceru i wszedłem do wnętrza. Byłem mile zaskoczony wygo-
dami, jakie miał student zamykany w takiej celi. Powierzchnia około 
20 do 30 metrów kwadratowych, to przestrzeń o jakiej można sobie 
tylko pomarzyć w większości rezerwowanych trój-, czy nawet cztero-
gwiazdkowych hotelach. W tej celi – jak mnie zapewnia – przebywał 
tylko jeden student. Miał biurko i zapewnione wszystko co potrzebne 
mu było do nauki. Owszem, wikt mógł być skromny. W pierwszym 
i ostatnim dniu miał otrzymywać tylko chleb i wodę, ale jeśli siedział 
znacznie dłużej, dieta miała być bardziej urozmaicana. 

Za jakie przewinienia trafiali tu studenci po wyroku sądu uniwer-
syteckiego? Niezapłacony dług czy niezwrócona książka z biblioteki 
powodowały 1-2 dni odosobnienia. Obrażenie kobiety kosztowało 
4 dni więzienia, ale jeśli to był woźny uniwersytecki, trzeba było 
odsiedzieć jeden dzień dłużej. Wyższe kary – od 5 do 20 dni, a może 
i dłuższe –  sąd orzekał za udział w jakiejś bójce. Zwykle studenci uni-
wersytetu w Tartu skorzy byli do kłótni ze studentami Instytutu Wete-
rynaryjnego. I tak w 1878 r. skończyło się to wyrokiem sądu uniwersy-
teckiego dla 16 studentów tej uczelni. Były więc problemy, gdzie ich 
wszystkich zamknąć. Można byłoby adaptować kolejne cele kosztem 
sal wykładowych, albo przejściowo je zamykać dla wyizolowania tych 
niespokojnych duchów. 

Młodzi ludzie, którzy trafili do karceru nieraz uważali to za rodzaj 
nobilitacji, a nie przyczynek do wstydu. W końcu w celi siedzieli tacy 
słynni ludzie jak znany poeta piszący w języku estońskim Kristjan 
Jaak Peterson, za włóczenie się po mieście w nocy, czy student, który 
później został dyrektorem uniwersyteckiego muzeum sztuki. 
Ten ostatni trafił do celi za upojenie alkoholem. Stąd też na ścianach 
można spotkać liczne napisy sprzed stu kilkudziesięciu lat, które były 
radami czy życzeniami osadzonych dla swoich następców. 
Bywały rysunki pojedynków, powtarzały się motywy więźnia za kra-
tami czy szkice intymnych kobiecych części ciała. Najwięcej można 
było zobaczyć wyrytych dat pobytu z inicjałami lub nazwiskami uni-
wersyteckich więźniów. Kres więzieniu przyniosła likwidacja auto-
nomii uniwersytetu i zamknięcie sądu uczelnianego pod koniec XIX 
wieku. Wspominam mojej przewodniczce, że na tym uniwersytecie 
studiował brat mojej babci Zygmunt Grudziński i to było moim głów-
nym celem przyjazdu do Tartu. Na ścianach celi nie odnalazłem jego 
nazwiska, bo pewnie mojemu przodkowi zależało przede wszystkim 
na ukończeniu studiów. Prawdziwie więzienną przeszłość miał już za 
sobą i wolał w drobnych sprawach nie ryzykować kolejnych pery-
petii. Nauka na tej uczelni, gdzie językiem wykładowym był język 
niemiecki, przyniosła mu sporo korzyści w przyszłej pracy zawodo-
wej. Władał tym językiem doskonale i aby poszerzyć swoją wiedzę 
medyczną po zakończeniu studiów pojechał do Berlina i Wiednia.
To było już ostatnie miejsce, które mogłem w tym dniu odwiedzić 
w  Tartu. Czekał mnie jeszcze powrót do Tallinna, gdzie miałem 
oddać wynajęte auto i przeżyć w kolejnych dniach zauroczenie tą 
jedną z najpiękniejszych europejskich stolic. Ale to już zupełnie 
odrębna opowieść. 

► Piotr Wiland
prof. dr hab. Piotr Wiland, reumatolog, 
kierownik  Katedry i Kliniki Reumatolo-
gii Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu, pasjonat 
medycyny, podróży, historii i literaturyFo
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Na początku czerwca w Serocku pod Warszawą odbyły się 
VI Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne. Organizato-

rzy konferencji to OIL w Warszawie, Komisja ds. Lekarzy Denty-
stów OIL w Warszawie, WUM i Centrum Kariery Lekarza.
W ciągu dwóch dni odbyło się 40 wykładów z różnych dzie-
dzin stomatologii.

Prof. Dorota Olczak-Kowalczyk przedstawiła przypadki 
dzieci z urazami zębów stałych, gdzie częstą przyczyną są 
coraz bardziej popularne hulajnogi, zwłaszcza elektrycz-
ne. Niestety, wypadki na tych jednośladach rzadko kończą 
się siniakami. Dużej prędkości towarzyszy silne uderzenie. 
Liczba tego typu urazów cały czas rośnie (w Polsce jest to 
co piąty nastolatek do  19. roku życia) i  każdy z  nas może 
się spodziewać osoby po urazie w  swoim gabinecie. Jeśli 
w powodzeniu leczenia liczą się godziny, to nie ma czasu na 
odesłanie jej do placówki klinicznej, zwłaszcza w piątek po 
południu, jeśli świadomy pacjent przyniesie nam wybitego 
zęba w jamie ustnej (między policzkiem a zębami), w mleku 
czy soli fizjologicznej. 

Praktycznym przewodnikiem diagnostyki i  postępowa-
nia w  takich sytuacjach są wytyczne Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Traumatologii Stomatologicznej (IADT). 
Niestety, dostęp do nich jest obecnie płatny. Jednak 
prof. D. Olczak-Kowalczyk zapowiedziała, że jesienią ukaże 
się jej książka zawierająca skróconą wersję wytycznych, za-
wężoną do najczęstszych przypadków i zmianami dotyczą-
cymi standardu postępowania. 

To dobra wiadomość, ponieważ obecnie jest niewiele pu-
blikacji na temat urazów zębów w stosunku do częstotliwo-
ści ich występowania. Dodatkowo znajomość tej tematyki 
jest niedostateczna, a postępowanie w przypadku urazów 
zębów stanowi problem dla większości lekarzy. 

Na slajdach oglądaliśmy metody leczenia (z założeniem li-
gatury) oraz diagnostyki (wykonanie tomografii komputero-
wej)  opatrzone subtelnym przesłaniem dr n. med. Piotra So-
biecha (WUM), że czasem lepiej jest zrobić mniej, niż za dużo. 

Oczywiście, jeśli ząb jest wysunięty lub z obnażoną miazgą, 
to interwencja musi być natychmiastowa. Jednak w  wielu 
przypadkach obserwacja powinna być pierwszym leczeniem. 
Profesor podkreślała, że nigdy nie ma idealnego leczenia, 
że zawsze mamy wątpliwości czy ząb żyje czy nie. Gdy jed-
nak mamy świadomość, że tkanka żywa jest kluczowa to 
lepiej założyć, że ząb żyje.

Omawiana tematyka nawiązywała do kolejnego wykła-
du bardzo zaangażowanej w swoją pracę dr n. med. Anny 
Pantelewicz (WUM), która omawiała leczenie pulpopatii 
u  dzieci z  zastosowaniem preparatów MTA i  biodentiny. 
Zachęcała do stosowania pulpotomii i  wymienionych 
materiałów biologicznych, bo przynoszą dobre wyniki 
leczenia. Ocenia miazgę śródzabiegowo i  „zawsze w  zę-
bach niedojrzałych poszukuje czegoś żywego”. Materiały 
są porównywalne choć biodentina zaciera się na RTG i nie 
widać granic preparacji. Miazgę tnie diamentową kulką 
z chłodzeniem, jak przy urazach, gdy miazga jest obrzęk-
nięta i należy ją odciąć jałowymi narzędziami.

Nowym sposobem leczenia zębów niedojrzałych z  mar-
twą, zainfekowaną miazgą jest rewaskularyzacja. Ma ona na 
celu stymulowanie dalszego rozwoju korzenia oraz uzyska-
nie wzrostu żywej tkanki w obrębie kanału korzeniowego.

Lek. dent. Przemysław Zwierz przedstawił swoje pozy-
tywne doświadczenia w pracy z bioceramicznymi uszczel-
niaczami kanałowymi. Ich zaletą jest fakt, że jeszcze żaden 
z  materiałów bioceramicznych nie został wycofany, poza 
tym są biokompatybilne, przeciwbakteryjne, hydrofilo-
we. Przy ich użyciu nie musimy tak bardzo modyfikować 
naszych technik pracy. Można zastosować kondensację 
boczną, technikę pojedynczego ćwieka, czy gutaperkę na 
gorąco, chociaż w  ostatniej metodzie nie powstanie hy-
droksyapatyt. Niewykluczone, że przyszłością są ćwieki po-
wleczone nanocząsteczkami bioceramicznymi.

No cóż, im więcej będziemy pracować tymi materiałami, 
tym więcej i my, i producenci, będziemy o nich wiedzieć.

Odbyło się również wiele prelekcji specjalistycznych: jak 
leczenie implantoprotetyczne, ortodontyczne (np. aparaty 
typu aligner, nakładki Invisalign) oraz autotransplantacje 
zawiązków zębów.

Niezaprzeczalnego kolorytu dniom wykładowym do-
starczył anestezjolog lek. Adam M. Pietrzak. Niesamowita 
dawka wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu stanów 
nagłych, problemu uzależnień od substancji psychoaktyw-
nych oraz sedacji midazolanem w gabinecie stomatologicz-
nym. Wszystko okraszone humorem, czasami czarnym. ■

 
Małgorzata Kijewska-Hołub

Małgorzata Fitrzyk 
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Przybywa nam lat. Lista koleżanek i  kolegów, którzy 
odeszli na wieczny dyżur jest coraz dłuższa, a  Absol-

wenci 66 nadal spotykają się co roku. Wyjątek stanowił rok  
2020 z  powodów wszystkim wiadomych. Od 29 maja do 
1 czerwca 2022 r. byliśmy goszczeni w  Bydgoszczy przez 
Iwonę Sarnę-Imbirską i jej męża Henryka. Tradycyjnie modli-
liśmy się za tych, którzy odeszli, następnie pojechaliśmy do 
Gniezna, gdzie głównym punktem programu było zwiedzenie 
katedry i  muzeum, wspólny obiad i  powrót do Bydgoszczy. 
Chwila na odpoczynek i przygotowanie się do bankietu. Były 
oczywiście tańce, i  to jakie. Następnego dnia spacer po sta-
rówce bydgoskiej z  wspaniałym przewodnikiem Tomkiem, 
a później wyjątkowa atrakcja – wejście do Wojskowych Za-
kładów Samolotowych. Chodziliśmy po halach, w  których 
naprawiano samoloty. Mogliśmy także obejrzeć z bliska Hercu-

lesa. Ten kolos stojący w hali robi wrażenie. Na zadawane pytania 
otrzymywaliśmy wyczerpujące odpowiedzi. Kolacja pożegnal-
na również z tańcami. Rano, 1 czerwca, przedłużone śniadanie, 
pożegnania. Jak zawsze Józio grał na akordeonie nasze poże-
gnalne piosenki. I znowu te 4 dni upłynęły za szybko. Niedo-
kończone rozmowy, wspomnienia, ale nadzieja na ich konty-
nuację, bo została uroczyście podana wiadomość – kto i gdzie 
podejmie się trudu organizacji naszego spotkania w  roku 
2023. W  imieniu wszystkich uczestników składam gorące 
podziękowania Iwonie i Henrykowi za to, że w czasach niezbyt 
sprzyjających tego typu poczynaniom, zorganizowali to nasze 
spotkanie i wywiązali się z podjętego zadania wzorowo. ■

Uczestniczka zjazdu 
Zdzisława Piotrowska-Gede

ZJAZD ABSOLWENTÓW 1966

METAFORA W JĘZYKU MEDYCYNY
Jestem doktorantką Szkoły Doktorskiej UR. Prowadzę badania nad językiem medycyny, zwłaszcza nad obecnością metafory 
w języku medycyny. Niniejsze badania pozwolą poznać procesy konceptualizacji pojęć medycznych, a tym samym przyczynią 
się do znacznego polepszenia komunikacji personelu medycznego z pacjentami. W związku z tym zwracam się do Państwa 
z ogromną prośbą o przesłanie poniższego formularza wywiadu do osób pełniących zawody medyczne, które wyraziłby chęć 
wzięcia udziału w tym anonimowym badaniu. Z uwagi na to, jak ważną misję pełnią one w naszym społeczeństwie, będę 
szczególnie wdzięczna za każdy czas poświęcony moim badaniom naukowym. 

Link do formularza wywiadu: https://forms.gle/npmruHbRWCaFFgeGA 
Gabriela Pikor
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„50 lat minęło jak jeden dzień…”. Pandemia COVID-19 uniemożliwiła 
nam dwa lata temu celebrację uroczystego Złotego Jubileuszu od-
nowienia dyplomów lekarskich AM Oddziału Stomatologii i Wydziału 
Lekarskiego z 1970 r.

 W dniach 24-25 czerwca 2022 r. spotkaliśmy się po siedmiu latach (!) 
od ostatniego zjazdu w 2015 r.

W  przeddzień oficjalnych uroczystości zwiedziliśmy z  przewodni-
kiem Afrykarium wrocławskiego zoo. Kompetentna przewodniczka 
opowiadała niezwykle interesująco o  zwyczajach afrykańskich stwo-
rzeń w pięknym entourage’u dżungli tropikalnej z kwitnącymi okazami 
przepięknych kwiatów, pnączy i zieleni.

Z ciekawostek to: krowy morskie – manaty – musiały zmienić dietę 
i obecnie delektują się główkami sałaty z dwóch gospodarstw rolnych 
niedaleko Wrocławia, a nie trawą morską, bo puściłyby zoo z torbami. 
Pingwiny – nie wszystkie – padły ofiarą dzikiego jenota, który kilka ty-
godni temu dopadł je na wybiegu. Uratowały się tylko te nieloty, które 
uciekły do głębokiej wody.

Po wędrówce wśród skał, obserwując najróżniejsze ryby, rybki, 
płaszczki, żółwie w akwarium nad głowami, odpoczęliśmy w restauracji 
„Laguna Bistro” w budynku Afrykarium prawie na dachu. Rozmowom 
koleżeńskim przy pysznym menu (ach te domowe ciasta) nie było koń-
ca. Gdy zapadł zmrok, Koleżanki i Koledzy udali się na Pergolę, by podzi-
wiać spektakl kolorowych grających fontann z okazji Święta Wrocławia.

Następnego dnia, w  sobotę 25 czerwca, w  kościele pw. Świętych 
Stanisława, Wacława i Doroty (patronów Polski, Czech i kolonistów nie-
mieckich) modliliśmy się za naszych zmarłych Profesorów, Mistrzów 
w  zawodzie lekarza i  stomatologa, Koleżanki i  Kolegów, którzy zmar-
li po 2015 roku: śp. śp. Konstanty Bałuciński, Anna Butra-Perlińska,  
Urszula Chomik, Walenty Dalecki, Czesław Hatowski, Jan Hejnar, Grze-
gorz Humpich, Alicja Hałunka-Janicka, Leszek Jesse, Danuta Marcinkow-
ska-Kamińska, Zygmunt Kobierski, Wincenty Karolewicz, Janusz Kozioł, 
Janina Kozieja-Łoś, Eugenia Krochmal-Krawczyk, Marian Łabęda, Janusz 
Malinowski, Janusz Marek, Jan Markiewicz, Grażyna Mroczek-Kiszka,  
Bogusława Klasztorna-Możdżeń, Ewa Leśkow, Jadwiga Remion, Euge-
niusz Roman, Józef Rowiecki, Jerzy Smolski, Maria Tunkiewicz-Kolen-
dzińska, Mieczysław Wolski, Jan Wysoczański i Ireneusz Zatoński.

Na zjazd przyjechało 91 lekarzy z Polski, Francji, Niemiec, Południowej 
Afryki, Szwecji i Teneryfy, w tym 65 lekarzy i 26 stomatologów. Kilkoro ze 
względów zdrowotnych nie dotarło, choć się zgłosili.

Część oficjalna odbyła się w  siedzibie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej 
przy ul. Kazimierza Wielkiego 45. 

Po studenckim śniadaniu przygotowanym przez pana Andrzeja Naj-
borowskiego i  jego ekipę (zamówionym 3 lata temu) udaliśmy się do 
sali konferencyjnej, która zachwyciła przybyłych z daleka (ach te żyran-
dole, szklany sufit).

Wiceprezes DIL dr Bożena Kaniak przywitała P.T. gości. Towarzyszyli 
jej Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska i Andrzej Kübler. Chór Medici Can-

tantes z  dyrygentką Magdaleną Wojtas wykonał „Gaudeamus igitur”, 
a obecni włączyli się z zapałem do śpiewu. Ponadto wysłuchano jeszcze 
kilka pieśni z repertuaru chóru, który zbiera nagrody na polskich i zagra-
nicznych konkursach.

W pełnej gali akademickiej dr hab. Tomasz Zatoński prof. nadzw., syn 
naszego kolegi śp. Ireneusza – prorektor ds. budowania relacji i współ-
pracy z  otoczeniem oraz prof. dr. hab. Marcin Mikulewicz – dziekan  
Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego wygłosili okolicznościowe prze-
mówienia i wręczyli nam po półwieczu odnowione dyplomy lekarskie.

Po wykonaniu grupowych zdjęć pamiątkowych, poczuliśmy się jak stu-
denci i wysłuchaliśmy wykładu prof. Jana Miodka „Jak polskie nazwy wracały 
na drogowskazy śląskich miejscowości po 1945 roku”. Każdy z nas oprócz 
pięknego Dyplomu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich otrzy-
mał w prezencie od Dolnośląskiej Izby Lekarskiej wydaną w 2022 r. książkę 
śp. dr. Jerzego B. Kosa pt. „Mistrzowie wrocławskiej medycyny”. Wiele Kole-
żanek i Kolegów ustawiło się w kolejce po autograf prof. J. Miodka, który 
znał osobiście dr. Kosa – lekarza zakaźnika i pisarza.

Koleżanka Danuta Krzemieniewska-Przybyszewska miała na zjazd 
przyjechać z Olsztyna. Dzień przed zjazdem dostałam od Niej gruby… 
gruby list z kilkoma numerami Biuletynu Lekarskiego Izby Lekarskiej War-
mińsko-Mazurskiej. W jednym z nich Danka pisze o 40 latach dermatolo-
gii dziecięcej w Olsztynie, w którym się urodziła, wychowywała i +50 lat 
pracowała, po ukończeniu w 1970 roku medycyny we Wrocławiu. Jesz-
cze na studiach prof. Józef Kubicz zaproponował jej pracę wolontariusza 
w Klinice Dermatologii. Danka zorganizowała Studenckie Koło Nauko-
we Dermatologiczne i została pierwszym prezesem. Z powodu poważ-
nej choroby ojca zmuszona była powrócić do rodzinnego Olsztyna… 
i została żoną lekarza Tomasza Przybyszewskiego.

Uzyskała specjalizację drugiego stopnia z  pediatrii i  dermatologii 
dziecięcej i została ordynatorem Oddziału Dermatologii Dziecięcej Szpi-
tala Dziecięcego w Olsztynie. W tym szpitalu zajmuje się nowoczesnym 
leczeniem łuszczycy, atopowym zapaleniem skóry i nie tylko. „...Lecząc 
dzieci z przewlekłymi chorobami skóry, co wymaga dużej empatii, zaan-
gażowania i wsparcia rodziny, przywraca im radość życia...”.

Wieczorem spotkaliśmy się na uroczystej kolacji w  Haston City 
Hotel w  sali Rolls  Royce. Panie bardzo eleganckie, panowie bardzo 
szarmanccy, menu wyśmienite – wszyscy bawili się znakomicie, 
a wspomnieniom nie było końca. Na parkiecie prawie do białego rana 
zachwycali: Grażyna i Andrzej Küblerowie, Stasia i Janusz Kaczmarzy-
kowie, Paweł Niemkiewicz z  młodą żoną oraz Ignac Einhorn obtań-
cowujący koleżanki, a wszystko fotografował pan pułkownik Ryszard 
Brdak – mąż Krysi Kwieduk. Później bardzo uprzejmie eskortował sa-
mochodem do domu kol. Dzidkę Diakowską-Ostaszewską na daleki 
Ołtaszyn/Wojszyce i niżej podpisaną.

Do zobaczenia w 2025 roku! ■
Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska

ZŁOTY (50+2) JUBILEUSZOWY ZJAZD 20. ROCZNIKA 
AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU (1964-1970)

Doktor Danuta 
Krzemieniewska-Przybyszewska
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47. WROCŁAWSKA KSIĘGA PAMIĘCI

Jak ten czas leci! W 2018 w grudniu XIII Wrocławska Księga Pamięci 
była pierwszą, która w całości poświęcona była środowisku me-

dycznemu i miała miejsce dzięki gościnności w Dolnośląskiej Izbie 
Lekarskiej wraz ze specjalnie przygotowanym przeze mnie kon-
certem. Następnie 1 października 2020 tylko młodzi ludzie świata 
medycznego, a także pielęgniarki, pielęgniarze, laboranci, kierow-
cy z SOR-ów szpitalnych zaangażowani w walce z COVID-em po 
raz pierwszy odznaczeni zostali we wrocławskiej katedrze po mszy 
za miasto Wrocław aż 33 wyróżnieniami przyznawanymi od tego 
momentu przez prezydenta Jacka Sutryka – Super Diamentami 
Wrocławia. A  specjalne przyznawane raz w  roku przez Towarzy-
stwo Miłośników Wrocławia Laury Wrocławia otrzymali wówczas 
prof. prof. Krzysztof Simon i Leszek Szenborn. Śpiewał chór i artyści 
operowi z naszego miasta. Złożono hołd tym, którzy nie przeżyli 
ataku tego groźnego wirusa, jak i tym co zrobili wszystko, aby to 
życie ratować. I tak było przez ostatnie 2 lata. Obecnie Wrocławska 
Księga Pamięci jest mieszana, bowiem jest wiele środowisk, które 
na to zasługują, jak właśnie ta 47. już Księga w gabinecie prezy-
denta miasta Jacka Sutryka i z jego osobistym udziałem, w której 
obok rzemieślników pracujących po 50 lat w zawodzie, obecni byli 
przedstawiciele świata medycznego i naukowego. 

Laureatem medalu „Zasłużony dla Wrocławia – Merito de 
Wratislavia”, został obecny, od 2016 r. prezes DIL, chirurg – dr n. 
med. PAWEŁ LESZEK WRÓBLEWSKI, absolwent wrocławskiej 
AM. W  latach 1998–2010 pracował w  Okręgowym Szpitalu 
Kolejowym, w którym przeszedł całą ścieżkę kariery: od młod-
szego asystenta, po dyrektora. Przez 25 lat  związany z  tym 
szpitalem kręcił o nim, i o ludziach tam pracujących filmy, a tak-
że spisał jego historię. To zaangażowany społecznik – działał 
aktywnie w  Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, współpra-
cował z Dolnośląskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych. 
Z determinacją i odwagą działał podczas trwania pandemii – 
inicjując działania mające na celu doposażenie pracowników 
służby zdrowia w  środki osobistej ochrony, organizując ich 
zakup za pośrednictwem Fundacji Lekarze Lekarzom i dystry-
bucję poprzez Izbę Lekarską. Dzięki tej działalności do Wrocła-
wia trafiły 2 tony środków ochrony osobistej, a do szpitala przy 
Koszarowej lampa bakteriobójcza. Kierowana przez niego Sta-

cja Sanitarno-Epidemiologiczna została uhonorowana w 2020 
jedną z pierwszych statuetek Super Diament Wrocławia. Wraz 
z 30 pracownikami Stacji, którą kieruje od roku 2013, był jedną 
z pierwszych ofiar wirusa SARS-CoV-2. Pomimo choroby nie za-
przestał zarządzania. Pracował online, obsługiwał telefony alar-
mowe. Tłumaczył w mediach zasady walki z pandemią i  sens 
działań przeciwepidemicznych finansując z własnych środków 
promowanie najistotniejszych informacji dotyczących wirusa. 
Ale też ma artystyczną duszę. Działa charytatywnie w zespole 
muzycznym „Sygit Band”, z którym grał m.in. na rzecz odbudo-
wy wrocławskiej synagogi i  budowy Kliniki Onkologii – Przy-
lądka Nadziei. Występował także z Tercetem Egzotycznym po-
zyskując środki na zakup sprzętu dla chorych dzieci. To także  
literat, poeta i malarz amator. Za swoją pracę w konkursie lite-
rackim pod hasłem „Ocalić od zapomnienia” otrzymał Nagrodę 
Rektora AM we Wrocławiu. W  latach 2009–2013 kierował roz-
budową i remontem siedziby DIL-u, dawnego pałacu Selderów, 
a następnie doprowadził do zakupu i wyremontowania przy-
legającego do budynku Izby pałacu hr. Fryderyki von Proskau. 
Dzięki temu Wrocław zyskał dwie zabytkowe kamienice w re-
prezentacyjnej części naszego miasta.

Medal „Zasłużony dla Wrocławia – Merito de Wratislavia” 
otrzymał także prof. dr hab. JÓZEF NICPOŃ, lekarz weterynarz 
od 1961 roku mieszkający we Wrocławiu. Po maturze ukoń-
czył 2-letnią Szkołę Instruktorów Higieny. Naukę kontynu-
ował na Wydziale Weterynaryjnym wówczas Wyższej Szkoły 
Rolniczej. Od 1986, do chwili przejścia na emeryturę, przez 28 
lat był kierownikiem Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką 
Koni, Psów i Kotów, a do roku 2021 także dyrektorem Centrum 
Diagnostyki Eksperymentalnej i  Innowacyjnych Technologii 
Biomedycznych oraz pełnomocnikiem Rektora ds. Ośrodka 
Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych oraz 
Ośrodka Leczenia i  Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Jego doro-
bek naukowy to 630 pozycji. Kierownik największego w Polsce 
grantu Demonstrator +, dotyczącego wyrobów medycznych 
z homogenatu porożogennych komórek macierzystych jelenia 
szlachetnego. W 2013 z  jego inicjatywy, z udziałem funduszy 
unijnych, wybudowane zostało Centrum Diagnostyki Ekspery-
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mentalnej i Innowacyjnych Technologii Medycznych, którego został dyrek-
torem. W 2008 uhonorowany został tytułem doktora honoris causa przez 
Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnolo-
gii, a w 2016 tytułem Honorowego Profesora na Uniwersytecie Kijowskim. 
Z jego inicjatywy jako pierwszy wrocławski Wydział Weterynaryjny rozpo-
czął studia w języku angielskim dla obcokrajowców.

Kolejną osobą wyróżnioną w  47. Wrocławskiej Księdze Pamięci prezy-
denckim Super Diamentem Wrocławia została dr n. chem. KAMILA STOKO-
WA-SOŁTYS, od 2014 adiunkt w Zakładzie Chemii Biologicznej na Wydziale 
Chemii UWR. Pracuje z lekarzami, odbyła staże w USA, Belgii i w Edynbur-
gu w 2018. Jej prace, którymi interesuje się środowisko medyczne Europy, 
dotyczą wiązania jonów metalu przez antybiotyki peptydowe i ich wpływ 
na wirusa zapalenia wątroby typu D, a  także ważne dla nas współcze-
snych – rola bakterii występującej w płytce zębowej na rozwój nowotwo-
ru jelita. Pod koniec września wyjeżdża do USA, aby skonsultować swoją 
pracę o niskocząsteczkowych związkach hamujących namnażanie wirusa 
SARS-CoV2. Jedna z ostatnich jej prac dotyczy roli jonów cynku w erady-
kacji, czyli całkowitym zwalczeniu choroby zakaźnej SARS-CoV-2 na całym 
świecie, wirusa odpowiedzialnego za chorobę COVID-19. Zdobyła I  miej-
sce w konkursie „Innowacja jest Kobietą” organizowanym przez Fundację 
Kobiety Nauki oraz złoty medal podczas XVIII Międzynarodowego Salonu 
Wynalazków Innowacyjnych Technologii Medycznych „Archimedes 2014” 
w  Moskwie. Jej artykuły naukowe są cytowane przez naukowców i  leka-
rzy z całego świata. Statuetka została przyznana za osiągnięcia naukowe 
wspierające medycynę!

Super Diament Wrocławia otrzymała ANNA RESZKO, lekarz medycyny, 
absolwentka AM we Wrocławiu z roku 1986. Pracę rozpoczęła w Wojewódz-
kim Szpitalu Zespolonym im. Babińskiego we Wrocławiu. W kolejnych latach 
pracowała w Poradni Hematologicznej przy ul. Dobrzyńskiej. W 1990 zdała 
egzamin specjalistyczny I stopnia, a w roku 1999 II stopnia, z wyróżnieniem, 
z chorób wewnętrznych. W tym samym czasie pracowała dodatkowo w Przy-
chodni ZOZ Zawidawie przy ul. Inflanckiej, prowadząc jednocześnie zajęcia 
dla studentów III roku AM z diagnostyki laboratoryjnej. Przez wiele lat brała 
udział w Targach Edukacji Prozdrowotnej, konsultowała pacjentów zagrożo-
nych miażdżycą. Jest także internistą w  przychodni Euromedicare Instytut 
Medyczny przy ul. Łowieckiej. Od 4 lat pracuje jako lekarz rodzinny w przy-
chodni przy ul. Krasińskiego. W roku 2001 założyła własną praktykę świadczą-
cą usługi wyjazdowe domowe. W czasie pandemii nie tylko online konsulto-
wała pacjentów, ale jeździła z wizytami do ciężko i obłożnie chorych, nie bała 
się przyjmować na miejscu w przychodni. Statuetkę otrzymała, jak napisano 
w uzasadnieniu: „…za odwagę i determinację w walce z COVID-em’’.

Kolejnym wyróżnionym Super Diamentem Wrocławia za odwagę i deter-
minację  w walce z COVID-em jest młody pielęgniarz RAFAŁ ŁUKASZ ZWO-
LAK zatrudniony od 2006 na Oddziale Intensywnej Terapii w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Kamieńskiego. Od początku pandemii 
pracował na obszarze covidowym Oddziału Intensywnej Terapii oraz przy 
znieczuleniach pacjentów covidowych. Podjął kolejną, dodatkową pracę 
w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym na Oddziale Anestezjologii, bo bra-
kowało pielęgniarzy. Zdarzało mu się znieczulać pacjentów podejrzanych 
o infekcję wirusową jak i covidową. Szybko podejmował to ryzyko, o czym 
mówili przełożeni. Obecnie jest zatrudniony na Oddziale Intensywnej Te-
rapii Szpitala Zakaźnego przy ul. Koszarowej. Statuetka czekała na niego 
przez półtora roku. Nie mógł jej odebrać, bo w czasie kolejnej edycji Księgi 
miał ostre dyżury. Tak stało się zresztą i tym razem AD 2022 – nie mógł przy-
być do Ratusza, aby odebrać z rąk prezydenta diamentową statuetkę. Może 
się uda w październiku...

Wręczając medale i  Super Diamenty prezydent Sutryk powiedział: 
„We Wrocławiu mieliśmy i mamy ważne plany i wydaje się, że bardzo istotne 
jest także to, żeby na chwilę zatrzymać się i  zobaczyć dzięki komu udało się 
i udaje te ważne plany wprowadzać w życie. Również, że potrafimy sobie dzię-
kować za to, co się wspólnie udało! I dziś też jest właśnie taki moment, że ja 
państwu za to, co zrobiliście i robicie dla Wrocławia DZIĘKUJĘ!”. ■

Wanda Ziembicka

Prezydent Jacek Sutryk wręczył medale „Zasłużony dla Wrocła-
wia – Merito de Wratislavia” dr. Pawłowi Wróblewskiemi, preze-
sowi DIL oraz…

...prof. Józefowi Nicponiowi lekarzowi weterynarii.

Super Diamenty Wrocławia z rąk prezydenta Jacka Sutryka 
otrzymały: lek Anna Reszko i…

… dr. n. chem. Kamila Stokowa-Sołtys.
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7 sierpnia 2022 r. w Ludwikowicach Kłodzkich 
w ramach kultowego już XIII Biegu na Wielką Sowę 
odbyły się VI Mistrzostwa Polski Lekarzy w  Biegu 
Górskim. Mimo szalejącej od wielu miesięcy 
inflacji  i drożyźnie, niekończącej się pandemii, 
z najdalszych zakątków kraju przyjechało 
479 biegaczy w tym 25 lekarzy, by na chwilę 
zapomnieć o tym wszystkim i dać sobie odrobinę 
relaksu, radości i  satysfakcji. Organizacyjnie 
jak zwykle perfekcyjnie. Po tygodniach upałów 
w  temperaturze około 20 stopni łatwiej było 
pokonać własne słabości i dotrzeć do mety w tym 
trudnym biegu.

Wśród kobiet wygrała Katarzyna Biała, drugie 
miejsce zajęła Dorota Bryda a trzecie – Małgorzata 
Toroń. W grupie startujących mężczyzn nowym 
Mistrzem Polski został Kamil Dąbrowski. Pozostałe 
miejsca na podium zajęli Jerzy Słobodzian i Jacek 
Chlasta.

Miejmy nadzieję spotkać się za rok w bardziej 
sprzyjających rywalizacji sportowej warunkach.

Podziękowania dla Komisji Sportu DIL za 
dofinansowanie zakupu trofeów sportowych dla 
najlepszych biegaczy górskich.

Jerzy Słobodzian

RELACJA Z VI MISTRZOSTW POLSKI 
LEKARZY W BIEGU GÓRSKIM
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Do końca nie było wiadomo, jakie będą losy mebli z gabine-
tu Hanny i Ludwika Hirszfeldów. Zabiegali o nie historycy 

z Warszawy, dlatego nie do przecenienia są starania dr Ligii So-
chy, dr. Jacka Ossowskiego i  dr. hab. Krzysztofa Wroneckiego, 
aby ta pamiątka, po z  pewnością jednych z  najwybitniejszych 
wrocławskich uczonych, na zawsze pozostała w naszym mieście. 

Profesorostwo Hanna i  Ludwik Hirszfeldowie ostatnie lata 
swojego życia spędzili na wrocławskim Biskupinie w  willi przy 
ulicy Wittiga 11. Było to także miejsce pracy naukowej obojga 
uczonych w gabinecie wyposażonym w eklektyczne meble. Po 
odejściu profesora, na stałe zamieszkała z profesor Hanną Hirsz-
feldową jej uczennica i współpracownica dr Ewa Bogdanowicz, 

WYDARZYŁO SIĘ

Gabinet Hanny i Ludwika 
Hirszfeldów w Dolnośląskiej 
Izbie Lekarskiej
Spadkobiercy postanowili: gabinet Hanny i Ludwika Hirszfeldów pozo-
stanie na zawsze we Wrocławiu

Symboliczego przecięcia wstęgi dokonali: Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska – przewodnicząca Ośrodka Pamięci i Dokumentacji Historycznej Dolnośląskiej Izby 
Lekarskiej we Wrocławiu oraz prezes DRL Paweł Wróblewski.
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która stała się naturalną spadkobierczynią pozostawionego 
majątku. Dr Ewa Bogdanowicz pozostała w mieszkaniu Hirsz-
feldów do końca. Dożyła 100 lat. Wykonywała tylko bieżące 
remonty, zachowując tym samym klimat mieszkania, jaki stwo-
rzyło przed laty małżeństwo naukowców.

Decyzją Anny Sarbinowskiej – bratanicy dr Ewy Bogdanowicz 
–  meble, zdjęcia, publikacje naukowe i wiele innych pamiątek 
zostało przekazanych Muzeum Miejskiemu, natomiast jego 
dyrektor dr Maciej Łagiewski przekazał je w depozyt Dolnoślą-
skiej Izbie Lekarskiej, uznając przy tym, że będą wśród swoich. 

Po niezbędnych pracach konserwacyjnych gabinet został 
zaaranżowany przez kustosz muzeum Magdalenę Szmidę-
-Półbratek w Klubie Lekarza, a 1 lipca nastąpiło jego uroczyste 
otwarcie połączone z sesją naukową. 

Spotkanie otworzył prezes DRL dr Paweł Wróblewski, wska-
zując na potrzebę pielęgnowania pamięci o  tych, którzy byli 
przed nami i  swoją pracą stworzyli podwaliny pod współcze-
sną nowoczesną medycynę. W  imieniu dyrektora dr. Macieja 
Łagiewskiego zabrał głos prof. Krzysztof Wronecki, dziękując 
spadkobiercom za decyzję o pozostawieniu pamiątek po Hirsz-
feldach we Wrocławiu. Przypomniał jednocześnie ich wrocław-
ski okres życia i pracy naukowej. 

Na spotkaniu nie zabrakło prof. Urszuli Glensk, autorki książki 
„Hirszfeldowie. Zrozumieć krew”. W  naszym środowisku pani 
profesor, na co dzień pracownik naukowy Instytutu Dzienni-
karstwa i  Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskie-
go, uchodzi za znawcę życia i działalności profesorostwa Hanny 
i Ludwika Hirszfeldów. Choć nie jest lekarzem, zawiłości badań 
obu uczonych zgłębiła doskonale. 

Badania naukowe Hirszfeldów przybliżył zebranym prof. 
Marcin Czerwiński z  Instytutu Immunologii i Terapii Doświad-
czalnej – omówił dziedzictwo Ludwika Hirszfelda i wpływ jego 
badań na współczesną naukę

Po serii wykładów odtworzony został niezwykle ciekawy film 
redaktor Leny Kaletowej pt. „ Ludwik Hirszfeld”. 

Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie dr Gra-

Gabinet profesorostwa Hanny i Ludwika Hirszfeldów

Dr hab. Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska z dr. Pawłem Wróblewskim kroją oko-
licznościowy tort.
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żyny Ossowskiej, która wspominała 
małżeństwo uczonych jako sąsiadów. 
Pamięta wizyty lekarskie u  profesor 
Hanny Hirszfeldowej, której była pa-
cjentką, ale także wizyty profesora 
w ogrodzie jej rodziców, kiedy uczo-
ny przychodził na kawę lub po prostu 
coś pożyczyć, np. takie zielone do ro-
sołu (pietruszkę – przypis autora).

Część naukowa została zakończona 
bardzo wzruszającym wydarzeniem. 
Dr hab. Barbara Bruziewicz-Mikła-
szewska wręczyła symboliczną no-
minację dr Ligii Sosze, która została 
Honorowym Kustoszem gabinetu. Dr 
Ligia Socha dziękując, łamiącym gło-
sem powiedziała, że jej marzenie się 
spełniło. Gabinet to nie tylko meble 
– mówiła –  ale także namacalna pa-
miątka, która będzie zawsze przypo-
minała uczonych. 

Po części naukowej, która odbyła 
się w  sali wykładowej, zebrani prze-
szli do Klubu Lekarza, gdzie dr Paweł 
Wróblewski z dr hab. Barbarą Bruzie-
wicz-Mikłaszewską przecięli wstęgę, 
oddając tym samym gabinet zwie-
dzającym. 

W  zaaranżowanym gabinecie była 
dodatkowa niespodzianka. Pani prof. 
Urszula Glensk podpisywała swoją 
książkę, prezent od Dolnośląskiej Izby 
Lekarskiej dla uczestników spotkania. 

Wśród gości byli przedstawiciele 
Uniwersytetu Medycznego, Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, Politechniki, 
Instytutu Immunologii i  Terapii Do-
świadczalnej, uczniowie profesor 
Hanny i  Ludwika Hirszfeldów, człon-
kowie Polskiego Towarzystwa Historii 
Nauk Medycznych, Ośrodka Pamięci 
i Dokumentacji Dolnośląskiej Izby Le-
karskiej, a także goście z Ośrodka Do-
kumentacji Historycznej Śląskiej Izby 
Lekarskiej pod przewodnictwem dr. 
hab. Krzysztofa Siemianowicza, któ-
rzy swoją wizytą zrobili nam bardzo 
miłą niespodziankę. 

Gabinet można oglądać codziennie 
w  godzinach pracy Izby. Przedstawi-
ciele Ośrodka Pamięci i  Dokumenta-
cji Historycznej już zapowiadają pro-
mocję gabinetu w  szkołach, wszak 
nie ma lepszego miejsca na lekcje 
biologii na temat krwi, immunologii 
czy bakteriologii, a także historii. ■ 

Dariusz Lewera  
prowadzący spotkanie Profesor Urszula Glensk podpisuje swoją książkę lek. Małgorzacie Niemiec.

Goście ogladają dokumenty umieszczone w gablotach. 

Prezes DRL Paweł Wróblewski w gronie przedstawicieli Izby oraz gości ze Śląskiej Izby Lekarskiej
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W gorącą sobotę, 16 lipca br., grupa członków  Katolickiego Sto-
warzyszenia Lekarzy Polskich spotkała się po raz kolejny 

u Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach, by tradycyjnie uczcić 
św. Andrzeja Świerada.

Tym razem mieliśmy dodatkową okazję włączyć się częściowo 
w uroczystości ku czci św. Michała Archanioła, połączone z peregry-
nacją jego figury. Program uroczystości był bardzo bogaty i  trwał 
trzy dni. Były to msze św., modlitwy, konferencje, które odbywały 
się w kaplicy MB Dobrej Rady w Sulistrowiczkach oraz w kościele 
pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na szczycie Ślęży.

My uczestniczyliśmy w sobotnie południe w uroczystej konce-
lebrowanej mszy św. w kaplicy Matki Bożej, której przewodniczył 
ks. Ryszard Staszak, kustosz ślężańskiego sanktuarium. Homilię 
wygłosił ks. Andrzej Żarkowski ze Zgromadzenia Michalitów, któremu 
patronuje św. Michał Archanioł z Góry Gargano. W homilii nawiązał do 
postaci Świętego i przypomniał, że jest on uznawany za największego 
pogromcę szatana i księcia Chórów Anielskich. Św. Michał troszczy 
się o każdego człowieka, pomagając mu walczyć ze złem, odsuwając 
tym samym widmo piekła. Na zakończenie zaapelował do ludzi star-
szych i chorych, borykających się z cierpieniami i chorobami, by swój 
codzienny krzyż nieśli z miłością, której mamy uczyć się w szkole 
Jezusa Chrystusa. Mamy Go jednocześnie prosić o siły i odwagę aby 
móc zawsze wołać: „Któż jak Bóg". Piękna figura św. Michała Archanio-
ła ze złotym mieczem pokonującego szatana, wykonana w  białym 
marmurze, która znajdowała się podczas mszy św. w kaplicy, ma być 
umieszczona w kościele na szczycie Ślęży. Ma strzec wiernych – piel-
grzymów i turystów i pomagać im w walce z zakusami złego ducha.

Po mszy św., zapaleniem znicza przy kamiennym głazie, uczci-
liśmy pamięć św. Andrzeja Świerada. Miłą niespodzianką dla nas 

stał się wyjazd samochodem terenowym na szczyt Ślęży, za co 
jesteśmy wdzięczni ks. Jakubowi Bartczakowi. Jest to zawsze duża 
atrakcja dla nas, osób w zaawansowanym wieku, znaleźć się na szczy-
cie i móc rozkoszować się z wysoka pięknem przyrody. Niestety, 
tym razem była to wyprawa w strugach deszczu, bez możliwości 
podziwiania okolicy. Dotarliśmy jednak dzielnie, pokonując wyso-
kie kamienne schody, do kościoła. Chwila wspólnotowej modlitwy 
w intencji pokoju na świecie i powrót leśnym traktem, już w... promie-
niach słońca. Natura potrafi być zaskakująca, zwłaszcza w górach!

W drodze powrotnej, tradycyjna przerwa w podróży w Rogowie 
Sobóckim – na  kawę i zakupy pysznego chleba, Do zobaczenia za rok!

Anna Dadun-Sęk

SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM MICHAŁEM 
ARCHANIOŁEM W SULISTROWICZKACH

Członkowie Oddziału Dolnośląskiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w  kaplicy Matki Bożej Dobrej Rady. W centrum figura św. Michała Archanioła z  Gargamo.  
W lewym górnym rogu – ks. Ryszard Staszak, kustosz ślężańskiego sanktuarium. Po lewej w dole – dr Anna Dadun -Sęk autorka artykułu, obok niej w czerni – prezes O/D KSLP  
prof. Ludwika Sadowska. 

Członkowie O/D KSLP przy Głazach wotywnych ku czci św. Świerada – 
pierwszego świętego lekarza – ufundowanych z inicjatywy śp. prof. Gerwazego 
Świderskiego, zapalają symboliczny znicz pamięci  w czerni – prezes O/D KSLP 
prof. Ludwika  Sadowska).
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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

37 M EDIUM wrzesień 2022

PRAWO I MEDYCYNA
Fo

t. 
z 

ar
ch

iw
um

 „M
ed

iu
m

”

22 czerwca 2022 r. zostało opublikowane w Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1304 obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwiet-
nia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz 
sposobu jej przetwarzania.

29 czerwca 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 czerwca 
2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższe-
go wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych 
innych ustaw, opublikowana w Dz.U. z 2022 r. poz. 1352.

Do 1 lipca 2022  r. podmiot leczniczy dokonuje podwyższenia 
wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód 
medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego 
niż pracownik wykonujący zawód medyczny, którego wyna-
grodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodze-
nia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn współczynnika pra-
cy określonego w  załączniku do ustawy i  kwoty przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 
w  roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa 
GUS, do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie za-
sadnicze, z uwzględnieniem następujących warunków:
•	sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego usta-

lają, w drodze porozumienia, strony uprawnione w danym 
podmiocie leczniczym do zawarcia zakładowego układu 
zbiorowego pracy, 

•	podmiot leczniczy, u  którego nie działa zakładowa orga-
nizacja związkowa, zawiera porozumienie z pracownikiem 
wybranym przez pracowników podmiotu leczniczego do 
reprezentowania ich interesów,

•	 jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte, sposób podwyż-
szania wynagrodzenia zasadniczego ustala w drodze zarzą-
dzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia kierownik 
podmiotu leczniczego, a  w  przypadku podmiotów leczni-
czych działających w formie jednostek budżetowych i jed-
nostek wojskowych, podmiot tworzący,
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•	ustalony w  drodze porozumienia albo zarządzenia sposób 
podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego zapewnia pro-
porcjonalny dla każdej z  grup zawodowych średni wzrost 
tego wynagrodzenia. 
Do wynagrodzeń zasadniczych stażystów i  rezydentów nie 

stosuje się powyższych warunków. 
Wynagrodzenia zasadnicze stażystów i  rezydentów określa 

minister zdrowia, zapewniając podwyższenie tego wynagro-
dzenia do poziomu najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
ustalonego w sposób określony w ustawie.
Od 1 lipca 2022 r. w umowie o pracę pracowników wykonują-
cych zawód medyczny lub pracowników działalności podsta-
wowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, 
wskazuje się, do której grupy zawodowej określonej w załącz-
niku do ustawy jest zaliczone zajmowane przez pracownika 
stanowisko pracy.

Strony umowy o pracę dostosują umowy wskazanych wyżej 
pracowników, do wymogów określonych w ustawie, w termi-
nie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie

Zmiany zostały wprowadzone również w ustawie o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych. 

Świadczeniodawca, który zawarł umowę o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej, udostępnia Agencji Oceny Technolo-
gii Medycznych i Taryfikacji nieodpłatnie, w  terminie wskaza-
nym przez Prezesa Agencji, z nie krótszym niż 14 dni od dnia 
otrzymania wniosku o udostępnienie danych, dane dotyczące 
wszystkich osób zatrudnionych u niego na podstawie umowy 
o pracę lub świadczących usługi na podstawie umowy cywil-
noprawnej, lub w  ramach podwykonawstwa, obejmujące 
informacje o  wymiarze zatrudnienia i  wysokości poszczegól-
nych składowych wynagrodzenia, oraz kosztów zatrudnienia 
ponoszonych przez świadczeniodawcę, a także dane dotyczą-
ce udzielania oraz finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

29 czerwca 2022  r. weszło w  życie rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilakty-
ka 40 PLUS”, opublikowane w Dz.U. z 2022 r. poz. 1354.

Etap realizacji programu pilotażowego trwa od 1 lipca do 31 
grudnia 2022 r.

30 czerwca 2022  r. weszło w  życie rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, 
opublikowane w Dz.U. z 2022 r. poz. 1305.

Projekt lotniska lub lądowiska wymaga uzyskania pozytyw-
nej opinii podmiotu leczniczego utworzonego przez ministra 
zdrowia w celu realizacji zadań lotniczych zespołów ratownic-
twa medycznego.

Podmiot leczniczy, który do dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia nie dostosował Szpitalnego Oddziału Ratun-
kowego do wymagań określonych w  dotychczasowych prze-
pisach, przedstawi projekt lotniska lub lądowiska, podmiotowi 
leczniczemu utworzonemu przez ministra zdrowia w  celu 
realizacji zadań lotniczych zespołów ratownictwa medyczne-
go, w terminie do 31 grudnia 2022 r., w celu uzyskania pozy-
tywnej opinii tego podmiotu.

Do 31 grudnia 2024  r. został przedłużony termin spełnie-
nia warunku, w  zakresie posiadania przez oddział, całodobo-
wego lotniska, zlokalizowanego w  takiej odległości, aby było 
możliwe przyjęcie osób, które znajdują się w  stanie nagłego 
zagrożenia zdrowotnego, bez pośrednictwa specjalistycznych 
środków transportu sanitarnego lub całodobowego lądowiska.

Do 30 czerwca 2023 r. ordynatorem oddziału (lekarzem kieru-
jącym oddziałem) jest lekarz systemu.

30 czerwca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z  dnia 29 czerwca 2022  r. zmieniające rozporzą-
dzenie w  sprawie świadczeń gwarantowanych  z  zakresu 
programów zdrowotnych, opublikowane w Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1366.

W wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów 
zdrowotnych dodany został program badań przesiewowych 
raka jelita grubego.

1 lipca 2022 r. weszło w  życie rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w  sprawie świadczeń gwarantowanych z  zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej, opublikowane w  Dz.U. 
z 2022 r. poz. 1355.

Zmiany zostały wprowadzone w załączniku nr 1 do rozporzą-
dzenia w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwa-
rantowanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia.

1 lipca 2022 r. weszła w  życie ustawa z  dnia 8 czerwca 
2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pań-
stwa oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dz.U. 
z 2022 r. poz. 1383.

Minister rodziny i  spraw społecznych może dofinansować 
z Funduszu Pracy koszty szkolenia z języka polskiego dla oby-
wateli Ukrainy posiadających dyplom lekarza, lekarza dentysty 
potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, 
wydany w  innym państwie niż państwo członkowskie UE, na 
wniosek okręgowej izby lekarskiej.
Dofinansowanie kosztu szkolenia nie może przekraczać kwoty 
3000 zł dla jednej osoby za jedno szkolenie. Obywatel Ukrainy 
może wziąć udział w maksymalnie trzech szkoleniach.

Okręgowa izba lekarska składa do ministra raz w  miesiącu 
wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia zawierający:

•	nazwę i adres instytucji przeprowadzającej szkolenie,
•	termin i zakres szkolenia oraz liczbę godzin szkolenia, 
•	planowaną wysokość kosztów szkolenia, 
•	planowaną liczbę osób uczestniczących w szkoleniu.

W przypadku braku środków finansowych wniosek o dofinan-
sowanie kosztów szkolenia rozpatruje się negatywnie.
Minister po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podpisuje 
umowę z okręgową izbą lekarską i przekazuje kwotę na dofi-
nansowanie kosztów szkolenia.
Po zakończeniu szkolenia okręgowa izba lekarska przekazuje 
do ministra sprawozdanie zawierające: 
okręgowa izba lekarska załącza do sprawozdania zaświadcze-
nia o  ukończeniu szkolenia osób wykazanych w  sprawozda-
niu oraz dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków 
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w wysokości wynikającej ze sprawozdania.
W przypadku gdy ostateczny koszt szkolenia jest niższy niż pla-
nowany, okręgowa izba lekarska zwraca nadwyżkę ministrowi.
Okręgowa izba lekarska zwraca koszt szkolenia w  przypadku 
gdy szkolenie się nie odbędzie. 

Okręgowa izba lekarska może w terminie 30 dni od dnia wej-
ścia w życie niniejszej ustawy złożyć wniosek o dofinansowanie 
kosztów szkolenia rozpoczętego w okresie po 23 lutego 2022 r. 
do 1 lipca 2022 r.

5 lipca 2022 r. zostało opublikowane w Dz.U. z 2022 r. poz. 
1410 obwieszczenie Ministra Zdrowia z  dnia 10 czerwca 
2022  r. w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia w  sprawie kwalifikacji osób 
przeprowadzających badania kwalifikacyjne i  szczepie-
nia ochronne przeciwko COVID-19.

5 lipca 2022 r. zostało opublikowane w Dz.U. z 2022 r. poz. 
1406 obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 
2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwaranto-
wanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

6 lipca 2022 r. weszło w  życie rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w  sprawie specjalizacji lekarzy i  lekarzy denty-
stów, opublikowane w Dz.U. z 2022 r. poz. 1408.

Załączniki do rozporządzenia zawierają wzory dyplomów uzy-
skania tytułu specjalisty lekarza albo lekarza dentysty. 

6 lipca 2022 r. zostało opublikowane w  Dz.U. z  2022  r. 
poz. 1417 obwieszczenie Ministra Zdrowia z  dnia 10 
czerwca 2022  r. w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w  sprawie skierowań 
wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Infor-
macji Medycznej.

7 lipca 2022 r. weszło w  życie rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 4 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu 
w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej, opublikowane w Dz.U. z 2022 r. poz. 1421.

Zmiany zostały wprowadzone w  załączniku zawierającym 
wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert w  rodzaju 
ambulatoryjna opieka zdrowotna, w którym dodano badanie 
rezonansu magnetycznego piersi. 
W  załączniku określającym programy zdrowotne dodano 
program badań przesiewowych raka jelita grubego.

19 lipca 2022 r. weszło w  życie rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 11 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w  sprawie wzorów oświadczeń o  przysługującym świad-
czeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, 
opublikowane w Dz.U. z 2022 r. poz. 1501.

Załącznik do rozporządzenia zawiera wzór oświadczenia 
o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki 
zdrowotnej składane przez przedstawiciela ustawowego albo 
opiekuna prawnego lub faktycznego.

21 lipca 2022 r. weszło w  życie rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w  sprawie programu pilotażowego w  zakresie komplek-
sowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami 
leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR, opubli-
kowane w Dz.U. z 2022 r. poz. 1517.

Okres realizacji programu pilotażowego obejmuje etap reali-
zacji, podczas którego są udzielane świadczenia opieki zdro-
wotnej w  ramach programu pilotażowego, który trwa do 30 
czerwca 2024 r., przy czym leczenie zabiegowe z  zakresu 
chirurgii bariatrycznej jest realizowane nie później niż 12 mie-
sięcy przed zakończeniem etapu realizacji programu pilotażo-
wego.

Ośrodek koordynujący realizuje umowę o  udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie 
chirurgia ogólna oraz spełnia warunki do realizacji świadczeń 
opieki zdrowotnej w ramach KOS-BAR określone w rozporzą-
dzeniu, w tym zrealizował co najmniej w jednym roku z trzech 
kolejnych lat 2019–2021 co najmniej 130 zabiegów chirur-
gicznego leczenia otyłości wykonywanych minimum dwiema 
różnymi technikami. 

Załącznik do rozporządzenia zawiera wykaz ośrodków koordy-
nujących.

21 lipca 2022 r. zostało opublikowane w Dz.U. z 2022 r. poz. 
1530 obwieszczenie Ministra Zdrowia z  dnia 10 czerwca 
2022  r. w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia w  sprawie warunków wyna-
gradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych 
działających w formie jednostki budżetowej.

21 lipca 2022 r. zostało opublikowane w  Dz.U. z  2022 r. 
poz. 1529 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o zawodzie felczera.

22 lipca 2022 r. weszło w  życie rozporządzenie Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie świad-
czeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodo-
wym, opublikowane w Dz.U. z 2022 r. poz. 1531.

23 lipca 2022 r. weszło w  życie rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w  sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarza-
nych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu 
rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania 
podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń 
ze środków publicznych, opublikowane w Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1497.
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Kody jednostek statystycznych określonych w  zmienionym 
rozporządzeniu są gromadzone w  rejestrze świadczeń opieki 
zdrowotnej od 1 sierpnia 2022 r. i przekazywane po raz pierwszy 
w  komunikacie dotyczącym świadczeń opieki zdrowotnej 
udzielonych w sierpniu 2022 r.

Rozporządzenie określiło, iż prawo do korzystania poza kolej-
nością ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje również:

•	żołnierzom zawodowym i  żołnierzom pełniącym terytorialną 
służbę wojskową w  podmiotach leczniczych, dla których 
podmiotem tworzącym jest MON, oraz przez niego nadzo-
rowanych,

•	dawcom krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub 
jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.

23 lipca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w  postępo-
waniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej, opublikowane w  Dz.U. z  2022  r. 
poz. 1545.

W załączniku zawierającym wykaz szczegółowych kryteriów 
wyboru ofert w  rodzaju świadczenia zdrowotne kontrakto-
wane odrębnie, dodano opiekę nad rodzinami wysokiego, 
dziedzicznie uwarunkowanego, ryzyka zachorowania na:

•	raka piersi lub raka jajnika,
•	raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy,
•	siatkówczaka lub chorobę von Hippel-Lindau (VHL).

23 lipca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z  dnia 21 lipca 2022 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opublikowane 
w Dz U. z 2022 r. poz. 1542.

W  załączniku zawierającym wykaz świadczeń gwarantowa-
nych, w przypadku innych świadczeń ambulatoryjnych, doda-
no opiekę nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunko-
wanego ryzyka zachorowania na:
•	raka piersi lub raka jajnika,
•	raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy
•	siatkówczaka lub chorobę von Hippel-Lindau (VHL)

26 lipca 2022 r. zostało opublikowane w  Dz.U. z  2022 r. 
poz. 1555 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji w ochronie 
zdrowia.

27 lipca 2022 r. weszło w  życie rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z  dnia 26 lipca 2022 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert 
w  postępowaniu w  sprawie zawarcia umów o  udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, opublikowane w  Dz.U. 
z 2022 r. poz. 1562.

Prezes NFZ określa współczynniki korygujące, dotyczące świad-
czeń udzielanych przez pracowników wykonujących zawód 

medyczny oraz przy udziale pracowników działalności podsta-
wowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, 
zatrudnionych w  podmiocie leczniczym, których wynagro-
dzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego, ustalonego na zasadach określonych w ustawie 
z  dnia 8 czerwca 2017  r. o  sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrud-
nionych w  podmiotach leczniczych, w  brzmieniu z  dnia 22 
czerwca 2021 r., w celu przeznaczenia dodatkowych środków 
na pokrycie kosztów podwyższenia wynagrodzenia zasad-
niczego tych pracowników do wysokości nie niższej niż 
najniższe wynagrodzenie zasadnicze, z  uwzględnieniem 
warunków określonych w tej ustawie.

27 lipca 2022 r. zostało opublikowane w Dz.U. z 2022 r. poz. 
1575 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludz-
kiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

29 lipca 2022 r. weszło w  życie rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeu-
tycznych skierowanych do dzieci i  młodzieży problemo-
wo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz 
ich rodzin, opublikowane w Dz.U. z 2022 r. poz. 1487.

29 lipca 2022 r. weszło w  życie rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie wysokości za-
sadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i  leka-
rzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach re-
zydentury, opublikowane w Dz.U. z 2022 r. poz. 1579.

Od 1 lipca 2022 r. wysokość zasadniczego wynagrodzenia 
miesięcznego lekarza i  lekarza dentysty odbywającego daną 
specjalizację w  ramach rezydentury w  dziedzinach: aneste-
zjologia i  intensywna terapia, chirurgia dziecięca, chirurgia 
ogólna, chirurgia onkologiczna, choroby wewnętrzne, choroby 
zakaźne, geriatria, hematologia, kardiologia dziecięca, medy-
cyna paliatywna, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna, 
neonatologia, neurologia dziecięca, onkologia i  hematolo-
gia dziecięca, onkologia kliniczna, patomorfologia, pediatria, 
psychiatria, psychiatria dzieci i młodzieży, radioterapia onkolo-
giczna, stomatologia dziecięca – w  pierwszych dwóch latach 
zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 7076 zł, a po dwóch 
latach zatrudnienia w tym trybie – 7211 zł.

Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza 
i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach 
rezydentury w dziedzinach medycyny innych niż wymienione 
wyżej, w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezy-
dentury wynosi 6739 zł, a po dwóch latach zatrudnienia w tym 
trybie 6942 zł. 

Lekarze dentyści, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania 
szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury w dziedzinie 
ortodoncji przed 1 lipca 2020 r., zachowują prawo do otrzy-
mywania wynagrodzenia zasadniczego w  wysokości okre-
ślonej dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne 
w  trybie rezydentury w  dziedzinie priorytetowej – do dnia 
zakończenia odbywania tego szkolenia w tym trybie. 
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29 lipca 2022 r. zostało opublikowane w Dz.U. z 2022 r. poz. 
1601 obwieszczenie Ministra Zdrowia z  dnia 27 czerwca 
2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finan-
sowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej.

30 lipca 2022 r. weszło w  życie rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników 
podmiotów leczniczych działających w  formie jednostki 
budżetowej, opublikowane w Dz.U. z 2022 r. poz. 1596.

Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone 
w  załączniku nr 1 do rozporządzenia, mają zastosowanie do 
wynagrodzeń należnych od 1 stycznia 2022 r.

1 sierpnia 2022 r. zostało opublikowane w Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1608 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o zdrowiu publicznym.

2 sierpnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematy-
ki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz 
szczegółowych warunków i  trybu kierowania na badania 
lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psycho-
logii transportu, opublikowane w Dz.U. z 2022 r. poz. 1505.

6 sierpnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 4 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku 
hospitalizacji, opublikowane w Dz.U. z 2022 r. poz. 1654.

Tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie: w sprawie cho-
rób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospita-
lizacji, izolacji w warunkach domowych, kwarantanny lub 
nadzoru epidemiologicznego.

Obowiązkowej hospitalizacji podlegają osoby, u  których 
stwierdzono zakażenie lub chore oraz podejrzane o zakażenie 
lub zachorowanie na ospę małpią, jeżeli nie zostały przez leka-
rza lub felczera skierowane do leczenia lub diagnostyki labora-
toryjnej w kierunku wirusa ospy małpiej w ramach obowiązko-
wej izolacji w warunkach domowych.

Obowiązkowej izolacji w  warunkach domowych podlegają 
osoby, u  których stwierdzono zakażenie wywołane wirusem 
ospy małpiej lub zachorowanie na ospę małpią lub podejrzane 
o zakażenie lub zachorowanie, wobec których lekarz lub felczer 
nie postanowił o obowiązkowej hospitalizacji.

O zakończeniu izolacji w warunkach domowych postanawia 
lekarz lub felczer po odbyciu konsultacji z  pacjentem, w  tym 
w formie teleporady, nie wcześniej niż w 21 dobie odbywania tej 
izolacji, a jeżeli pacjent nie ma objawów choroby ospy małpiej – 
nie wcześniej niż w 14 dobie.

W przypadku pacjentów z objawami choroby ospy małpiej le-
karz lub felczer może postanowić o przedłużeniu okresu izolacji 
w warunkach domowych do 30 dni.

W przypadku osób odbywających w dniu wejścia w ży-
cie niniejszego rozporządzenia obowiązkową hospitaliza-

cję w  związku z  zakażeniem lub chorobą, podejrzeniem  
o zakażenie lub zachorowanie na ospę małpią, i skierowanych 
ze szpitala do odbycia obowiązkowej izolacji w  warunkach 
domowych okres obowiązkowej izolacji w warunkach domo-
wych ulega skróceniu o  okres obowiązkowej hospitalizacji, 
którą te osoby odbyły.

8 sierpnia 2022 r. zostało opublikowane w Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1665 obwieszczenie Ministra Zdrowia z  dnia 27 
czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu sub-
stancji psychotropowych, środków odurzających oraz 
nowych substancji psychoaktywnych. 

8 sierpnia 2022 r. zostało opublikowane w Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1657 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalcza-
niu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

20 sierpnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniające rozporządze-
nie w  sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu pod-
stawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki 
zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od 
dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., opubli-
kowane w Dz.U. z 2022 r. poz. 1653.

23 sierpnia 2022 r. weszło w  życie rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie dokumen-
tacji medycznej prowadzonej w  podmiotach leczniczych dla 
osób pozbawionych wolności, opublikowane w Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1659.

13 września 2022 r. wchodzi w  życie rozporządzenie 
Ministra Rodziny i  Polityki Społecznej z  dnia 19 lipca 
2022  r. o  zmianie rozporządzenia zmieniającego rozpo-
rządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawno.

Uchylone zostały przepisy stanowiące, że z przyczyn związanych 
ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu 
się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej 
wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w okresie od 8 marca 2020 r. 
do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epide-
micznego lub stanu epidemii, ocena stanu zdrowia może być 
wydana bez badania dziecka lub osoby zainteresowanej, oraz 
o  rozpoznaniu sprawy i wydaniu orzeczenia, bez uczestnictwa 
w posiedzeniu zespołu orzekającego wymienionych osób.

Do spraw wszczętych i  nierozpatrzonych dotyczących wnio-
sków o wydanie orzeczeń o:
•	niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16. roku życia,
•	stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16. rok 

życia,
•	wskazaniach do ulg i  uprawnień – złożonych przed dniem 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się prze-
pisy dotychczasowe. ■
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KWESTIA ZASADNICZA I NIE TYLKO NOMENKLATUROWA,
CZY LEKARZ DENTYSTA WYKONUJĄC ZAWÓD ZAWSZE PROWADZI 
DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ?
Prowadzenie działalności leczniczej a  wykonywanie zawodu 
lekarza czy lekarza dentysty. [??] Powyższy kontekst, a dokład-
niej zestawienie tych dwóch pojęć, jest istotne w zakresie tego 
czym lekarz czy lekarz dentysta zajmuje się na co dzień w ra-
mach swojego wykształcenia i  realizowania się zawodowego. 
Innymi słowy, czy wykonując zawód prowadzi działalność lecz-
niczą? Uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na wyżej postawio-
ne pytanie wymaga sięgnięcia do co najmniej dwóch aktów 
normatywnych: 
•	ustawa o  działalności leczniczej z  dnia 15 kwietnia 2011 r. 

(Dz.U. Nr 112, poz. 654),
•	ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grud-

nia 1996 r. (Dz.U. 1997 Nr 28, poz. 152).
Zwraca się uwagę na zwrot „co najmniej”, który pozwala 

wnioskować, iż podstaw normatywnych do prowadzenia dzia-
łalności leczniczej czy też wykonywania zawodu lekarza, czy 
lekarza dentysty jest znacznie więcej. Powyższe nie stanowi 
pożądanego zjawiska, którego eliminacja wymaga jednak re-
dukowania ilości reguł normatywnych w  celu usprawniania 
możliwości wykonywania profesji medycznych. Prawo ma peł-
nić funkcję utylitarną, co oznacza w  analizowanym zakresie, 
iż ma służyć lekarzom, ich pacjentom, ułatwiać realizowanie 
świadczeń zdrowotnych, skupiać się na głównym założeniu 
wykonywania tych zawodów, to jest ochronie życia i zdrowia 
ludzkiego, zapobieganiu chorobom, leczeniu chorych oraz nie-
sieniu ulgi w cierpieniu.

Przechodząc od ogółu do szczegółu. Udzielanie świadczeń 
zdrowotnych jest możliwe w  wielu różnych formach organi-
zacyjnych i  prawnych. Otóż świadczenie tego rodzaju usług 
może odbywać się w ramach pracy najemnej, np. na podsta-
wie umowy o pracę. Nadto udzielanie świadczeń zdrowotnych 
może odbywać się w formie tzw. pozarolniczej działalności go-
spodarczej. Podmiot wykonujący działalność leczniczą to pod-
miot, który prowadzi działalność leczniczą na własny rachunek, 
świadcząc profesjonalne usługi zdrowotne w  sposób ciągły 
i  zorganizowany. Natomiast wykonywanie działalności leczni-
czej może odbywać się w ramach: 
•	praktyki zawodowej,
•	podmiotu leczniczego. 

Wykonywanie zawodu lekarza dentysty polega na udziela-
niu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwier-
dzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, 

w szczególności  polegających na badaniu stanu zdrowia, roz-
poznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji 
chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii 
i  orzeczeń lekarskich, w  zakresie chorób zębów, jamy ustnej, 
części twarzowej czaszki oraz okolic przyległych.

Działalność lecznicza lekarzy może być wykonywana w for-
mie jednoosobowej działalności gospodarczej (jako indywi-
dualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska 
wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna 
praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka le-
karska wyłącznie w  miejscu wezwania, indywidualna prakty-
ka lekarska wyłącznie w  zakładzie leczniczym na podstawie 
umowy z  podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 
lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie 
w  zakładzie leczniczym na podstawie umowy z  podmiotem 
leczniczym prowadzącym ten zakład) oraz  w  postaci spółki 
cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowej 
praktyki lekarskiej. Działalność lecznicza polega na udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych. Świadczenia te mogą być udzielane 
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub syste-
mów łączności. Działalność lecznicza może również polegać na 
promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i badaw-
czych w  powiązaniu z  udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
i  promocją zdrowia, w  tym wdrażaniem nowych technologii 
medycznych oraz metod leczenia.

Co ważne, bazując na analizowanych przepisach lekarz może 
wykonywać swój zawód w  ramach działalności leczniczej, co 
oznacza, że nie ma takiego obowiązku [??]. Wskazać należy, że 
działalność zawodowa może być prowadzona przez lekarza 
w formie innej niż działalność lecznicza, takiej jak np. stosunek 
pracy czy umowa cywilnoprawna zawarta przez lekarza z pod-
miotem działalności leczniczej. Wtedy działalność leczniczą 
prowadzą podmioty zatrudniające lekarza, a nie on sam.

Reasumując, nie zawsze lekarz, w tym lekarz dentysta wyko-
nując swój zawód prowadzi działalność leczniczą. Decydujące 
znaczenie ma to, czy wykonuje to w  ramach pracy najemnej 
czy też jako przedsiębiorca. Wpływ na powyższe ma również 
rodzaj wykonywanych świadczeń, które nie zawsze muszą mieć 
charakter świadczeń zdrowotnych (np. prowadzenie szkoleń, 
instruktażu, itp.). ■

radca prawny 
dr Natalia Krej

Tekst Natalia Krej

Źródło grafiki: www.pixabay.com/photos/dental-chair-g0c1fa3a23/corneliakronawitter

PRAWO I MEDYCYNA



43 M EDIUM wrzesień 2022

Jubileusz 90-lecia urodzin

Dostojnemu Nestorowi

PANU ADIUNKTOWI  
DR N. MED. ZDZISŁAWOWI DOBACZEWSKIEMU

Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM we Wrocławiu

długoletniemu pracownikowi naukowo-dydaktycznemu
najserdeczniejsze życzenia z okazji pięknego jubileuszu 

składają
absolwenci wrocławskiej stomatologii.

Ad multos annos!

Jubilat

Dr n. med. Zdzisław 
Dobaczewski
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ZJAZDY ABSOLWENTÓW AM WE WROCŁAWIU

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

ZJAZD ABSOLWENTÓW
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ROCZNIK 1978

Droga Koleżanko! Drogi Kolego!
Zapraszamy na spotkanie koleżeńskie z  okazji 
45-lecia ukończenia Wydziału Lekarskiego Akade-
mii Medycznej we Wrocławiu, które odbędzie się 
w dniach 12-13 maja 2023 r. we Wrocławiu.

Program zjazdu
12 maja  2023 r. (piątek)
godz. 19.00 Zwiedzanie z przewodnikiem 

Afrykarium Zoo Wrocław, 
ul. Wróblewskiego 
1-5, 51-618 Wrocław

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

13 maja 2023 r. (sobota)
godz. 10.00 Msza św. – kościół św. Idziego 

(Ostrów Tumski) 
Część oficjalna – Collegium 
Anatomicum, ul. Chałubińskiego 
6a, 50-368 Wrocław

godz. 11.30 Śniadanie studenckie
godz. 12.30 Część oficjalna zjazdu 

Wykład okolicznościowy 
„Światowej sławy wrocławianka 
Edyta Stein”, Henryk Polarz 
Wspólne zdjęcie pamiątkowe

godz. 19.00 Bankiet – Haston City Hotel 
(ul. Irysowa 1-3, 51-117 Wrocław)

Całościowa opłata za uczestnictwo
w zjeździe wynosi od absolwenta – 550 zł:

Część oficjalna (bez bankietu) – 150 zł,
Afrykarium + kolacja – 200 zł,
Osoba towarzysząca na bankiecie – 250 zł,
Sobota (część oficjalna + bankiet) – 350 zł.

W związku z szalejącą inflacją nie wykluczam 
ewentualnej korekty wpłat (na miejscu).

Wpłat prosimy dokonywać na konto: 76 9585 0007 
3005 0200 2713 0001 (odbiorca Ryszard Ściborski) 
do 31.12.2022 r. z dopiskiem „Zjazd AM 78”. 
Koleżanki prosimy o podanie nazwiska obecnego 
oraz panieńskiego. 

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w Haston 
City Hotel po preferencyjnych cenach pod 
numerem telefonu 71 322 55 00 lub 71 320 97 01 
(prosimy o podanie hasła „rocznik 1978”). Płatność 
za hotel indywidualna (nie jest wliczona w cenę 
zjazdu).

Bliższych informacji udziela: 
Ryszard Ściborski, 601 713 154, 
e-mail: sciborski@poczta.onet.pl

Komitet Organizacyjny
Ryszard Ściborski

ZJAZD ABSOLWENTÓW
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ROCZNIK 1983

Droga Koleżanko! Drogi Kolego!
Zapraszamy na spotkanie koleżeńskie z okazji 
40-lecia ukończenia Wydziału Lekarskiego Aka-
demii Medycznej we  Wrocławiu, które odbędzie 
się w dniach 19-21 maja 2023 r. w Kudowie-Zdro-
ju (hotel „Kudowa**** Manufaktura Relaksu”,  
ul. Pogodna 16, 57-350 Kudowa-Zdrój).

 Program zjazdu
19 maja 2023 r. (piątek) 
od godz. 15.00 Zakwaterowanie w hotelu
godz. 18.00-2.00 Grill przy biesiadnej muzyce

20 maja 2023 r. (sobota) 
godz. 7.00-10.00 Śniadanie, czas wolny, 

spacer po uzdrowisku
godz. 13.45 Zdjęcie grupowe 

przed hotelem
godz. 14.00 Obiad
godz. 19.00-2.00 Bankiet

21 maja 2023 r. (niedziela) 
godz. 7.00-10.00 Śniadanie i pożegnania
do godz. 11.00 Wymeldowania

Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi od 
absolwenta/osoby towarzyszącej 700 zł.
W związku dużą inflacją nie wykluczamy ewentual-
nej korekty wpłat (na miejscu).

Wpłat prosimy dokonywać na konto: 66 1140 
2004 0000 3202 7720 8878 (odbiorca Dariusz 
Wołowiec) do 31.12.2022  r. z dopiskiem „Zjazd 
1983”. Koleżanki prosimy o podanie nazwiska 
obecnego oraz panieńskiego.

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

UWAGA!!! W ośrodku zapewnione jest bezpłat-
ne korzystanie ze strefy relaksu: krytego basenu 
z atrakcjami wodnymi (gejzer, kaskada, masażery), 
jacuzzi, strefy saun (sucha, infrared, łaźnia paro-
wa), urządzeń fitness, jak również dostęp do bez-
przewodowego internetu oraz bezpłatny parking.

Za Komitet Organizacyjny
Zenona Jabłońska (Motyka), Marek Pudełko, 

Dariusz Wołowiec

ZJAZD ABSOLWENTÓW
WYDZIAŁU STOMATOLOGICZNEGO AKADEMII MEDYCZNEJ  WE WROCŁAWIU

ROCZNIK 1977

Droga Koleżanko! Drogi Kolego!
Serdecznie zapraszamy na uroczyste obchody z okazji 45-lecia ukończenia Wydziału Stomatologicznego AM we Wrocławiu i 50-lecia ich rozpoczęcia, które 
odbędą się 1-października 2022 r. we Wrocławiu.

Bieżące informacje można uzyskać telefonicznie: 48 604 402 330 Maria Jakowicz Hendrykowska, 48 601 741 947 Zofia Sozańska

POZDRAWIAMY!



Uchwały Dolnośląskiej Rady Lekarskiej z dnia 23 czerwca 2022 roku

NR 64/2022
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

NR 65/2022
w sprawie powołania p.o. Redaktora Naczelnego Gazety DIL MEDIUM 

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu powołuje Panią Zdzisławę  
Michalską na stanowisko p.o. Redaktor Naczelną Gazety DIL „Medium”. 

NR 66/2022
w sprawie składu osobowego Kolegium Redakcyjnego

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu zatwierdza skład Kolegium  
Redakcyjnego Gazety DIL „Medium”, w osobach:

Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska  Patrycja Drozdek 
Katarzyna Jungiewicz-Janusz   Bożena Kaniak 
Andrzej Kierzek   Alicja Marczyk-Felba
Małgorzata Niemiec   Dorota Radziszewska
Iwona Świętkowska    Krzysztof Wronecki 
Paweł Wróblewski

NR 67/2022
w sprawie składu Komisji Współpracy Międzynarodowej DRL

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu zatwierdza następujący skład 
Komisji Współpracy Międzynarodowej DRL:

Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska Barbara Dziadkowiec-Macek 
Olena Cherniaieva   Michał Głuszek 
Łukasz Gojny    Bożena Kaniak 
Karolina Lesner    Ewelina Murawska
Michał Pardel   Agnieszka Wiśniewska
Dominika Zielonka 
 

NR 68/2022
w sprawie składu Komisji Etyki DRL

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu zatwierdza następujący skład 
Komisji Etyki DRL:

Błaszczyk Aleksander   Jadach Ryszard 
Jeleń Michał   Kaniak Bożena
Susło Robert    Wojnar Andrzej 
Wronecki Krzysztof   Zawiślak Franciszek
Kanaffa-Kilijańska Urszula   Pilak Marta 
Polek Barbara 

NR 69/2022
w sprawie wskazania przedstawiciela DRL do Komisji 

Stomatologicznej Naczelnej Izby Lekarskiej 
§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu wskazuje lek. dent. Alicję Mar-
czyk-Felbę, jako przedstawiciela Dolnośląskiej Rady Lekarskiej w Komisji 
Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej.

NR 70/2022
w sprawie powołania Komisji Lekarskiej 

dla oceny zdolności do wykonywania zawodu lekarza 
§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu dokonuje zmiany §1 uchwały 
103/2021 Dolnośląskiej Rady Lekarskiej z  dnia 18 listopada 2021 roku 
w sprawie powołania Komisji Lekarskiej dla oceny zdolności do wykony-
wania zawodu lekarza, w następujący sposób: 
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu powołuje Komisję Lekarską dla 
oceny zdolności do wykonywania zawodu lekarza (…), w składzie:

Przewodniczący lek. Aleksander Błaszczyk
Członkowie dr n. med. Jacek Radzik
  lek. Rafał Więcko  

NR 71/2022
w sprawie zmiany Uchwały nr 48/2018 DRL z dnia 10 maja 2018 roku 

dotyczącej powołania Zespołu Rzeczników Praw Lekarza DIL
§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu zmienia uchwałę nr 48/2018 
DRL z dnia 10 maja 2018 roku zmienioną uchwałą nr 42/2022 DRL z dnia 
5 maja 2022 roku w sprawie powołania Rzeczników Praw Lekarza Dolno-
śląskiej Izby Lekarskiej w następujący sposób:
§ 1 otrzymuje brzmienie:
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu powołuje Zespół Rzeczników 
Praw Lekarza Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, w  składzie wiceprezesów  
delegatur:

Przewodniczący Zespołu: 
dr n. med. Dorota Radziszewska – Rzecznik Praw Lekarza Delegatury 
Wałbrzyskiej

Członkowie Zespołu:
lek. Bożena Kaniak – Rzecznik Praw Lekarza Delegatury Wrocławskiej
lek. dent. Barbara Polek – Rzecznik Praw Lekarza Delegatury Jeleniogórskiej
lek. Ryszard Kępa – Rzecznik Praw Lekarza Delegatury Legnickiej

NR 72/2022
w sprawie zmiany uchwały nr 52/2022 DRL z dnia 5.05.2022 roku 

w sprawie składu Komisji Stomatologicznej DRL
§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu dokonuje zmiany uchwały 
nr 52/2022 DRL z dnia 5 maja 2022 roku w sprawie składu Komisji Stoma-
tologicznej DRL zatwierdzając następujące osoby:

Iwona Świętkowska   Alicja Orłowska
Grzegorz Badora 

NR 73/2022
w sprawie powołania Komisji Lekarskiej dla oceny zdolności 

do wykonywania zawodu lekarza
§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu powołuje Komisję Lekarską dla 
oceny zdolności wykonywania zawodu lekarza (…) w składzie:

Przewodniczący lek. Aleksander Błaszczyk
Członkowie dr n. med. Piotr Baranowski
  lek. Marek Witkowski 

NR 74/2022
w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania 

miesięcznej składki członkowskiej 

NR 75/2022
w sprawie opiniowania projektów aktów prawnych 

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu stanowczo protestuje przeciw-
ko decyzji przesyłania do Okręgowych Izb Lekarskich jedynie wybranych 
projektów aktów prawnych wraz z przygotowanymi opracowanymi Stano-
wiskami Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w przedmiotowym zakresie.
W  ocenie Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu do Okręgowych 
Rad Lekarskich powinny trafiać wszystkie projekty aktów prawnych prze-
syłane do Naczelnej Rady Lekarskiej celem ich zaopiniowania.
Szanując prawo Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do odstępowania 
od zajmowania stanowiska w sprawie niektórych projektów, pragniemy 
mieć możliwość oficjalnego zapoznania się z ich treścią i wyrażenia swo-
jej opinii, która mimo że nie jest wiążąca dla Prezydium Naczelnej Rady 
Lekarskiej, może okazać się pomocna, ponieważ wyraża wolę członków 
samorządu zawodowego lekarzy i  lekarzy dentystów. Opiniowanie pro-
jektów aktów prawnych regulujących kwestie związane z wykonywaniem 
zawodu lekarza i  lekarza dentysty oraz w zakresie ochrony zdrowia, jest 
jednym z najważniejszych ustawowych zadań naszego samorządu. 

45 M EDIUM wrzesień 2022

UCHWAŁY DRL I PREZYDIUM DRL



NR 76/2022
w sprawie wyboru Pełnomocnika ds. stomatologii 

i Pełnomocnika ds. lekarskich 
§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu dokonała wyboru:
•	 Pełnomocnika ds. stomatologii w Delegaturze Legnickiej  

– lek. dent. Violetta Duży
•	 Pełnomocnika ds. stomatologii w Delegaturze Wałbrzyskiej  

– lek. dent. Iwona Świętkowska 
•	 Pełnomocnika ds. lekarskich w Delegaturze Jeleniogórskiej  

– lek. Zbigniew Markiewicz      

NR 77/2022
w sprawie składu Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji DRL

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu zatwierdza następujący skład 
Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji DRL:

Daroszewska Martyna  Fitrzyk  Małgorzata
Głuszek  Michał   Markiewicz Zbigniew
Nawrocka  Halina   Niemiec  Małgorzata
Pardel  Michał   Słobodzian Jerzy
Zbieg  Stefan

NR 78/2022
w sprawie regulaminu Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji DRL  

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu uchwala regulamin Komi-
sji Sportu, Turystyki i  Rekreacji DRL, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

NR 79/2022
w sprawie powołania Rady Programowej Ośrodka 

Pamięci i Dokumentacji Historycznej 
Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu powołuje następujący skład 
Rady Programowej Ośrodka Pamięci i Dokumentacji Historycznej Dolno-
śląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu:

prof. zw. dr hab. Białek Edward  prof. n. med. Gładysz Andrzej
lek. Kaniak Bożena   dr n. o zdrowiu Lewera Dariusz
dr n. med. Mazurak Magdalena lek. Niemiec Małgorzata
dr hab. n. med. Wojnar Andrzej dr hab. n. med. Wronecki Krzysztof

NR 80/2022
w sprawie zmiany uchwały nr 11/2022 DRL z dnia 24 lutego 2022 

roku dotyczącej powołania Ośrodka Pamięci i Dokumentacji 
Historycznej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu dokonuje zmiany Uchwały nr 
11/2022 DRL z  dnia 24 lutego 2022 roku w  sprawie powołania Ośrod-
ka Pamięci i  Dokumentacji Historycznej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej 
we Wrocławiu  w następujący sposób:
§2 ust. 6 Regulaminu Ośrodka Pamięci i  Dokumentacji Historycznej 
Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu stanowiącego załącznik do 
uchwały, otrzymuje brzmienie:
Członkowie Rady podczas pierwszego posiedzenia wybierają ze swojego 
grona czterech wiceprzewodniczących, sekretarza Rady i zastępcę sekre-
tarza Rady.  

NR 81/2022
w sprawie finasowania szkolenia

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu przyznaje kwotę 55 000 zł na 
organizację spotkania szkoleniowego Rzeczników Odpowiedzialności 
Zawodowej DIL oraz członków Okręgowego Sądu Lekarskiego DIL, które 
odbędzie się w Zieleńcu w terminie 21–23 października 2022 roku. 

NR 82/2022
w sprawie wyboru firmy audytorskiej 

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu wyraża zgodę na dokonanie 
rozliczenia kończącego inwestycję przy ulicy Kazimierza Wielkiego 43 i 45 
we Wrocławiu z  korektą podatku VAT i  wystąpienie do Urzędu Skarbo-
wego o jego zwrot przez Kancelarię Adwokacką adwokata Piotra Migaja 
z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Sądowej 4, rekomendowaną przez Ko-
misję Rewizyjną DIL. 

Uchwały Prezydium Dolnośląskiej Rady Lekarskiej z dnia 28 lipca 2022 roku

NR 83/2022
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

NR 84/2022
w sprawie upoważnienia Prezesa DRL do złożenia wniosku o przyznanie

dotacji na zorganizowanie przez DIL form doskonalenia zawodowego
§ 1

Prezydium Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu upoważnia Preze-
sa DRL dr. n. med. Pawła Wróblewskiego, do wystąpienia z wnioskiem do 
Naczelnej Izby Lekarskiej o przyznanie dotacji na zorganizowanie przez 
DIL w 2023 r. form doskonalenia zawodowego.

NR 85/2022
w sprawie naprawy klimatyzacji 

§ 1
Prezydium Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu przeznacza kwotę 
36 400,00 zł netto + VAT na wymianę siedmiu uszkodzonych jednostek 
wewnętrznych klimatyzacji systemu VRF marki LG w budynku Dolnoślą-
skiej Izby Lekarskiej przy ulicy Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu.

NR 86/2022
w sprawie dofinansowania spotkania integracyjnego 

pracowników izb lekarskich

§ 1
Prezydium Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu wyraża zgodę na 
dofinansowanie spotkania integracyjno-szkoleniowego pracowników izb 
lekarskich, które odbędzie się w dniach  9–11 września 2022 r. w Hotelu 
Zamek – Janów Podlaski, w kwocie 15 000 zł brutto. 

NR 87/2022
w sprawie zwolnienia z opłat eksploatacyjnych

§ 1
Prezydium Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu wyraża zgodę na 
zwolnienie firmy Golden Records Club Sp. z o.o., najemcy pomieszczeń 
restauracji w budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 43 i 45 we Wrocła-
wiu, z opłat eksploatacyjnych w okresie od 1 lipca 2022 roku do 31 grud-
nia 2022 roku. 

NR 88/2022
w sprawie wydania opinii dot. kandydata na konsultanta wojewódzkiego 

w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej 
dla województwa dolnośląskiego

§ 1
Prezydium Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu pozytywnie opi-
niuje kandydaturę prof. dr hab. n. med. Bernardy Kazanowskiej na konsul-
tanta wojewódzkiego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej dla 
województwa dolnośląskiego.

Pozostałe uchwały znajdują się na stronie: bip.dilnet.wroc.pl
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Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej  
we Wrocławiu

zaprasza na kurs medyczny

ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA 
MEDYCZNA (EDM)

ORAZ RAPORTOWANIE ZDARZEŃ 
MEDYCZNYCH (ZM)

który odbędzie się 7 października 2022 r. (piątek) w godz. 10.00-14.00
w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

przy al. Matejki 6 we Wrocławiu.

Uczestnikowi kursu przysługują 4 punkty edukacyjne.
Udział w kursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Kurs ma charakter ogólnodostępny  
dla bliżej nieokreślonej liczby uczestników,  

ograniczonej jedynie względami techniczno-organizacyjnymi.
Kierownik naukowy kursu

dr hab. Andrzej Wojnar, prof. nadzw.

Wykładowca
inż. Maciej Koziejko

inspektor ochrony danych osobowych, informatyk

Omawiane zagadnienia
1. Podstawowe zagadnienia EDM i ZM
2. Aktualne przepisy, terminy i obowiązki
3. Rodzaje podpisów elektronicznych
4. Cyfryzacja praktyki lekarskiej – praktyczne podejście
5. Oprogramowanie w praktykach lekarskich
6. Dyskusja

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie proszone 
są o wstępne zgłoszenie zamiaru uczestnictwa, które nie ma 
charakteru wiążącego. Zgłoszenie pisemne należy kierować 

do Komisji Kształcenia DRL:
e-mail: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl lub telefoniczne 

pod numerem (71) 79-88-068 lub (71) 79-88-081.

Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej 
we Wrocławiu

zaprasza na kurs medyczny

RODO W PRAKTYKACH LEKARSKICH 
– PODEJŚCIE PRAKTYCZNE

który odbędzie się 16 września 2022 r. (piątek) w godz. 
10.00-14.00

w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
przy al. Matejki 6 we Wrocławiu.

Uczestnikowi kursu przysługują 4 punkty edukacyjne.

Udział w kursie jest dobrowolny i bezpłatny.
Kurs ma charakter ogólnodostępny dla bliżej nieokreślonej liczby 

uczestników,
ograniczonej jedynie względami techniczno-organizacyjnymi.

Kierownik naukowy kursu
dr hab. Andrzej Wojnar, prof. nadzw.

Wykładowca
inż. Maciej Koziejko

inspektor ochrony danych osobowych, informatyk

Omawiane zagadnienia
1. Przepisy RODO – zastosowanie w praktykach lekarskich
2. Wewnętrzny audyt, czyli jak sprawdzić samego siebie?
3. Samodzielne wdrożenie dokumentacji – jak zrobić to z sensem?
4. RODO a cyfryzacja praktyki lekarskiej
5. Praktyczne przykłady i porady
6. Wzory dokumentów
7. Dyskusja

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie proszone są 
o wstępne zgłoszenie zamiaru uczestnictwa, które nie ma charakteru 

wiążącego. Zgłoszenie pisemne należy kierować  
do Komisji Kształcenia DRL:

e-mail: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl lub telefoniczne pod 
numerem (71) 79-88-068 lub (71) 79-88-081.

O medycynie narracyjnej i komunikacji 
w sytuacjach granicznych oraz trudnych

20 i 21 października br. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje pierwsze 
spotkanie lekarzy i badaczy akademickich z całej Polski poświęcone medycynie narracyjnej oraz komunikacji w sytuacjach 
granicznych oraz trudnych. W czasie konferencji chcemy zastanowić się nad uzupełnieniem, a może nawet częściową zmia-
ną dominującego modelu komunikacji, w którym na pozycjach nadawcy niepodzielnie panuje lekarz. Zamierzamy rozma-
wiać o sposobach przywracania pacjentowi aktywności komunikacyjnej, nadających właściwą rangę jego narracji – aby i on 
stał się nadawcą, a także o potrzebie rozwijania interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy lekarzami a badaczami komu-
nikacji. Chcemy również stawiać pytania, czy w czasie pandemii, gdy dochodzi do zbliżenia stron często uważanych jako 
antagonistyczne, możliwe jest także nadrobienie strat w obszarach „komunikacyjnie zaniedbanych”, w których przychodzi 
się zmierzyć z cierpieniem, lękiem, bólem, stratą, żałobą, śmiercią. 

Projekt zorganizowania konferencji pozostaje w relacji z ogłoszonym przed kilkoma miesiącami raportem na 100-lecie sa-
morządu lekarskiego upowszechnianym za pośrednictwem Gazety Lekarskiej, i jego przedrukiem w Medium. 

prof. dr hab. Aleksander Woźny
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Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej 
we Wrocławiu

zaprasza na kurs medyczny

ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH 
PODATKU DOCHODOWEGO 

W DZIAŁALNOŚCI PRYWATNEJ 
PRAKTYKI LEKARSKIEJ W ROKU 

2022/2023
który odbędzie się  4 października 2022 r. (wtorek) 

w godz. 10.00-13.00 w sali konferencyjnej Dolnośląskiej 
Izby Lekarskiej przy al. Matejki 6 we Wrocławiu.

Uczestnikowi kursu przysługują 3 punkty edukacyjne.

Udział w kursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Kurs ma charakter ogólnodostępny dla bliżej nieokreślonej 

liczby uczestników,

ograniczonej jedynie względami techniczno-organizacyjnymi.

Kierownik naukowy kursu
dr hab. Andrzej Wojnar, prof. nadzw.

Wykładowca
mgr Barbara Mieczkowska

Omawiane zagadnienia
1. Zmiana formy opodatkowania po zakończeniu 2022 r. 

w zeznaniu rocznym PIT za 2022 r.
2. Nowa skala podatkowa
3. Przywrócenie wspólnego rozliczenia samotnego rodzica 

z dzieckiem
4. Zmiany w zwolnieniach z PIT
5. Odliczanie składki zdrowotnej przez niektórych podatników
6. Dyskusja

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9.06.2022 r. Polski Ład 2.0 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1265)

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie proszone 
są o wstępne zgłoszenie zamiaru uczestnictwa, które nie ma 
charakteru wiążącego. Zgłoszenie pisemne należy kierować 

do Komisji Kształcenia DRL:  
e-mail: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl lub telefoniczne 

pod numerem (71) 79-88-068 lub (71) 79-88-081. 

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej 
w Warszawie

Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu
I Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii

Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz
I Oddział Zakaźny Kliniczny

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Gromkowskiego 
we Wrocławiu

zapraszają na konferencję online

WEBINARIUM:
ZAAWANSOWANE CHOROBY WĄTROBY 

– DIAGNOSTYKA, LECZENIE
I PROWADZENIE PRZEWLEKŁE (V edycja)
która odbędzie się  14 października 2022 r. (piątek) w godz. 9.00-14.30

Uczestnikowi konferencji przysługuje 5 punktów edukacyjnych.

Udział w konferencji jest dobrowolny i bezpłatny.

Kierownik naukowy konferencji
dr n. med. Monika Pazgan-Simon
Opiekun naukowy konferencji
prof. zw. dr hab. Krzysztof Simon

Program konferencji

godz. 9.00-9.20 Marskość wątroby – przebieg naturalny, powikłania, możli-
wości leczenia przyczynowego

 prof. zw. dr hab. Krzysztof Simon
godz. 9.20-9.40 Alkoholowa choroba wątroby – pierwsza kolejna dekompen-

sacja
 lek. Justyna Janocha-Litwin
godz. 9.40-10.00 Wodobrzusze przewlekłe, oporne na terapię
 dr n. med. Sylwia Serafińska
godz. 10.00-10.20 Leczenie sarkopenii w marskości wątroby
 lek. Iwona Orłowska

godz. 10.20-10.40 Encefalopatia wątrobowa – diagnostyka i leczenie
 dr n. med. Monika Pazgan-Simon
godz. 10.40-11.00 Nadciśnienie wrotne, żylaki przełyku i odbytu
 dr hab. Michał Kukla
godz. 11.00-11.20 Rak wątrobowokomórkowy
 dr n. med. Monika Pazgan-Simon
godz. 11.20-11.40 Utajone zakażenie HBV – kiedy leczenie ma znaczenie?
 lek. Karolina Rostkowska-Białas
godz. 11.40-12.00 Zakażenie HCV – diagnostyka i leczenie
 lek. Aleksander Zińczuk
godz. 12.00-12.20 Autoimmunizacyjne zapalenie i marskość wątroby – trudności 

diagnostyczne i terapeutyczne
 dr n. med. Marta Kucharska
godz. 12.20-12.40 Przewlekłe zakażenie h.pylori – diagnostyka i leczenie
 lek. Wojciech Szymański
godz. 12.40-13.00 Rzadkie przyczyny marskości wątroby – hemochromatoza, 

choroba Wilsona
 dr n. med. Marcin Czarnecki
godz. 13.00-13.20 MAFLD – diagnostyka, postępowanie. Czy jest możliwe 

leczenie?
 dr n. med. Anna Szymanek-Pasternak
godz. 13.20-13.40 Infekcje w marskości wątroby – diagnostyka i leczenie w opiece 

ambulatoryjnej
 dr n. med. Marta Rorat
godz. 13.40-14.00 Antykoncepcja i planowanie potomstwa w marskości wątroby
 lek. Kamila Zielińska
godz. 14.00-14.30 Podsumowanie webinarium i zakończenie konferencji.

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.
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Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
oraz

Zakład Prawa Medycznego Katedry Medycyny Sądowej
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

zapraszają na konferencję

PRAWO I MEDYCYNA
która odbędzie się 18 października 2022 r. (wtorek) w godz. 8.30-

14.00 w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
przy al. Matejki 6 we Wrocławiu.

Uczestnikowi konferencji przysługują 4 punkty edukacyjne.

Udział w konferencji jest dobrowolny i bezpłatny.
Konferencja ma charakter ogólnodostępny dla bliżej nieokreślonej 
liczby uczestników, ograniczonej jedynie względami techniczno-

organizacyjnymi.

Kierownictwo naukowe konferencji

dr n. med. Marta Rorat
dr hab. Tomasz Jurek, prof. UMW

Program konferencji
godz. 8.30-9.00 Czy system non-fault jest w stanie funkcjonować 

w Polsce?
 dr hab. Tomasz Jurek, prof. UMW

godz. 9.00-9.30 Lekarz jako świadek, podejrzany i oskarżony
 dr hab. Wojciech Jasiński, prof. UWR

godz. 9.30-9.40 Dyskusja
godz. 9.40-10.10 Obdukcja w codziennej praktyce lekarza klinicysty
 lek. Magdalena Czuba

godz. 10.10-10.40 Małoletni z zakażeniem przenoszonym drogą 
seksualną

 dr n. med. Marta Rorat, mgr prawa

godz. 10.40-10.50 Dyskusja
godz. 10.50-11.20 Przerwa
godz. 11.20-11.50 Terapia daremna w oddziałach szpitalnych
 prof. dr hab. Andrzej Kübler

godz. 11.50-12.20 Zasady stwierdzania i dokumentowania zgonu
 lek. Radosław Drozd

godz. 12.20-12.30 Dyskusja
godz. 12.30-13.00 Jak to jest z tym nagr ywaniem? Utrwalanie 

wizerunku lekarza przez pacjenta
 dr Marcin Śliwka

godz. 13.00-13.30 Teleporady a bezpieczeństwo prawne lekarza
 dr n. med. Marta Rorat, mgr prawa

godz. 13.30-14.00 Dyskusja i zakończenie konferencji

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji 
proszone są o wstępne zgłoszenie zamiaru uczestnictwa, 
które nie ma charakteru wiążącego. Zgłoszenie pisemne 

należy kierować do Komisji Kształcenia DRL:
e-mail: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl lub telefoniczne 

pod numerem (71) 79-88-068 lub (71) 79-88-081.

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, polega-
jące na obustronnym wpływaniu na swoje zachowania. Zna-
jomość 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 sło-
wami 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 do-

świadczeń bezpośrednio powiązanych z odpowiadającym 
im spójnym zbiorem zachowań),

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

finicja, rodzaje, analiza,
•	gry psychologiczne – rodzaje, analiza, sposoby przełamy-

wania,
•	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.
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Komisja Kształcenia oraz Komisja Stomatologiczna 
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej wraz z firmą Pozytron –

Radiologia Medyczna zapraszają na kurs radiologiczny 
z zakresu:

OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA

online
dla lekarzy i lekarzy dentystów

17 września 2022 r. (sobota), godz. 10.00 – online
Link do formularzu rejestracyjnego: https://pozytron.

clickmeeting.com/orp-online-17-wrzesien-2022-
r-szkolenie-i-egzamin-ochrona-radiologiczna-

pacjenta/register?_gl=1*dlt44r*_ga*MTk1NjQ3M-
jU2Ni4xNjM1OTI2Mjg2*_ga_K7H94QHX99*M-

TY1NDQ5NTIzMS41ODkuMS4xNjU0NTA0OTIxL-
jU5&_ga=2.58792109.1873994672.1654495231-

1956472566.1635926286&_
gac=1.240788919.1652774821.EAIaIQobChMIr5XW_
Ynm9wIVTbTVCh0UYQaAEAAYASAAEgKSCPD_BwE

 16 października 2022 r. (niedziela), godz. 16.00 – online
Link do formularzu rejestracyjnego: https://pozytron.
clickmeeting.com/orp-online-16-pazdziernik-2022-

r-szkolenie-i-egzamin-ochrona-radiologiczna-
pacjenta/register?_gl=1*n09ud1*_ga*MTk1NjQ3M-

jU2Ni4xNjM1OTI2Mjg2*_ga_K7H94QHX99*M-
TY1NDQ5NTIzMS41ODkuMS4xNjU0NTA1MTIwL-
jU0&_ga=2.50573353.1873994672.1654495231-

1956472566.1635926286&_
gac=1.16518914.1652774821.EAIaIQobChMIr5XW_Ynm-

9wIVTbTVCh0UYQaAEAAYASAAEgKSCPD_BwE

 
18 listopada 2022 r. (piątek), godz. 18.00 – online

Link do formularzu rejestracyjnego: https://pozytron.
clickmeeting.com/orp-online-18-listopad-2022-r-

szkolenie-i-egzamin-ochrona-radiologiczna-pacjenta/
register?_ga=2.58857389.1873994672.1654495231-

1956472566.1635926286&_
gac=1.250948146.1652774821.EAIaIQobChMIr5XW_

Ynm9wIVTbTVCh0UYQaAEAAYASAAEgKSCPD_BwE&_
gl=1*rhu4vl*_ga*MTk1NjQ3MjU2Ni4xNjM1OTI2Mjg2*_
ga_K7H94QHX99*MTY1NDQ5NTIzMS41ODkuMS4xN-

jU0NTA1MTU4LjE2

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób wykonujących 
badania i zabiegi lecznicze z wykorzystaniem promieniowania 
jonizującego LST, LR, LMN, LRZ, LIX, FT, PMN, LRT.
Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z programem 
określonym w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z  dnia 
6  marca 2020 r. Ramowy program szkolenia w  dziedzinie 
ochrony radiologicznej pacjenta określa załącznik nr 1 do 
ww. rozporządzenia.

Koszt szkolenia dla członków DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKAR-
SKIEJ:
materiały szkoleniowe + repetytorium* + koszt egzaminu 
= 390 zł

DRL członkom DIL pokrywa koszt w  wysokości 140 zł,  
natomiast członek DIL opłaca indywidualnie koszt 
w wysokości 250 zł.

Faktura za uczestnictwo w szkoleniu i egzaminie zostanie 
wystawiona po odbytym szkoleniu i przesłana na adres 
e-mail.
Koszt szkolenia dla osób niebędących członkami DIL:
350 zł materiały szkoleniowe + repetytorium*+140 zł 
koszt egzaminu = 490 zł
* W dniu szkolenia i egzaminu odbędą się dwugodzinne 
warsztaty podsumowujące.

Szkolenie online ma formę webinaru przygotowującego 
do egzaminu online. Szkolenie będzie zakończone egza-
minem wewnętrznym online.

Szkolenie jest prowadzone drogą internetową w formie 
szkolenia na odległość, zgodnie z programem określonym 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. 
w  sprawie szkoleń z  dziedziny ochrony radiologicznej 
pacjenta (Dz.U.2020, poz. 390).

Zgodnie z  art. 33n ust. 8 Ustawy z  dnia 29 listopada 
2000  r. Prawo atomowe osoby egzaminujące posiadają 
wyższe wykształcenie, wiedzę i doświadczenie zawodowe, 
zgodne z zakresem prowadzonych szkoleń, w szczegól-
ności w  dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, jak 
również stosuje jednolity system organizacji szkolenia 
i egzaminu.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzyma zaświadczenie 
i  uzyska 7 punktów edukacyjnych zgodnie z  Rozporzą-
dzeniem Ministra Zdrowia z  dnia 6 października 2004 r. 
Po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymają certyfikat 
potwierdzający zdanie egzaminu równoważne z przyzna-
niem 20 punktów szkoleniowych zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. Uczestnicy 
otrzymają zaświadczenie oraz certyfikat drogą kurierską.

Dla członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej ilość 
miejsc dofinansowanych przez DRL wynosi 100.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu 
proszone są o rejestrację na stronie: https://www.po-
zytron.pl/lista-szkolen/5-ochrona-radiologiczna-pacjenta

W  przypadku pytań proszę o  kontakt telefoniczny lub 
mailowy:
DZIAŁ SZKOLEŃ:
tel.: + 48 505 440 173 lub +48 502 268 684
e-mail: szkolenia@pozytron.pl
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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) BRAK MIEJSC
24 września 2022 r. (sobota) BRAK MIEJSC

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

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, udroż-
nienie dróg oddechowych, sztuczne oddychanie, podtrzymanie funkcji 
układu krążenia.

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

4. Przyczyny, rozpoznanie, zapobieganie i postępowanie w typowych sta-

nach 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-odde-

chowa (resuscytacja osoby dorosłej).

3. Ćwiczenia praktyczne na fantomach – resuscytacja krążeniowo-odde-

chowa (resuscytacja dziecka).

4. Prawidłowo prowadzony pośredni masaż serca – ćwiczenia i ocena na 

fantomie z pomiarem jakości resuscytacji.

5. Defibrylacja zautomatyzowana (AED) – ćwiczenia praktyczne na fan-

tomie z użyciem defibrylatora.

6. Udrażnianie i zabezpieczanie dróg oddechowych – wentylacja wor-

kiem samorozprężalnym, zakładanie rurki ustno-gardłowej, maski 

krtaniowej i I-gel.

7. Postępowanie w przypadku całkowitej niedrożności dróg oddecho-

wych – 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.

Komisja Kształcenia i Komisja Stomatologiczna

Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu

zapraszają na kurs medyczny, który odbędzie się 

24 września 2022 r. (sobota) w godz. godz. 9.00-11.00

na sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu.

ESTETYCZNA I FUNKCJONALNA ODBUDOWA 
ZĘBÓW W ODCINKU BOCZNYM – DIAGNOZA, 

PLANOWANIE, NARZĘDZIA
I DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Kierownik naukowy kursu i wykładowca:

lek. dent. Bartłomiej Załęski

Uczestnikowi kursu przysługują 2 punkty edukacyjne.

Udział w kursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Kurs ma charakter ogólnodostępny  

dla bliżej nieokreślonej liczby uczestników,

ograniczonej jedynie względami techniczno-organizacyjnymi.

Program kursu

Omawiane zagadnienia:

1. Diagnostyka ubytków II klasy – zdjęcia skrzydłowo-zwarciowe, detektor 

próchnicy, izolacja

2. Preparacja adhezyjna

3. Procedury adhezyjne

4. Techniki aplikacyjne:

•	 Prawidłowa odbudowa punktów stycznych – rekonstrukcja ścian 

interproksymalnych,

•	 techniki modelowania kompozytu,

•	modelowanie powierzchni okluzyjnych – rozkład punktów kontaktu.

5. Polerowanie – minimalne opracowanie, maksymalny efekt

6. Przypadki kliniczne okiem eksperta

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie proszone są o wstępne 

zgłoszenie zamiaru uczestnictwa, które nie ma charakteru wiążącego.

Zgłoszenia pisemne należy kierować do Komisji Kształcenia DRL: 

komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl lub telefoniczne  

pod numerami: 71/79-88-068, 71/79-88-081.
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Komisja Kształcenia i Komisja Stomatologiczna
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu

zapraszają na kurs medyczny, który odbędzie się 

15 października 2022 r. (sobota) w godz. 9.00-13.30
na sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu.

INTERDYSCYPLINARNE PROBLEMY
W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM

Kierownik naukowy kursu
lek. dent. Alicja Marczyk-Felba

Uczestnikowi kursu przysługują 4 punkty edukacyjne.
Udział w kursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Kurs ma charakter ogólnodostępny dla bliżej nieokreślonej liczby 
uczestników,

ograniczonej jedynie względami techniczno-organizacyjnymi.

Program kursu
9.00-10.45 Rola fizjoterapii w leczeniu pacjentów z wadami 

zgryzu i dysfunkcją narządu żucia:
•	 praktyczne aspekty współpracy z fizjoterapeutą 

w prowadzeniu pacjentów stomatologicznych,
•	 karta badania funkcjonalnego z ukierunkowaniem na 

autonomiczny układ nerwowy, relacje z pacjentem,

•	 analiza badania cefalometrycznego 
wg prof. Mariano Rocabado,

•	 analiza posturalna, taśmy anatomiczne Thomasa Myersa 
w aspekcie wzmożonego napięcia mięśniowego w obrębie 
narządu żucia – omówienie przypadku,

•	 ćwiczenie treningu funkcjonalnego,
•	 metody fizykoterapeutyczne stosowane w terapii stawów 

skroniowo-żuchwowych
 mgr Bożena Szeliga, fizjoterapeuta
10.45-11.00 Przerwa
11.00-12.00 COVID -19 – epidemiologia, obraz kliniczny, leczenie 

i  profilaktyka, ze szczególnym uwzględnieniem warunków 
gabinetu stomatologicznego

 dr n. med. Sylwia Serafińska
12.00-13.00 Szczepienia dla stomatologów i zawodowa profilaktyka 

po ekspozycji na choroby zakaźne w gabinecie 
stomatologicznym

 dr n. med. Anna Szymanek-Pasternak

13.00-13.30 Dyskusja i zakończenie kursu

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie proszone 
są o wstępne zgłoszenie zamiaru uczestnictwa, które nie ma 

charakteru wiążącego.
Zgłoszenia pisemne należy kierować do Komisji Kształcenia 

DRL: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl lub telefoniczne pod 
numerami: 71/79-88-068, 71/79-88-081.

Komisja Stomatologiczna DRL
lek. dent. Krystyna Berdzik

Komisja Kształcenia i Komisja Stomatologiczna
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu

oraz
Oddział Wrocław Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

zapraszają na kurs medyczny

ESTETYCZNA PROTEZA. 
REKONSTRUKCJE OVERDENTURE

NA ZĘBACH I WSZCZEPACH
który odbędzie się 10 grudnia 2022 r. (sobota) w godz. 10.00-14.00.

w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu.

Uczestnikowi kursu przysługują 4 punkty edukacyjne.
Udział w kursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Kurs ma charakter ogólnodostępny dla bliżej nieokreślonej liczby 
uczestników,

ograniczonej jedynie względami techniczno-organizacyjnymi.

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

Wykładowca
dr n. med. Michał Biały

Program kursu
CZĘŚĆ I
godz. 10.00-11.45 

Etapy wykonywania protez osiadających i szkieletowych
Protezy hybrydowe – zastosowanie nylonu oraz acetalu
Techniki preparacji zębów pod zatrzaski, zasuwy, magnesy, korony 
teleskopowe

godz. 11.45-12.00   Przerwa

CZĘŚĆ II
godz. 12.00-13.45 

Protezy overdenture oparte na wszczepach, montaż matryc
Protetyka dziecięca
Higiena protez, stomatopatie

godz. 13.45-14.00 
Dyskusja i zakończenie kursu

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie proszone są 
o wstępne zgłoszenie zamiaru uczestnictwa, które nie ma charakteru 

wiążącego. Zgłoszenie pisemne należy kierować do Komisji 
Kształcenia DRL: e-mail: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl  

lub telefoniczne pod numerem (71) 79-88-068 lub (71) 79-88-081.

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

KONFERENCJE I SZKOLENIA
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PRO MEMORIA

Panu profesorowi Andrzejowi Wojnarowi
oraz Rodzinie

wyrazy współczucia
z powodu śmierci 

Żony
składają

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Lekarzy Dolnośląskich

Z głębokim żalem zawiadamiamy 
że 28 lipca 2022 r. odeszła od nas nasza ukochana 

Żona, Mama i Babcia 

dr Magdalena Barbara Wojnar 
specjalista rehabilitacji medycznej 
wieloletni ordynator I Oddziału 

Wojewódzkiego Szpitala Schorzeń Narządu Ruchu w Trzebnicy. 
Pogrążona w smutku Rodzina

Kochanemu Kierownikowi 

prof. Andrzejowi Wojnarowi 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

ukochanej Żony 
składają 

pracownicy Zakładu Patomorfologii oraz Zakładu Diagnostyki 
Molekularnej DCOPiH

Panu profesorowi Andrzejowi Wojnarowi
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Żony
składają:

członkowie Komisji Kształcenia DRL
oraz

Patrycja Malec i Małgorzata Krupa-Mączka

Panu profesorowi Andrzejowi Wojnarowi
przewodniczącemu Kolegium Redakcyjnego 

Gazety Dolnośląskiej Izby Lekarskiej „Medium”
wyrazy współczucia 

z powodu śmierci

Żony
składa

zespół redakcyjny 
Gazety Dolnośląskiej Izby Lekarskiej „Medium”

Naszemu drogiemu Koledze

Panu doktorowi Jerzemu Koziełłowi
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Mamy
 składają 

przyjaciele
z Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej

USK we Wrocławiu

Panu profesorowi Andrzejowi Wojnarowi 
wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 

Żony
składają:

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej DIL  
i jego zastępcy

przewodniczący i członkowie Sądu Lekarskiego
oraz pracownicy Kancelarii OROZ DIL i OSL DIL

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, 
że 14 lipca 2022 r. odeszła nagle 

nasza ukochana
Mama, Teściowa i Babcia

lekarz dentysta Rosemarie Hoffmann
rodowita wrocławianka urodzona 9 września 1936 r. 

we Wrocławiu,
absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu,

absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu,
o czym zawiadamia pogrążona w bólu rodzina:

 córka Katarzyna, zięć Jacek i wnuczki: Joanna i Urszula 

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

lek. Magdaleny Wojnar
Odszedł lekarz o ogromnej wiedzy, szanowany i ceniony 
przez pacjentów oraz kolegów z pracy. Serdeczna, zawsze 
z życzliwością i uśmiechem witała pacjentów, koleżanki 

i kolegów z pracy.
 Kochała ludzi, umiała i chciała im pomagać.

Trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami.
Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy 

w tych trudnych chwilach

profesorowi Andrzejowi Wojnarowi 
wiceprezesowi ds. Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej 

składają:
Prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej wraz z członkami 

Dolnośląskiej Rady Lekarskiej 
oraz Dyrektor Biura Dolnośląskiej Izby Lekarskiej  

wraz z pracownikami 

Śmierć jest pomocą i uspokojeniem
Dla wielkich bólów jedynym schronieniem

Naszemu Koledze

prof. Andrzejowi Wojnarowi i Rodzinie
wyrazy szczerego współczucia z powodu straty Żony 

dr Magdaleny Barbary Wojnar
składają

koleżanki i koledzy z Delegatury Wałbrzyskiej DIL
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Naszej Koleżance

dr Marii Cywińskiej
wyrazy najgłębszego współczucia oraz

słowa otuchy po stracie

Męża Romana
składa 

grono przyjaciół.
Romanie, pozostaniesz w naszych sercach.

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy,
że 10 lipca 2022 roku zmarła

dr Jadwiga Wanda Kuźnik
specjalista chorób wewnętrznych i medycyny pracy

nasz wieloletni współpracownik.
Doskonały, oddany pacjentom lekarz.

Wspaniała empatyczna kobieta.

Spoczywaj w pokoju.
Pracownicy NZOZ Zawidawie II

Pogrążona w żałobie rodzina pragnie poinformować 
współpracowników, znajomych i przyjaciół

o śmierci

lek. Danuty Wrężlewicz
Msza św. żałobna oraz ceremonia pogrzebowa odbyły się 

22 czerwca 2022 r. w kościele pw. św. Wawrzyńca we Wrocławiu 
przy ul. Bujwida i na tutejszym cmentarzu parafialnym.

Odeszła w wieku 82 lat.

Panu profesorowi Markowi Sąsiadkowi 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Ojca 
składają

 koleżanki i koledzy z Zakładu Radiologii DCOPiH 
we Wrocławiu

Wyrazy głębokiego współczucia 

dr n. med. Patrycji Zaleskiej
z powodu śmierci 

Taty 

Tadeusza Zaleskiego
składa

zespół Kliniki Chirurgicznej
4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ 

we Wrocławiu

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

prof. dr. Witolda Jacyka
wybitnego dermatologa wywodzącego się z ośrodka 

wrocławskiego, wieloletniego 
kierownika Kliniki Dermatologii w Pretorii, Republice 

Południowej Afryki.

Wyrazy głębokiego współczucia 

Żonie
składają:

kierownik i pracownicy Katedry  
i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

we Wrocławiu
oraz członkowie Oddziału Dolnośląskiego Polskiego 

Towarzystwa Dermatologicznego

Pani doktor Aldonie Dąbrowskiej
z powodu śmierci

Męża
składamy 

wyrazy głębokiego współczucia. 
Pracownicy Poradni Lekarskiej Salubris w Bielawie 

Panu prof. dr. hab. Markowi Sąsiadkowi
wyrazy głębokiego współczucia i otuchy

w trudnych chwilach po śmierci 

Taty 
składają

pracownicy
 Uniwersyteckiego Centrum Diagnostyki Obrazowej

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 
i Katedry Radiologii UMW

7 sierpnia 2022 r. odszedł od nas

Marian Węgorkiewicz
lekarz specjalista radiolog.

Żonie Iwonie oraz Najbliższym
wyrazy serdecznego współczucia

składają 
koleżanki i koledzy z Koła Lekarzy Seniorów

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu do Pana 
6 sierpnia 2022 r.

naszej drogiej Koleżanki

dr n. med. Aleksandry Cholewickiej
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie

składają 
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Źródło grafiki: www.pixabay.photos/film-1392141/kalhh

„Top Gun: Maverick” – godny następca oryginału

Jedyna taka kawiarnia

Wśród znawców kina, i nie tylko, niepodzielnie pa-
nuje przekonanie, że druga część danej produkcji 
zazwyczaj nie jest w stanie dorównać pierwszej. Ale 
nie tym razem. „Top Gun: Maverick” udowadnia, że 
kontynuacje mogą być nawet lepsze od oryginału. 
I to po 36 latach!

Tom Cruise jako Pete „Maverick” Mitchell wraca 
do „Top Gun”, by wyszkolić ekipę młodych pilotów, 
wśród których jest Bradley „Rooster” Bradshaw, syn 
tragicznie zmarłego przyjaciela Pete’a. Dla głów-
nego bohatera jest to okazja do odbudowania za-
wodowej pozycji, ale przede wszystkim szansa, by 
raz na zawsze rozliczyć się z  przeszłością. Powrót 
do akademii wiąże się też ze spotkaniem dawnych 
przyjaciół i miłości… Fabuła filmu w reżyserii Jose-
pha Kosinskiego nie jest skomplikowana i  odwo-
łuje się do klasyki gatunku – są zaskakujące efekty 
specjalne, wartka akcja, podniebne starcia. Niech 
was to jednak nie zwiedzie. Choć twórcy odwołują 
się do nostalgii widzów, a film łączy wątki z części 
pierwszej, jest to zupełnie nowa opowieść. Opo-
wieść o  przyjaźni, poświęceniu, rywalizacji i  soli-
darności, z której bije chwytający za serce przekaz 
emocjonalny.

Sceny w przestworzach to wizualny majstersztyk. 
Warto nadmienić, że są one autentyczne, a nie, jak 
można by przypuszczać, efektem montażu, post-
produkcji i nadużywania green screenu. Realizm aż 

Boczne uliczki Tokio. Klimatyczna kawiarnia, w której zawsze panuje chłód. Ale oprócz 
kawy, w tym wyjątkowym miejscu nabyć też można… podróż w czasie. Rozwiązać nie-
dokończone sprawy, wyjaśnić, co niewyjaśnione, spojrzeć na ludzi, których już nie ma. 
Jest tylko jedno „ale”. Trzeba wrócić do teraźniejszości, zanim wystygnie kawa. 

Powieść „Zanim wystygnie kawa” Toshikazu Kawaguchiego składa się z czterech róż-
nych opowieści. Bohaterowie chcą spotkać dawne miłości, zobaczyć bliskich, znów prze-
żyć to, co minęło bezpowrotnie. I  chociaż główną zasadą kawiarni i  podróży w  czasie 
jest to, że powrót do przeszłości nie może zmienić teraźniejszości, w życiu bohaterów 
zmienia się wiele.

„Zanim wystygnie kawa” to kameralna opowieść napisana z humorem i wrażliwością, 
poruszająca uniwersalne zagadnienia skłaniające do refleksji. Nie tylko dla fanów lite-
ratury azjatyckiej, ale dla wszystkich, którzy lubują się w  krótkich, niosących głębokie 
przesłanie formach. Jednak mimo swojej małej objętości, nie jest to pozycja na jeden 
wieczór. Książka ta jest jak kawa, którą smakuje się powoli, zatracając się w jej smaku.  Fo
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bije z dynamicznych scen powietrznych, do których aktorzy zostali przeszkoleni 
w specjalistycznym kursie. Widz może poczuć się tak, jakby siedział w kokpicie 
wraz z  bohaterami. Zawrotna prędkość, wysokość i  przeciążenia wbijają go 
w fotel, a od podniebnych piruetów niejednemu może zakręcić się w głowie. 
Nie należy zapomnieć też o  fenomenalnej kreacji Toma Cruise'a. 60-latek wy-
kazał się imponującą sprawnością. Mimo upływających lat swoją młodzieńczą 
przebojowością zaraża pozostałych aktorów, a kilka nowych zmarszczek na jego 
twarzy tylko dodało mu estymy.

Pete Mitchell niejednokrotnie przypomina swoim pilotom, że czas jest ich 
największym wrogiem. Jedno jest pewne. Czas nie był wrogiem Toma Cruise'a 
i całej produkcji. To prawdziwy hołd złożony pierwszej części i tamtej dekadzie. 
Zapewni widzowi wszystko, czego od filmu oczekuje.

Kulturalnik lekarski
Opracowała Aleksandra Szołtys
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* S p r a w a  t y t u ł u  l e k a r z y  d e n t y s t ó w  w N i e m c z e c h. Strejk słuchaczy 
dentystyki, który objął prawie wszystkie uniwersytety niemieckie, zwrócił uwa-
gę szerszych kół, na palącą kwestyę, jaki tytuł przyznać studyującym po zło-
żeniu przepisanych egzaminów. Że tytuł jakiś powinien być nadawany, temu 
się nikt z powołanych kół nie sprzeciwia, gdyż nie chodzi tylko o pusty tytuł, 
ale o rzeczywistą jego wartość. Specyalne rozporządzenie rządowe dozwala 
nieaprobowanym dentystom (technikom dentystycznym) w pewnych wypad-
kach wykonywać zabiegi lekarskie. Poza tem, wobec panującej w Niemczech 
wolności leczenia, muszą lekarze dentyści staczać ciężką walkę z nieaprobo-
wanymi technikami dentystami. Głównie z tych powodów dąży ogół lekarzy 
dentystów, profesorów, praktyków i studentów do otrzymania tytułu, któryby 
pouczał publiczność o  różnicy wykształcenia otrzymanego przez oba stany. 
Chodzi teraz o to, czy ma być to tytuł doktorski w ogólności, dr  m e d., czy też 
tytuł fachowy, dr  m e d.  d e n  t. Uczniowie, praktycy i większość profesorów 
gorąco popiera tytuł dr.  m e d.  d e n., zwalczając z mniejszą  lub większą słusz-
nością promocyę, na dr. wszech nauk lek. i wyższe studya lekarskie. Rząd i więk-
szość wydziałów lekarskich, do których według nowych rozporządzeń egzami-
nacyjnych dentystyka należy*), opiera się specyalnemu tytułowi, nie chcąc się 
zgodzić na rozdrabnianie tytułu doktorskiego. Bliska przyszłość, pokaże o ile 
strajk pchnął tę sprawę naprzód. W każdym razie należy życzyć lekarzom den-
tystom, by jak najrychlej potrzebny w walce życiowej tytuł uzyskali, czy to tytuł 
dr. m e d., który pod każdym względem byłby najsympatyczniejszy, czy dr.  m e 
d.  d e n t., czy wreszcie  m a g i s t e r  m e d.  d e n t.

(Oesterr. Zeistschrift f. Stomatologie 1914. I. str. 55)

*) Przed rokiem 1909 zaliczano na  Wszechnicy berlińskiej słuchaczów 
dentystyki do słuchaczów filozofii.

 „Lwowski Tygodnik Lekarski” 1914,IX,45

excerpta selegit
Andrzej Kierzek

Mocz dobowy, czyli 
refleksje wrześniowe

Zapiski emeryta

Podobno większość pełnoletnich obywateli ukończyła szkołę podsta-
wową. Podobno większość umie czytać – z czego mniejszość rozumie 
co czyta. Większość słyszała o Koperniku jako patronie naszego lotni-
ska, nieliczni wiedzą, że był kanonikiem kapituły kościoła św. Krzyża 
na Ostrowie Tumskim. Ale jak wynika z badań, część z tych obywateli 
– obserwując bacznie otaczający świat – wierzy, że ziemia jest płaska 
(no najwyżej widać parę górek…) i  to słońce kręci się wokół ziemi. 
Rano jest w okolicach piekarni, wieczorem przy barze. 80% ludzi wie-
rzy w czary, astrologię, przepowiednie i inne brednie. A przecież mają 
DYPLOM ukończenia 8 klasy! 

Zalecenia lekarskie są rozumiane bardzo, ale to bardzo opacznie: 
proszę brać ten płyn trzy razy dziennie po łyżce do zupy (to ja mam jeść 
zupę aż trzy razy w ciągu dnia? Czy ma to być krupnik, pomidorowa 
może czernina?). Rodzice małych dzieci nie rozumieją prawie niczego 
– pediatra musi posiadać kwalifikacje psychologiczne (i nerwy) lepsze 
od psychiatry. Zebranie moczu dobowego graniczy z cudem. – ONI nie 
wiedzą co to jest doba! Po 10 minutach tłumaczenia oddycha taki z ulgą 
i mówi – już rozumiem – to mam zbierać mocz od rana do wieczora!

Konieczna jest chyba całkowita zmiana programu nauczanie przed-
szkolno-szkolnego – nie wolno skakać do wody (bez sprawdzenia głę-
bokości akwenu i temperatury, i stężenia alkoholu), nie wolno wcho-
dzić pod jadący samochód (bez oceny czy to ciężarówka, osobowy lub 
Tuk-Tuk, jakie ma przyspieszenie w stosunku do ziemskiego, jaką masę, 
kolor, czy ma z przodu zamontowaną siatkę na przechodniów). Zada-
nia o pociągach – jak najbardziej, ale wyliczajmy na lekcji matematyki 
kiedy spotkają się z samochodem na niestrzeżonym przejeździe. 

Dr Józef, dyplomowany emeryt

SILVA RERUM 
MEDICARUM VETERUM

FELIETONY

P O M R U K  S A L O N ó W
Wakacje dobiegają końca, ale życie kulturalne we Wro-

cławiu obfituje w  wiele wydarzeń artystycznych.  Na po-
czątku pozwólcie jednak na kilka słów o turystyce. Od wielu lat chcia-
łem wybrać się do domków na drzewie, które są częścią niezwykle 
atrakcyjnego parku rozrywki leżącego zaledwie 16 km od Gorlitz nad 
graniczną rzeką Nysą. Nie udało się tam wybrać z własnymi dziećmi, za 
to byłem tam z wnukami. Wyjazd sprawił dzieciom tyle radości, że na-
wet dość wysokie ceny nie zdołały zepsuć satysfakcji z pobytu. Opisać 
trudno, ale zobaczyć warto. Polecam.

Wracając do kultury. Na początku lipca Dolnośląska Izba Lekarska 
wzbogaciła się o oryginalny gabinet prof. Hanny i Ludwika Hirszfel-
dów. Muzeum Miejskie, które otrzymało meble w darze od spadko-
bierczyni dr Ewy Bogdanowicz zmarłej w  ubiegłym roku w  wieku  
100  lat, przekazało je w depozyt naszej korporacji. Dyrektor tej sza-
cownej instytucji dr Maciej Łagiewski uzupełnił wystawę o gipsowe 
popiersie prof. Hirszfelda, autorstwa prof. Jacka Dworskiego, będące 
pierwowzorem marmurowego popiersia z  Galerii Słynnych Wrocła-
wian we wrocławskim Ratuszu. Uczestnicy spotkania oprócz wysłu-
chania interesujących wykładów mieli okazję otrzymać książkę Urszuli 
Glensk „Zrozumieć krew” z dedykacją autorki, która przez cały wieczór 
cierpliwie je wpisywała. Zachęcam do zapoznania się z  reportażem 
z  otwarcia na sąsiednich stronach „Medium”, a  także do obejrzenia 
krótkiego filmu z otwarcia autorstwa red. Stanisława Wolnego, który 
jest na stronie naszej Izby. Całą wystawę zaaranżowała i bardzo profe-
sjonalnie przygotowała kustosz Muzeum Miejskiego Magda Szmida-
-Półbratek, córka dr. Andrzeja Szmidy, który przez wiele lat pełnił funk-
cję skarbnika naszej Izby. Warto też wspomnieć, że w czasie otwarcia  
mieliśmy okazję posmakować dań z naszej nowej restauracji „Golden 
Record Club”, która w ostatnich dniach prowadzi bogatą akcję promo-
cyjną. Zachęcam do odwiedzin. 

Bezpośrednio po tym wydarzeniu kustosz M. Szmida-Półbratek 
zajęła się wystawą prac Salvadora Dali we wrocławskim Ratuszu. 

Przedstawiane prace pochodzą z kolekcji dr. Essa, którego rodzice byli 
bezpośrednimi sąsiadami artysty i  sporo prac otrzymali za wymia-
nę gruntów i  inne świadczone artyście usługi. Możemy zobaczyć cy-
kle prac związane z  ilustracjami między innymi do „Boskiej Komedii” 
Dantego i „Alicji w Krainie Czarów”. Salvador Dali był wielkim ekscen-
trykiem i miał w swojej rezydencji oceloty. W czasie prac nad płytami 
do „Alicji w Krainie Czarów” oceloty nasikały na leżące płyty i ich ślady 
możemy oglądać na niektórych grafikach. Równolegle w Pałacu Kró-
lewskim możemy oglądać pracę drugiego wybitnego surrealisty Joana 
Miro. Ponad 80 prac artysty elektryzuje kolorami i ciekawymi barwami. 
Wystawa nosi tytuł „Symbol, kolor, linia”. Miro był jednym z najbardziej 
kolorowych surrealistów. Opracował nawet własną paletę barw i korzy-
stał z niej przez cały okres swojej twórczości. Wystawy cieszą się dużym 
powodzeniem, mimo że nie było żadnego wernisażu związanego z ich 
otwarciem. Jak mi powiedział dr Łagiewski, zadecydowały względy 
oszczędnościowe. Brakowało mi trochę atmosfery wernisaży, wszak to 
nie tylko wydarzenie artystyczne, ale także towarzyskie.

W  sierpniu, jak co roku, mistrz Stanisław Rybarczyk zorganizował 
24. Festiwal Kultury Żydowskiej SIMCHA. Tegoroczny program był nie-
zwykle bogaty, dziedziniec synagogi Pod Białym Bocianem wypełniali 
chętni do nauki żydowskich tańców, a w synagodze główny koncert 
wsparli wrocławscy rotarianie. Warszawska Orkiestra Sentymentalna 
zaprezentowała melodie z  lat dwudziestych i  trzydziestych XX wie-
ku, gdzie często ich twórcami byli artyści pochodzenia żydowskiego. 
Smaczkiem programu były codzienne spacery prowadzone pod ha-
słem „Simcha spacerkiem” przez wybitnych znawców tematu. I  tak 
były rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Adam Jezierski opro-
wadził nas po Dzielnicy Czterech Świątyń. Mimo upału było to nieza-
pomniane przeżycie.

Żegnając się z  Wami żydowskim SZALOM, zapraszam do lektury 
„Pomruków” za miesiąc.

Wasz Bywalec
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Litery z pól oznaczonych cyframi od 1 do 15 utworzą rozwiązanie (hasło medyczne). Hasło prosimy przesłać na adres pocz-
towy lub e-mailowy: redakcja@dilnet.wroc.pl do 19 września 2022 r. z dopiskiem na kopercie lub w temacie wiadomości elek-
tronicznej  „Krzyżówka – nr 9/2022”.

Wśród autorów prawidłowych rozwiązań rozlosujemy trzy nagrody książkowe (prosimy o podanie adresu do wysyłki). Nazwiska 
nagrodzonych zostaną opublikowane w nr 10/2019 „Medium”. Życzymy udanej zabawy!

CZAS NA RELAKS

Rozwiązanie krzyżówki z „Medium” 7-8/2022: NEUROTOKSYCZNOŚĆ
Z grona Czytelników, którzy nadesłali prawidłowe rozwiązania, wylosowani zostali: 
1. Katarzyna Boczan-Król z Legnicy, 2. Mateusz Kasprzak z Wrocławia, 3. Michał Kosowski z Jeleniej Góry 
Wylosowanym lekarzom-szaradzistom gratulujemy!
Nagrodami są książki, które prześlemy pocztą.
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Ewa Świerska – specjalista, tel. 71 798 80 71
wtorek, środa 8.00-14.00; czwartek 8.00-16.00
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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
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inż. Grzegorz Olszanowski, tel. 71 798 80 85
Filie biura w delegaturach

Wrocław 
wiceprezes DRL ds. Delegatury Wrocławskiej

Bożena Kaniak, wtorek, 13.00-14.00
Jelenia Góra

Wiceprezes 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 
Wiceprezes 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

Wiceprezes 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
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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 

Kłodzie (koło Sycowa, powiat oleśnicki) zatrud-
ni lekarza pediatrę  lub lekarza rodzinnego. Tel.:  
502 539 983; 62 785 17 12; 62 786 81 94.

 � NZOZ ZAWIDAWIE II we Wrocławiu pilnie poszu-
kuje lekarza internisty, lekarza medycyny rodzin-
nej, lekarza pediatry – także w trakcie specjalizacji 
– do pracy w POZ. Wymiar godzin do uzgodnienia. 
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie/B2B. Stawka 
w zależności od doświadczenia (od 120 zł/h net-
to). Placówka zapewniania laboratorium i gabinet 
zabiegowy. Kontakt tel.: 513 126 580, 502 146 008, 
e-mail: biuro@zaw2.pl

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

 � Przychodnia Amicur we Wrocławiu zatrudni 
lekarzy specjalistów lub w  trakcie specjalizacji 
w dziedzinie: medycyna rodzinna, pediatria, cho-
roby wewnętrzne, psychiatria, stomatologia oraz 
dermatologia. Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt telefoniczny pod numerem: 71 322 17 44  
lub mailowo: sekretariat@amicur.pl

 � Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzy-
nie zatrudni lekarza medycyny rodzinnej do pracy 
w  Świętej Katarzynie i  Siechnicy. Rodzaj zatrud-
nienia: a) umowa o  pracę b) umowa zlecenie c) 
kontrakt. Wymagania: a) specjalizacja b) w trakcie 
specjalizacji. Kontakt: e-mail: rekrutacja@zozsk.pl 
tel.: 71 311 63 04.

 � Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowot-
nej w Świdnicy pilnie zatrudni lekarza specjalistę 
w dziedzinie otolaryngologii w Oddziale Otolaryn-
gologicznym.  Wszelkie formy zatrudnienia: SPZOZ 
w Świdnicy, ul. Leśna 27-29; 58-100 Świdnica, tel.: 
605 222 112, 748 517 400.

 � Centrum Medyczne L4MED we Wrocławiu za-
trudni lekarzy: neurologa, laryngologa, okulistę, 
kardiologa, endokrynologa, dermatologa, orto-
pedę. Przychodnia wyposażona jest w aparaturę 
do emg, oct i angiooct, endoskopii laryngologicz-
nej, usg oraz diagnostyki kardiologicznej. Lekarze 
mogą być w trakcie specjalizacji. Więcej informacji 
pod numerem telefonu: 602 247 682 i  adresem 
mailowym: kontakt@L4med.pl 

ZATRUDNIĘ  
LEKARZA DENTYSTĘ

 � Zatrudnię lekarza dentystę z dziedziny stoma-
tologii zachowawczej. Kontakt tel.: 512 016 398, 
e-mail: kontakt@starsdent.pl

 � NZOZ Ośrodek Zdrowia w Międzyborzu zatrudni 
lekarza stomatologa. Tel.: 627 869 770, 606 691 044.

 � Poszukujemy lekarza stomatologa do pracy 
w gabinecie Stomatologia dla Uśmiechu położo-
nym w Centrum Medycznym MkMedic w Świdnicy. 
Dobra komunikacja z  Wrocławiem i  Dzierżonio-
wem. Pacjenci tylko prywatni, pełen grafik. Mile 
widziana umiejętność pracy w powiększeniu. Kon-
takt: gabinet@dlausmiechu.pl lub tel.: 508 827 882.

iNNE
 � Wynajmę tanio kompletnie wyposażony gabi-

net stomatologiczny. Legnica, osiedle Kopernik, 
tel.: 693 45 34 23.

 � Wynajmę tanio gabinety lekarskie w centrum 
Wałbrzycha. Numer kontaktowy: 781 890 168.

Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów 
Chirurgów Głowy i Szyi zaprasza na spotkanie

Zarząd Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy 
i Szyi ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na spotkanie naszego Towarzystwa, 
które odbędzie się 15.10.2022 (sobota) o godzinie 10.00 w budynku Wydziału Farmacji UM przy 
ul. Borowskiej 211 we Wrocławiu. Tematem spotkania będą pozaprzełykowe powikłania choroby 
refluksowej przełyku.

Program spotkania:
10.00 „Choroba refluksowa przełyku z powikłaniami pozaprzełykowymi okiem gastrologa” 
 dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik, Kierownik Pracowni Motoryki Przewodu 

Pokarmowego i pH-metrii, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii UM
10.30 „Manifestacja pozaprzełykowa choroby refluksowej przełyku okiem otolaryngologa” 
 Karolina Stolarczyk, Marcin Frączek, Klinika Otolaryngologii UM
11.50 „Objawy choroby refluksowej przełyku u pacjentów poradni foniatrycznej” 
 dr n. med. Maciej Kusiński, Kierownik Ośrodka Badań Narządu Słuchu i Równowagi, 4 WSK 

we Wrocławiu
12.10 Prezentacja firmy
12.15 Poczęstunek

Do dyspozycji uczestników spotkania będzie bezpłatny parking przed budynkiem Wydziału 
Farmacji UM. Zachęcamy do wcześniejszego zadawania pytań prelegentom poprzez stronę: 

https://tinyurl.com/ptorl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zapraszamy i liczymy na Państwa obecność.

W imieniu Zarządu Oddziału. Dolnośląskiego PTORL 
dr hab. n. med. Marcin Frączek



Prezes DRL Paweł Wróblewski
przyjmuje po uprzednim uzgodnieniu z sekretariatem,

tel. 71 798 80 52
Wiceprezes DRL Piotr Knast przyjmuje po uprzednim 

uzgodnieniu z sekretariatem
Wiceprezes DRL ds. stomatologii Alicja Marczyk-Felba

przyjmuje po uprzednim umówieniu się pod nr. tel. 71 798 80 88 
Wiceprezes DRL ds. kształcenia Andrzej Wojnar, przyjmuje 

po uprzednim uzgodnieniu z sekretariatem
Wiceprezes Delegatury Wrocławskiej Bożena Kaniak,

wtorek 13.00-14.00,
Sekretarz DRL Małgorzata Niemiec, czwartek 15.15-17.00 

Skarbnik Janusz Wróbel, wtorek, czwartek 12.00-14.00
Przewodniczący Komisji Etyki DRL 
Jakub Trnka, czwartek 14.00-15.00

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

Delegatura Jelenia Góra
Wiceprezes Barbara Polek, wtorek 10.00-11.30

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, czwartek 11.00-13.00 

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.

T e r m i n y  d y ż u r ó w

polecamy

Nowości wydawnicze

Bezsenność we dwoje

Sztuka świadomego życia

Auden nigdy nie była typową 
nastolatką. Nie pamięta, kiedy 
ostatnio przespała całą noc, 
a nie mogąc zasnąć, uczy 
się w miejscowym nocnym 
bistro. Wychowywana przez 
wymagających rodziców, 
nie zaznała  zwyczajnej 
nastoletniej beztroski aż do 
momentu, gdy po liceum 
postanowiła spędzić lato 
u ojca i jego nowej żony. 
To wywróciło jej świat do 
góry nogami, zmieniając 
codzienność w jedną wielką 
przygodę! 

„Świadome życie nie jest 
obowiązkiem, jaki mamy 

w stosunku do innych ludzi, 
mimo że faktycznie będą oni 

często korzystać z tego, iż 
działamy na wyższym pozio-

mie świadomości i wrażli-
wości. Świadome życie jest 

odpowiedzialnością, jaką 
mamy w stosunku do siebie 
samych. Jest aktem miłości 

do własnego pozytywne-
go potencjału. Jest aktem 

zaangażowania się w prze-
konanie o wartości człowie-
ka, którego nosimy w sobie, 

i o wartości własnego życia”.

Twój 
uśmiech
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samotnie 
wychowuje 

jedenastoletnią córkę Basię. Na 
swój sposób jest szczęśliwa, chociaż 

coraz częściej doskwiera jej samotność
Intrygująca, pełna emocji i zaskakująca 

powieść o tym, że nic w życiu nie jest nam 
dane raz na zawsze. Miłość, zdrowie, rodzina, 

szczęście – o nie należy zabiegać każdego 
dnia. Najważniejsze to zamknąć przeszłość 

i wybaczyć tym, którzy nas skrzywdzili. 
Bo nawet najmniejsza zmiana to 

szansa na lepsze jutro.

Los 
bywa kapryśny. 

Raz nam daje, raz zabiera. 
Obsypuje szczęściem, by po chwili 
odebrać ostatnie okruchy nadziei. 

Szczególnie wtedy, gdy nie zamknęło się 
spraw z przeszłości. Przekonała się o tym 
Lena Mazur, która na co dzień wiedzie 

spokojne życie. Jest atrakcyjną 
kobietą, mieszka w Warszawie, 

prowadzi dział finansów 
znanej firmy, 

mailto:iodo@dilnet.wroc.pl
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