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	 Szanowne	Koleżanki	i	Koledzy!
Listopad, Wszystkich Świętych, rocznica odzyskania niepodległości, jesień…

Jakoś niezręcznie mi pisać o ewentualnej samolikwidacji Białego Miasteczka, 

o przebiegu czwartej fali pandemii, o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. To 

nie są dobre tematy. I jeśli coś w ogóle budzi optymizm, to młodzież, która naj-

wyraźniej nie poddaje się żadnej indoktrynacji. Jeszcze wiosną ubiegłego roku 

były rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor medycyny Wojciech Nowak 

mówił na tych łamach: „Oni nie są prawicowi ani lewicowi. I dlatego politycy 

do nich nie trafiają. Permanentne kłótnie i spory są im poniekąd obojętne. Ich 

interesują dwie kwestie – możliwości informatyzacji oraz ekologia, której nie 

odpuszczą politykom”.

Z perspektywy czasu ta druga kwestia nabiera dramatycznego wymiaru. Na-

sze bogactwo narodowe, węgiel, przestał być źródłem dochodów, a stał się 

obciążeniem. Z faktu nieprzyjmowania tego do wiadomości przez rozmaite 

środowiska nic dobrego nie wynika. Nie zamierzam się mądrzyć, lecz bardziej 

racjonalne wydaje mi się dopłacanie do ochrony zdrowia, niż do wydobywania 

z głębokości ponad kilometra nisko kalorycznego węgla. Mam akurat na Śląsku 

sporo przyjaciół i oni myślą podobnie. Gorzej z entuzjastami węgla, którzy sta-

nowią problem polityczny. Nie mnie, na szczęście, decydować. Bezrobocie jest 

w tym województwie najniższe, więc zagrożone są przede wszystkim pensje 

różnych lobby. 

Z punktu widzenia zdrowia, główne problemy społeczeństwa to woda i po-

wietrze, źródła energii i pandemia. W Małopolsce, niemal wszystkie miejscowo-

ści „wypoczynkowe” są pod względem czystości atmosfery niebezpieczne. Co 

do pandemii, niemal całe Podtatrze zaspało w kwestii szczepień, co w pewnym 

momencie obróci się przeciwko mieszkańcom tych terenów. Obym był złym 

prorokiem, ale lekarze się nie łudzą. Żadnego nadzwyczajnego remedium na 

COVID-19 nie ma, więc przyjdzie nam (lekarzom) ponieść ciężar pandemii raz 

jeszcze. Inne ciężary ochrony zdrowia również, dlatego tak potrzebne jest po-

parcie dla postulatów protestującego personelu medycznego, dla tych wszyst-

kich działań, które już dawno powinny otworzyć rządzącym oczy. 

Na temat naszej narodowej natury słyszałem niedawno takie stwierdzenie: 

„Łatwiej kochać ludzkość niż sąsiada, Polskę niż Polaków”. Coś jest na rzeczy…
Robert Stępień 

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Łatwiej	kochać	Polskę		
niż	Polaków

W numerze m.in.:

Kraków, 9 października 2021 r. 
Fot. Jerzy Sawicz

Mariusz Janikowski informuje o ważnych 
zmianach w prawie (5)

Lekarz wobec przemocy – z doktor  
M. Ksel-Teleśnicką rozmawia J. Hodor (7)

Szpital w Myślenicach w czasie pandemii – 
rozmowa S. Ciepłego z dyr. A. Styczniem (14)

Obrady Komisji Stomatologicznej ORL 
w relacji A. Urbańczyk (23)

Latarnie umarłych – ocalmy od zapomnienia 
– apelują prof. J. Skalski i red. S. Ciepły (22)

Jubileusze Szpitala im. Dietla i Instytutu 
Onkologii (25)

Relacja mec. Anny Gut z konferencji 
prawników Izb Lekarskich (26)

 
O interakcjach przy stosowaniu NOAC  
– prof. R. Korbut i dr hab. J. Woroń (29)

Prof. R. Gryglewski zachęca do poznania 
najgorszych pomysłów w medycynie, 
a dr A. Wiernikowski poleca książkę 
prof. A. Skotnickiego (39-40)

Z prof. A. Romanowskim o Polskim Słowniku 
Biograficznym rozmawia S. Ciepły (41)

Pożegnania: Krzysztof Zgłobicki,  
lekarze Władysław Jurczak, Zygmunt Chaja, 
Anna Terech (44-46)

Nasza okładka
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Przyjmowanie materiałów do numeru zakończono 20 października 2021 r.

Raport z pandemii
 Podajemy poniższą informację z peł-

ną świadomością, że ulegnie ona zmia-
nie w trudnej do przewidzenia skali. Ale 
będziecie Państwo przynajmniej świa-
domi, jak było 20 października 2021 
roku i ciekawe będzie porównanie sta-
tystyk. W środę 20.10.2021 r. mieliśmy 
5559 przypadków nowych zachorowań 
na COVID-19, co stanowiło wzrost aż 
o 111% w porównaniu do liczby sprzed 
tygodnia (2640). Zmarło 75 osób. 
Najgorzej było w województwach: lu-
belskim (1249), mazowieckim (1004) 
i podlaskim (587). Małopolskie (260) 
i podkarpackie (259) plasowały się 
w środku tabeli. Aż 3811 osób wyma-
gało w tym dniu opieki szpitalnej. Jeśli 
sobie założymy, że przeciętny szpital 
powiatowy liczy ok. 300 łóżek, to 12-14  
szpitali zostało kompletnie wyłączo-
nych z leczenia czegokolwiek innego. 

Ponad 90% hospitalizowanych cho-
rych nie zaszczepiło się wcześniej. 
Ograniczenie niezaszczepionym dostę-
pu do różnych form życia publiczne-
go, do kina, restauracji czy wejścia na 
stadion wydaje się koniecznością. Lęk 
decyzyjny władzy w tym zakresie lada 
moment obróci się przeciw niej. 

Gotowi na kolejną falę
 Już pod koniec września, zanim licz-

ba chorych zaczęła gwałtownie rosnąć, 
w Krakowie zaprezentowano strategię 
stopniowego zwiększania liczby łóżek 
covidowych. Plan ten został podpi-
sany przez wojewodę małopolskiego 
z dyrektorami 28 małopolskich szpita-
li. „Pracuję w ochronie zdrowia ponad 
40 lat i po raz pierwszy spotkałem się 
z sytuacją, w której uzgadniamy to, co 
ma być” – podkreślił dr Jerzy Friediger, 
dyrektor Szpitala im. S. Żeromskiego.

Plan opracowany został w ujęciu 
subregionalnym i dotyczy stopniowego, 
elastycznego zwiększania liczby łóżek 
covidowych. Będą one uruchamiane 
przy ok. 75-80% zajętości łóżek dostęp-
nych dla pacjentów z potwierdzonym 
 COVID-19. Pierwszą decyzję o zwięk-
szeniu możliwości hospitalizacji chorych 
z koronawirusem podjęto już w paź-
dzierniku. 

Przepełnione oddziały 
pediatryczne 

 Z hasłem „brakuje łóżek” – w domy-
śle tych covidowych – w pewnym stop-
niu już się oswoiliśmy. Tymczasem wcze-
sną jesienią zaczęło ich brakować na od-
działach dziecięcych, i to niekoniecznie 
ze względu na wzrost liczby zakażeń 
koronawirusem. Dzieci, których układy 
odpornościowe zostały „rozleniwione” 
podczas lockdownu, chorują głównie na 
schorzenia dróg oddechowych, w wielu 
przypadkach wywołane przez RSV. Jak 
przyznała w rozmowie Radia Kraków 
dr Katarzyna Przybyszewska ze Szpitala 
św. Ludwika w Krakowie, wzrost zacho-
rowań wśród dzieci był już widoczny 
w czerwcu, natomiast od połowy wrze-
śnia „natężenie pacjentów jest takie, 
z jakim nie spotykaliśmy się w ostatnich 
latach”. By zapewnić opiekę jak najwięk-
szej liczbie dzieci, Szpital św. Ludwika 
musiał przekwalifikować część tzw. łó-
żek diagnostycznych w „infekcyjne”. 

Sytuacja wygląda źle także w innych 
małopolskich szpitalach. Temu pro-

blemowi poświęcone było spotkanie 
z dyrektorami szpitali i przedstawi-
cielami MOW NFZ, które odbyło się 
12 października z inicjatywy wojewo-
dy małopolskiego Łukasza Kmity. Po-
stanowiono, że zostanie opracowany 
skoordynowany system raportowania 
obłożenia szpitalnych łóżek pediatrycz-
nych w oparciu o narzędzie wykorzy-
stywane już w Uniwersyteckim Szpitalu 
Dziecięcym. Aby odciążyć krakowskie 
placówki, opieka pediatryczna zostanie 
też rozłożona na inne szpitale w woje-
wództwie, także powiatowe. Ponadto 
dyrektorzy małopolskich szpitali zade-
klarowali zwiększenie liczby łóżek pe-
diatrycznych o ok. 130. 

Medycy na Granicy 
 Przy granicy polsko-białoruskiej toczy 

się dramat humanitarny. Do 20 paździer-
nika zmarło tam już 7 osób, migrantów 
uciekających przed kryzysami w swoich 
regionach. Wśród potrzebujących, któ-
rych liczba nie jest znana, są kobiety 
i dzieci. By móc nieść im pomoc me-
dyczną, także w strefie stanu wyjątko-
wego, zawiązana została grupa Medycy 
na Granicy, w której działają 42 osoby 
z wykształceniem medycznym. Nieste-
ty Medycy nie otrzymali zgody MSWiA 
na wejście do strefy, nawet po tym, gdy 
wniosek ten poparł arcybiskup Wojciech 
Polak. Do władz RP apelował w tej spra-
wie także prezes NRL Andrzej Matyja. 

W skrócie
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Medycy na Granicy nie chcąc łamać 
prawa, stacjonują i pomagają w nie-
dalekiej odległości od strefy. Kilka dni 
przed zamknięciem naszej gazety dotar-
li do grupy ok. 30 osób, w tym 16 dzie-
ci – najmłodsze było karmione piersią, 
jedna z kobiet była w drugim trymestrze 
ciąży a starszy mężczyzna po amputacji 
nogi. Osoby te prócz pomocy medycz-
nej otrzymały pożywienie i leki. „Na po-
żegnanie zostaliśmy wyściskani” – piszą 
na swoim profilu facebookowym MbG. 

Jak przyznał podczas briefingu pra-
sowego 21 października koordynator 
grupy lek. Jakub Sieczko, sytuacja na 
granicy to trudne doświadczenie psy-
chiczne nawet dla doświadczonego 
lekarza. „Jako lekarze, także pracujący 
z dziećmi, jako ludzie, jako rodzice nie 
możemy pogodzić się z tym, że kilka 
metrów od nas cierpią i umierają doro-
śli i dzieci” – powiedział.

Kampus Collegium 
Medicum powstanie 

w Prokocimiu

 Wstępnym kosztem ponad ćwierć 
miliarda złotych w Prokocimiu, w są-
siedztwie Szpitala Uniwersyteckiego, 
powstanie kampus Collegium Medi-
cum, koncentrujący potencjał nauko-
wo-badawczy trzech wydziałów UJ CM.
 Umowa ze sprawdzonym wykonawcą 
spółką WARBUD została już podpisana 
na pierwszy etap. Tak zwany budynek 
„A”, ośmiokondygnacyjny (o pow. po-
nad 11 tys. m kw.) pomieści laboratoria, 
zwierzętarnię, pomieszczenia technicz-
ne i magazyny oraz moduły badawcze. 

Jego koszt to 122 mln zł, a budowa po-
trwa trzy lata. Drugi budynek „B” – dy-
daktyczno-administracyjny (6 kondygna-
cji naziemnych i 2 podziemne), o łącznej 
pow. 22 tys. m kw. umożliwi podstawo-
we badania naukowe oraz działalność 
dydaktyczną na nierealną obecnie skalę. 

Łączny koszt inwestycji obliczony zo-
stał na 271 mln. 

Hackathon w Szpitalu 
Uniwersyteckim

 „Hackathon” to rodzaj maratonu 
z udziałem specjalistów IT, podczas 
którego w stosunkowo krótkim czasie 
muszą oni rozwiązać dane programi-
styczne zadanie. Zwykle hackathony 
organizowane są przez duże korporacje 
związane z rozwojem nowych techno-
logii, jednak w Krakowie, po raz pierw-
szy w Polsce, odbył się w dn. 16-17 
października 24-godzinny hackathon 
medyczny – Hack4Med. Jego organiza-
torem był Szpital Uniwersytecki w Kra-
kowie we współpracy z firmą Codete. 
Wyjątkowe było także to, że programi-
ści mogli pracować na prawdziwych, 
choć anonimowych danych pacjentów, 
którzy w okresie I, II i III fali COVID-19 
leczeni byli w SU. 

24 zespoły z Polski, Czech i Ukrainy 
mierzyły się z trzema zadaniami: przy-
gotowanie kalkulatora ryzyka covido-
wego pomocnego w przewidywaniu 
przebiegu choroby i w wyselekcjono-
waniu spośród chorych tych, u których 
może mieć on ciężką postać; stwo-
rzenie programu do oceny możliwe-
go stopnia zajęcia płuc u pacjentów 

z COVID-19 oraz analiza m.in. tkanek 
mięśniowych na obrazach tomografii 
komputerowej.

Finał maratonu – prócz wprowadze-
nia do medycyny kolejnych nowator-
skich rozwiązań – miał też swój bardzo 
poruszający akcent. Zwycięski zespół 
„6 i 8 PKB” całość nagrody – 30 tys. zł, 
przeznaczył na Uniwersytecki Szpital 
Dziecięcy w Krakowie. 

Więcej na stronie: su.krakow.pl

Neurochirurdzy 
uhonorowali  

prof. Igora Gościńskiego

 Profesor Igor Gościński, wybitny spe-
cjalista, wieloletni kierownik Kliniki Neu-
rotraumatologii CM UJ, nauczyciel wie-
lu neurochirurgów, prezes Towarzystwa 
Lekarskiego Krakowskiego skończył 91 
lat. Z powodu pandemii nie święto-
wano jego 90. urodzin, lecz teraz była 
okazja uhonorowania Jubilata – 100 lat 
odśpiewano Profesorowi podczas uro-
czystości otwarcia 45. Zjazdu Polskie-
go Towarzystwa Neurochirurgów, jaki 
w dniach 13–16 października odbył się 
w Krakowie. Profesor Gościński uczest-
niczył we wszystkich wcześniejszych 
zjazdach neurochirurgów w Polsce. Te-
goroczne spotkanie Profesor otworzył 
wykładem poświęconym twórcy kra-
kowskiej i polskiej neurochirurgii prof. 
Adamowi Kunickiemu. Wykład ilustro-
wany był zdjęciami z  bogatej  kolekcji 
Jubilata, zaprezentował on uczestni-
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4 kom zjazdu także pracę pt. „Prof. dr 
hab. Adam Kunicki 1903-2003, w setną 
rocznicę urodzin”. 

W Zjeździe, zorganizowanym przez 
Klinikę Neurochirurgii Dziecięcej Colle-
gium Medicum UJ wzięło udział 471 
osób. Przewodniczącym Komitetu 
Organizacyjnego Zjazdu był prof. Sta-
nisław Kwiatkowski, kierownik Kliniki 
Neurochirurgii Dziecięcej CM UJ.

Olga Tokarczuk doktorem 
honoris causa UJ

 Olga Tokarczuk, laureatka literackiej 
Nagrody Nobla, autorka wielokrotnie 
nagradzanych i tłumaczonych na wiele 
języków książek została uhonorowana 
tytułem doktora honoris causa Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Jest 11. kobietą 
wyróżnioną w ten sposób w ponad 
200-letniej historii przyznawania hono-
rowych doktoratów przez UJ. Uroczyste 
wręczenie dyplomu nastąpiło 7 paź-
dziernika w auli Collegium Novum.

Wybitna prozaiczka i eseistka otrzy-
mała doktorat honoris causa UJ m.in. „za 
uprawianie twórczości literackiej, która 
odkrywczo odsłania prawdę o człowie-
ku, pozwala odnaleźć porządek i sens, 
a także za prowadzoną aktywność po-
zaliteracką: kulturalną, społeczną, oby-
watelską, ekologiczną, szerzącą idee 
równości, wolności i demokracji oraz po-
czucie odpowiedzialności za środowisko 
naturalne”. Dodajmy, że Olga Tokarczuk 
przez kilka lat była wykładowczynią Stu-
dium Literacko-Artystycznego działają-
cego w ramach Wydziału Polonistyki UJ. 

I choć nie jest związane ze środowiskiem 
medycznym, jej wrażliwość na drugiego 
człowieka można chyba porównać do 
tej, jaka powinna cechować lekarza.

(źródło: UJ)

Prof. Krzysztof Pyrć 
wyróżniony medalem PAN

 Prof. Krzysztof Pyrć z Małopolskie-
go Centrum Biotechnologii UJ został 
uhonorowany Medalem Polskiej Aka-
demii Nauk im. M. Kopernika. Profesor 
jest członkiem zespołu doradczego ds. 
 COVID-19 przy prezesie PAN i przyczynił 
się walnie do opracowania kompendium 
wiedzy o SARS-CoV-2 i COVID-19, 21 sta-
nowisk dotyczących różnych aspektów 
epidemii oraz zaleceń dla służb publicz-
nych i całego społeczeństwa. Jedno ze 
stanowisk zespołu (nr 18) zostało prze-
kazane do ONZ na forum o nauce, tech-
nologii i innowacjach zrównoważonego 
rozwoju. To jedyny głos z Polski w tej 
kwestii. 

Także staraniem Profesora, jako 
członka tej grupy naukowców i zastęp-
cy przewodniczącego zespołu, którym 
jest prezes PAN prof. Jerzy Duszyń-
ski, ukazała się publikacja „Zrozumieć 
 COVID-19”, prognozująca skutki me-
dyczne, psychologiczne, gospodarcze 
i społeczne epidemii oraz przedstawia-
jąca koncepcję wyjścia z zagrożeń.

Laureaci konkursu 
„Miniatura 5” 

 Narodowe Centrum Nauki ogłosiło 
trzecią listę laureatów tej dość niezwy-
kłej rywalizacji o uzyskanie grantu war-
tości od 5 do 50 tys. zł na prowadzenie 
w różnych dziedzinach życia wstęp-
nych, pilotażowych badań naukowych, 
stanowiących wstęp do dalszych, po-
głębionych już prac. Warunkiem uczest-
nictwa jest posiadanie doktoratu. 

Wśród 130 laureatów z całego kraju, 
z różnego typu uczelni, znaleźli się mło-
dzi uczeni z Collegium Medicum Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego: Magdalena Maria 
Jastrzębska-Więsek (badania leków szyb-
kiego działania w depresji), Anna Party-
ka (w zakresie zaburzeń metabolicznych) 
oraz Grzegorz Wójcik (zajmujący się wy-
paleniem zawodowym pielęgniarek). 

Kronika personalna
 Prof. Krzysztof Fyderek, dyrektor 

Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego 
w Prokocimiu, 1 października br. zło-
żył rezygnację z kierowania szpitalem. 
Prorektor UJ, prof. Tomasz Grodzicki 
14 października br. ogłosił konkurs na 
wakujące stanowisko.

 Z funkcji dyrektora, na zasłużoną 
emeryturę, po blisko trzech dekadach 
kierowania Szpitalem im. J. Dietla od-
szedł dr Andrzej Kosiniak-Kamysz. 
Dyrektora, który zamierza jednak pra-
cować nadal jako lekarz, pożegnano 
uroczyście podczas obchodów 40-lecia 
Szpitala im. J. Dietla (więcej na str. 25).

 Natomiast nowym dyrektorem tego 
szpitala, powołanym na to stanowisko 
przez Zarząd Województwa Małopol-
skiego, został lek. med. Wojciech Za-
ręba – absolwent Wydziału Lekarskie-
go Collegium Medicum UJ, specjalista 
drugiego stopnia z zakresu chorób we-
wnętrznych i kardiologii, związany zawo-
dowo ze Szpitalem im. Dietla od 2009 r. 

 Zarząd Województwa Małopolskie-
go powołał również z dniem 13 paź-
dziernika br. na stanowisko dyrektora 
Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego 
p. Michała Tochowicza, dotychczaso-
wego prezesa Spółki Małopolskie Parki 
Przemysłowe. 

 Prof. Rafał Chrzan, kierownik Klini-
ki Urologii Uniwersyteckiego Szpitala 
Dziecięcego w Krakowie, został wy-
brany prezesem-elektem Polskiego To-
warzystwa Urologii Dziecięcej kadencji 
2022-2026. fo
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Sekretarz ORL

Zmiany, zmiany, zmiany

Tak to zwykle bywa, że większość zmian ma swoją inau-
gurację z początkiem roku. Nawet wszelkie nasze prywatne 
postanowienia odkładamy do realizacji od 1 stycznia. Z po-
czątkiem tego roku wszedł obowiązek wystawiania e-skiero-
wań, już dwa lata temu, też w styczniu, zastąpiliśmy recepty 
papierowe e-receptą. Pamiętam nasze obawy, ale czas pan-
demii pokazał, jak świetnym jest ona narzędziem. 

Tak jest właśnie z zapisami Ustawy o zawodach lekarza i le-
karza dentysty, które „przeleżały” kilka lat i wchodzą w życie 
właśnie od 1 stycznia 2022 r. Dotyczą one m.in. organizacji 
i realizacji staży podyplomowych. Generalnie można zauwa-
żyć, że tu również przechodzimy na działania elektronicz-
ne, i to nie tylko z uwagi na ochronę lasów. Narzędziem do 
tego jest tym razem dobrze już znany System Monitorowa-
nia Kształcenia (SMK), do którego teraz dołączą absolwenci 
uczelni medycznych, zamierzający odbyć staż podyplomowy. 
Od 1 stycznia wszystkie „operacje” stażowe będą odbywa-
ły się w SMK, począwszy od złożenia podania o przyznanie 
miejsca stażowego poprzez prowadzenie Elektronicznej Kar-
ty Stażu Podyplomowego (EKSP) do zaliczenia stażu przez 
jego koordynatora. Przez lata o możliwości wyboru miejsca 
stażowego decydowała średnia ocen z całości studiów. Od 
nowego roku tę średnią można będzie podwyższyć np. o 0,5 
za status pierwszego autora doniesienia naukowego. 

Zmienia się również program stażu – do części stałej 
będą wchodziły dla lekarza: choroby wewnętrzne, chirurgia 
ogólna, pediatria, medycyna rodzinna, intensywna terapia, 
medycyna ratunkowa. W przypadku lekarza dentysty są to 
staże cząstkowe z: chirurgii stomatologicznej, stomatologii 
dziecięcej, ortodoncji, periodontologii i chorób błony śluzo-
wej, protetyki stomatologicznej, stomatologii zachowawczej 
z endodoncją. Zarówno lekarz, jak i lekarz dentysta będą 
mieli możliwość personalizacji swojego stażu, tzn. wyboru 

dodatkowo trzech dyscyplin medycznych, którymi są zain-
teresowani. Do istniejących już szkoleń stażowych dołączą 
szkolenia z bezpieczeństwa pacjenta, diagnostyki i leczenia 
HCV – realizowanego w ramach stażu w dziedzinie chorób 
wewnętrznych, szkolenia z profilaktyki onkologicznej oraz 
z leczenia bólu, komunikacji z pacjentem i zespołem terapeu-
tycznym, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, zdro-
wia publicznego, w tym profilaktyki szczepień ochronnych.

Jak widać, staż będzie znacznie zmodyfikowany, a co za 
tym idzie – zwiększają się zadania izby lekarskiej w organi-
zacji szkoleń. Warto też zauważyć, że nowe przepisy przeka-
zują izbie lekarskiej możliwość udzielania zgody na rozpoczę-
cie stażu podyplomowego w innym terminie (poza 1 marca 
i 1 października). Do tej pory było to w gestii Ministra Zdrowia.

Od 1 stycznia 2022 r. wchodzą też w życie zapisy Usta-
wy dotyczące specjalizacji lekarskich. Generalnie można te 
zmiany określić jako: specjalizacja w systemie modułowym, 
wszystkie czynności tylko w SMK, nowy egzamin – PEM (pań-
stwowy egzamin modułowy). Z zapisów Ustawy dowiemy 
się o dysponowaniu miejscami rezydenckimi, o możliwości 
odbywania stażu w szpitalu pierwszego lub drugiego stop-
nia podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego, 
o systemie przyznawania miejsc stażowych i wielu innych 
szczegółach. O tym wszystkim napisano w Art. 16 Ustawy – 
zainteresowanych zachęcam do lektury.

Warto również poinformować o nowym dokumencie Pra-
wo Wykonywania Zawodu, jakie zamierza nam wprowadzić 
MZ, również od 1 stycznia. Wokół tego tematu było wiele 
dyskusji: karta poliwęglanowa z chipem zawierającym elek-
troniczną informację o właścicielu, która to karta miała też 
być kluczem do systemu np. e-recepty. W następnych projek-
tach proponowano likwidację dokumentu, a PWZ miało być 
wpisem do Centralnego Rejestru Lekarzy. Zmieniały się oso-
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Poczynając od 2011 roku Muzeum Krakowa przyznaje oso-
bom i instytucjom symboliczne Medale św. Krzysztofa za 
działalność kultywującą tradycje Krakowa w różnych dziedzi-
nach życia oraz finansowe i merytoryczne wsparcie Muzeum. 
Medale przyznawane są w trzech kategoriach, a ich laureata-
mi byli m.in. profesorowie Aleksander Skotnicki, Franciszek 
Ziejka, Jerzy Wyrozumski, zaś do wyróżnionych instytucji 
należą Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” i kra-
kowska Straż Pożarna. Oczywiście lista laureatów jest dalece 
dłuższa i nie sposób jej tu przytoczyć.

W skład kapituły odznaczenia wchodzą prezydent Krako-
wa prof. Jacek Majchrowski (jako kanclerz) oraz prof. Jacek 
Purchla, historyk sztuki Marek Świca oraz dr Michał Niezabi-
towski, dyrektor Muzeum. 

Sam św. Krzysztof wybrany został na patrona odznaczenia 
w ślad za XIII-wieczną rzeźbą zdobiącą ongiś jeden z kory-
tarzy pięknie doprawdy odnowionego Pałacu Krzysztofory. 
Wejdźcie Państwo na otwarte podwórko Szczepańskiej 2, 
jest się czym zachwycić.

Tegorocznymi laureatami Medalu zostali (wymieniam w ko-
lejności przedstawionej na uroczystości w Sali Miedzianej MK 
21 października br.) prof. Andrzej Matyja, jako przedsta-
wiciel krakowskiego środowiska medycznego, które w wal-
ce z pandemią położyło ogromne zasługi. To wyróżnienie, 
zresztą wyjątkowe – co podkreślili w swoich wystąpieniach 
prezydent Majchrowski i Michał Niezabitowski – jest wyrazem 
hołdu dla krakowskich lekarzy, pielęgniarek, ratowników, la-
borantów, którzy w obliczu pandemii stanęli na pierwszej linii 
frontu, ponosząc zresztą bolesne straty. Natomiast profesora 
Matyi na tych łamach przedstawiać chyba nie trzeba.

Tegoroczne Medale X edycji otrzymali: w kategorii „Wspar-
cie merytoryczne” – pani Lili Haber, przewodnicząca Związku 
Krakowian w Izraelu, za budowę wzajemnego porozumienia 
społeczeństw i przyczynienie się do upamiętnienia KL Płaszów; 
w kategorii „Wsparcie finansowe” Rada i Zarząd Dzielnicy VI 
Bronowice za wyjątkowe przyczynienie się do modernizacji 
Rydlówki i „Osadzania Chochoła”, a w kategorii „Kultywowa-
nie krakowskich tradycji i obyczajów” dr Andrzej Nowakow-
ski – dyrektor wydawnictwa Universitas, b. prezes Polskiej Izby 
Książki, za kolejną prokrakowską inicjatywę, tym razem przy-
wrócenia głosu dzwonowi Bolesław na Wieży Ratuszowej.

W uroczystości wręczenia Medali prócz członków kapituły 
wziął udział m.in. wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który 
podziękował laureatom za dobro, jakie wnieśli w nasze życie 
mimo pandemii i które pozostanie trwale. Obecny był także 
poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Klich, notabene 
lekarz z wykształcenia, a także krakowianin. 

(cis)

by w ministerstwie i zmieniały się koncepcje. Ta obecna, już 
wielce zaawansowana, dotyczy karty poliwęglanowej zróżni-
cowanej kolorystycznie na PWZ bezterminowe i terminowe. 
Nie wchodząc w szczegóły, zapewne od 1 stycznia będziemy 
wydawać PWZ w nowej formie. Początkowo będzie to do-
tyczyło absolwentów studiów medycznych wstępujących do 
naszej Izby. Dotychczasowy dokument PWZ, ten w formie 
książeczki, nie traci swojej ważności. W późniejszym terminie 
można będzie kierować do Izby wnioski o jego wymianę.

Od 1 stycznia… Może choć od tego terminu wejdą w życie 
zmiany w sektorze opieki zdrowotnej, wynegocjowane przez 

komitet protestacyjno-strajkowy zawiązany po proteście 
zawodów medycznych 11 września br. Miałem nadzieję, że 
nowe, lepsze warunki będą obowiązywały od września, póź-
niej, że od października. Obserwujemy manewry minister-
stwa w kontaktach ze związkami zawodowymi, co chwila 
z innymi, i z komitetem protestacyjno-strajkowym. Widzimy 
zwodzenie obietnicami i brakiem finansowania, choć w bu-
dżecie państwa mamy nadwyżkę 80 mld zł. Może więc choć 
od 1 stycznia… Oby 2022 r. 

Mariusz Janikowski
Sekretarz ORL

Przewodniczący OKW w Krakowie

Medal św. Krzysztofa dla medyków
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Rozmowa GGL

 Przez wiele lat była Pani Doktor członkiem Euro-
pejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz 
Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Ka-
raniu (CTP). Co Pani myśli, abstrahując od emocji, jakie 
towarzyszą takim informacjom, słysząc o skatowaniu 
kogoś przez polskich policjantów, o torturowaniu za-
trzymanego, o śmierci w izbie wytrzeźwień. Mamy 
XXI wiek, cywilizowany kraj w sercu Europy… 
– Brutalność i złe traktowanie osób zatrzymanych zdarza-
ły się zawsze, ale może nie były tak nagłaśniane. Pierwszą 
głośną sprawą była historia Igora Stachowiaka. Takie rzeczy 
dzieją się częściej lub rzadziej, u nas, moim zdaniem, ostatnio 
częściej. Dlaczego? Może dlatego, że doszło do dużej wy-
miany kadr w policji i trafiają teraz do służby osoby bez od-
powiedniego przygotowania, przeszkolenia nie tylko w za-
kresie przestrzegania praw człowieka, ale także stosowania 
środków przymusu. Poza tym, są to już ludzie z pokolenia 
gier komputerowych, z wypaczonymi wyobrażeniami, którzy 

kompletnie nie zdają sobie 
sprawy, do czego może 
doprowadzić duszenie 
człowieka. Działają w gru-
pie, zwykle źle dowodzo-
nej, i przez dłuższy czas 
sprawcom takich tragedii 
udawało się pozostawać 
bezkarnymi. Często nadal 
pozostają bezkarni, bo za-
miast ponieść karę, może nawet trafić do więzienia, przecho-
dzą na emeryturę. 

 Jak Komitet oceniał sytuację w Polsce w ostatnich 
latach?
– Komitet informował o niepokojących zjawiskach w Polsce 
w kilku ostatnich raportach. Raport z kontroli w 2019 roku 
prawie w całości odnosił się do zachowania policji i jej bru-

Gdy system zawodzi, gdy zawodzi człowiek

Lekarz też może być winien

Rozmowa z doktor Marzeną Ksel-Teleśnicką, lekarzem sądowym, specjalistką działającą  
na rzecz zapobiegania torturom i nieludzkiemu traktowaniu.
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8 talność została opisana łącznie z rekomendacjami, co należy 
zrobić, by sytuacja uległa poprawie. Dokument ten trafił do 
odpowiednich władz, ale w języku polskim nie został opu-
blikowany. I nie spotkał się z odpowiednią reakcją. Nie chcę 
jednak odnosić się do szczegółów, nie brałam udziału w kon-
trolach, ponieważ zgodnie z przyjętą w Komitecie zasadą 
w skład grupy wizytatorów nigdy nie wchodzą obywatele 
kontrolowanego kraju. 

 Przybliżmy więc może samą instytucję – czym 
właściwie jest i jak pracuje Komitet?
– Jest to Komitet Rady Europy – organizacji zrzeszającej 
47 krajów europejskich poza Białorusią, która nie zaprzesta-
ła wykonywania kary śmierci, co wyklucza jej członkostwo 
w Radzie Europy. Każdy z krajów członkowskich ma jednego 
przedstawiciela. Polska zyskała prawo do posiadania dele-
gata w tym gremium przystępując do Rady Europy w 1991 
roku i ratyfikując Konwencję Praw Człowieka, która zabrania 
tortur i nieludzkiego traktowania – na tej bazie powstał Ko-
mitet. Pełni on funkcję prewencyjną – monitorujemy sytu-
ację po to, by wskazać problemy i metody ich rozwiązania, 
by władzom danego kraju podpowiedzieć, co zrobić, aby 
zapobiegać torturom i złemu traktowaniu. Monitorowanie 
obejmuje osoby pozbawione wolności, ale w szerszym zna-
czeniu – nie tylko w aresztach i więzieniach, ale też w ośrod-
kach imigracyjnych, izbach wytrzeźwień, szpitalach psychia-
trycznych, domach dziecka, a nawet w domach pomocy 
społecznej, jeśli dane osoby znalazły się tam decyzją organu 
administracji, a nie z własnej woli. W każdym z 47 krajów 
wybrane instytucje są wizytowane regularnie, co 4-5 lat. Są 
także kontrole ad hoc, które mogą się odbywać dowolnie 
często. W wizytacji bierze udział 6-8 osób – członków Komi-
tetu, dwie osoby z sekretariatu Komitetu, prawnicy, którzy 
są jego etatowymi pracownikami, plus eksperci z określo-
nej dziedziny. Wśród członków Komitetu dominują właśnie 
prawnicy, którzy stanowią jakieś dwie trzecie składu, jedna 
trzecia – około 15 osób, to lekarze, w tym 5-6 psychiatrów, 
5 medyków sądowych, lekarze doświadczeni w pracy w wię-
ziennictwie oraz psycholodzy. 

 W jaki sposób Pani Doktor trafiła do CTP?
– Przez 10 lat byłam naczelnym lekarzem więziennictwa 
w Polsce, wcześniej, po kilkuletniej pracy w szpitalu misyj-
nym w Zimbabwe, podjęłam pracę na oddziale chirurgicz-
nym w krakowskim areszcie przy Montelupich. W 2008 roku, 
po 15 latach pracy w służbie więziennej, przeszłam na eme-
ryturę. Wtedy też zgłosiłam swoją kandydaturę do Komitetu 

i zostałam przez polskie władze – resorty sprawiedliwości 
i spraw zagranicznych, zaakceptowana, po rekomendacji 
przez specjalną komisję, a następnie wybrana przez Komitet 
Rady Ministrów Rady Europy z przedstawionej przez polski 
rząd listy trzech kandydatów. Nabór był publiczny, proce-
dura przejrzysta, kryteria ustalone. Warunkiem ubiegania 
się o to stanowisko była i jest nadal znajomość problema-
tyki wykonywania kary pozbawienia wolności, doświadcze-
nie w monitorowaniu miejsc izolacji oraz biegła znajomość 
przynajmniej języka angielskiego, a najlepiej też francuskie-
go, bo w tych językach pracuje Komitet. Byłam w nim trzy 
pełne kadencje – do końca 2019 roku, a przez pięć lat peł-
niłam także obowiązki wiceprzewodniczącej. W tym czasie 
wzięłam udział w około 40 wizytacjach, a obecnie jestem 
zapraszana już jako ekspert.

 Rozmawiamy w Izbie Lekarskiej, więc może skon-
centrujmy się na zachowaniach lekarzy pracujących 
w różnych miejscach izolacji. Jedną z osób, którym 
postawiono zarzuty w związku ze śmiercią 25-letnie-
go Ukraińca po interwencji policji, jest lekarka z wro-
cławskiej izby wytrzeźwień, gdzie policjanci przy-
wieźli tego mężczyznę. 
– To, co dzieje się w polskich izbach wytrzeźwień, jest dla 
mnie szczególnie bulwersujące, poruszam ten problem od 
dawna. O nieprawidłowościach informowałam już Irenę Li-
powicz, która była rzecznikiem praw obywatelskich przed 
Adamem Bodnarem. Izby wytrzeźwień to przeżytek, po-
zostałość po minionych czasach, instytucja rodem z ZSRR. 
Wszystkie ościenne kraje już dawno je zlikwidowały, Polska 
nie, a dzieją się tam bardzo złe rzeczy, łącznie z samospale-
niem kobiety przywiązanej do łóżka, właśnie we wrocław-
skiej izbie wytrzeźwień w 2011 roku.

 Lekarka z izby wytrzeźwień usłyszała zarzut „na-
rażenia pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpie-
czeństwo utraty życia poprzez zaniechanie sprawo-
wania właściwego nadzoru nad pokrzywdzonym i za-
niechanie przeprowadzenia adekwatnej oceny stanu 
jego zdrowia w związku z zastosowaną wobec niego 
przemocą, co skutkowało śmiercią pokrzywdzonego" 
– podano w komunikacie...
– To skrajny, nagłośniony przypadek, lecz myślę, że z uży-
ciem siły lekarz w izbie spotyka się na co dzień, bo trafiają 
tam na ogół osoby agresywne. Ktoś, kto dobrze sobie radzi 
po alkoholu czy sięgnięciu po środki psychoaktywne, nie tra-
fia do izby wytrzeźwień. A wobec osób agresywnych stosuje 
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się siłę, choć w moim przekonaniu wymagają one interwen-
cji medycznej. Dlatego lekarz, który decyduje się pracować 
w izbie wytrzeźwień, powinien doskonale wiedzieć, jakie 
leki może podać bezpiecznie i co zrobić, by taką agresywną 
osobę uspokoić. Mam bardzo duże wątpliwości, czy perso-
nel medyczny w takich miejscach jest dobrze przeszkolony 
i wie, jak postępować. Zapomina się także, że człowiek może 
być mocno pobudzony, może nie panować nad sobą z wielu 
powodów, nie tylko pod wpływem używek. Cały personel 
medyczny powinien umieć zdiagnozować problem i go roz-
wiązać. A tu „rozwiązaniem” bywa śmierć człowieka. Nie 
możemy się na to godzić. Niestety, także jakość opieki zdro-
wotnej nad osadzonymi w aresztach czy więzieniach musi 
budzić znaczny niepokój. 

 Jest Pani Doktor obecnie członkinią zespołu eks-
pertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur Biu-
ra Rzecznika Praw Obywatelskich. Na zlecenie RPO 
analizowała Pani ostatnio przyczyny zgonów osób 
osadzonych w Polsce. Wnioski bulwersują – w latach 
2009-2019 liczba osadzonych spadła o 11 procent, 
tymczasem liczba zgonów z przyczyn naturalnych 
wzrosła o 53 procent. Jak przeczytałam w przygo-
towanym przez Panią Doktor raporcie, jednocześnie 
o 60 procent spadła liczba przerw w odbywaniu kary 
z przyczyn zdrowotnych i o 54 procent zaświadczeń 
wystawianych przez lekarzy, że osadzeni nie mogą 
być dłużej leczeni w zakładzie karnym. Niestety, po-
równanie tych ostatnich liczb ze wzrostem liczby zgo-
nów budzi obawy o respektowanie praw osadzonych. 
A wśród nich są przecież nie tylko zatwardziali recy-

dywiści, sprawcy najbardziej brutalnych przestępstw. 
Bywają także niewinni.
– Zawsze to podkreślam, nie jest tak, że jesteśmy my i oni – 
ci za kratami. Każdy z nas może nawet bez żadnej winy zna-
leźć się po tej drugiej stronie, każdemu to grozi. Historie kilku 
lekarzy, w tym także z naszej Izby, mogą służyć za przykłady. 
A analiza zgonów w tych miejscach doprowadziła mnie do 
wniosku, że poziom opieki – mówiąc kolokwialnie – „pozo-
stawia wiele do życzenia”. Brakuje mechanizmów, które wy-
muszałyby na lekarzach aktywne działanie. Nawet jeśli mają 
więźnia w stanie paliatywnym i niewiele życia mu zostało, 
nie robią nic, by ta osoba miała szansę umrzeć w godnych 
warunkach i w otoczeniu bliskich. W paru przypadkach bar-
dzo późne postawienie diagnozy, przeoczenie ewidentnych 
objawów, ich zlekceważenie stało się przyczyną zgonu czło-
wieka. Nie można bezczynnie obserwować, jak guz płuca 
rośnie przez lata, aż wychodzi przez klatkę piersiową. I nie 
ma nad tym żadnej kontroli ani żadnej odpowiedzialności 
lekarza. Ta analiza to było traumatyczne doświadczenie.

 Jak można zmienić tę sytuację i zapobiec podob-
nym dramatom?
– Skoncentrujmy się może na opiece zdrowotnej nad oso-
bami osadzonymi w więzieniach. W wielu krajach jest dużo 
inicjatyw reformujących tę opiekę, Rada Europy też tworzy 
pewne rekomendacje. Obserwuje się trend przenoszenia 
odpowiedzialności za zdrowie osób pozbawionych wolności 
z resortu sprawiedliwości do resortu zdrowia, wiele euro-
pejskich krajów albo już to zrobiło, albo właśnie realizuje. 
Taki system rozwiązuje jeden z najważniejszych problemów 
– niezależności lekarzy, której nie gwarantuje pozostawa-

ROK 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Zgony ogółem 125 135 105 107 109 107 105 123 153 171 159 

Zgony  
z naturalnych przyczyn 

84 91 102 89 80 75 79 93 124 136 129 

Liczba przerw w karze 2337 2322 2343 2252 2185 1980 1930 969 851 918 899 

Liczba świadectw lekarskich 
z wnioskiem „nie może być 
leczony w zakładzie karnym”

1182 1215 1268 1537 1524 1508 1714 694 517 485 538 

Liczba osadzonych  
średnia w roku 

85384 82863 82558 84399 83898 78087 74814 71456 73807 74097 74564 

Dane z analizy z lat 2009-2019 dotyczące zgonów i wydanych świadectw lekarskich osób osadzonych dokonanej na zlecenie RPO przez 
Marzenę Ksel-Teleśnicką.



10 nie w strukturach personelu więziennego, pod nadzorem 
wymiaru sprawiedliwości, który zawsze może wywierać 
naciski. Niestety, obserwowana przeze mnie coraz mniej-
sza transparentność tego, co się dzieje za murami polskich 
więzień, również wpływa na coraz mniejszą niezależność 
personelu medycznego. Kiedyś np. służba więzienna ściśle 
współpracowała z Krajowym Biurem ds. AIDS czy z Minister-
stwem Zdrowia, teraz takiej współpracy jest bardzo mało. 
Odseparowanie od reszty świata medycznego pociąga okre-
ślone skutki – ogranicza lekarzom więziennym możliwość 
uczestniczenia w szkoleniach, choćby wymaganych przez 
NFZ czy MZ dla otwartej ochrony zdrowia, także podnosze-
nie kwalifikacji jest trudniejsze. Abstrahując od tego, na co 
narzekamy, stworzenie systemu NFZ wymusiło konieczność 
spełnienia określonych wymagań, został ustalony minimal-
ny pułap jakości świadczeń, standardy wyposażenia. Tego 
w więziennictwie nie ma. Jest także problem finansowania 
– zawsze było tak, że jeśli resort sprawiedliwości miał dobry 
budżet, nie brakowało na leki dla osadzonych. Jeśli nie – 
mieliśmy ogromne problemy z zapewnieniem chorym wła-
ściwego leczenia. 

 Czyli konieczna jest przebudowa całego modelu? 
– Pomysłów na organizację opieki zdrowotnej nad osobami 
pozbawionymi wolności jest kilka. Moim zdaniem, podstawą 
powinno być ścisłe współdziałanie z publiczną ochroną zdro-
wia. Np. we Francji już w latach 90. lekarzy, którzy praco-
wali w więzieniu, przeniesiono do lecznictwa otwartego lub 
szpitali i tam opieka zdrowotna nad więźniami jest realizo-
wana wyłącznie przez powszechny system, w ramach ubez-
pieczenia zdrowotnego. Podobnie jest w Anglii, Norwegii, 
części Szwajcarii, Włoszech. To jest po prostu jeden system. 
W niektórych krajach lekarze są zatrudniani przez więzienie, 
ale osadzony ma prawo do korzystania z opieki lekarza spe-
cjalisty w otwartych placówkach zdrowia. Zostajemy w coraz 
mniejszej grupie krajów, gdzie system wygląda tak, jak 50 lat 
temu. Nawet w Rosji, Gruzji, Armenii służba zdrowia wię-
zienna nie podlega strukturze władzy penitencjarnej, mimo 
że nadal jest umiejscowiona w resorcie sprawiedliwości.

 Mówimy o lepszych modelach. Gdzie jest najgo-
rzej?
– Źle jest w każdym więzieniu, bo człowiek jest tam pozba-
wiony wolności. Natomiast jeśli do tego traci jeszcze zdro-
wie i nie ma pomocy, to jest tragicznie. Najgorzej, jeśli źle 
zarządzana jednostka ma wśród personelu lekarza pozba-
wionego empatii, który traktuje pacjentów jak przestępców. 

I tak może być w Warszawie na Grochowie, gdzie umiera 
kobieta, bo lekarz nie udzielił jej pomocy, jak i na Butyrce 
w Moskwie, gdzie umiera Siergiej Magnitski, rosyjski praw-
nik, który tylko ośmielił się powiedzieć prawdę. Zawsze bar-
dzo dużo zależy do lekarza, od człowieka. Oczywiście są 
systemy, które chronią lekarzy pracujących w więzieniach, 
dają im niezależność i instrumenty do tego, by mogli też 
informować na zewnątrz o tym, co się dzieje za murami. 
W Polsce pion więziennictwa nie jest zainteresowany wska-
zywaniem błędów. Tymczasem niepodawanie osadzonemu 
stale przyjmowanych leków może już być traktowane jak 
tortury, a są takie przypadki w Polsce – robi się to na zlece-
nie służby więziennej czy śledczych, by np. wymusić zezna-
nia. Lekarz musi mieć charakter, by się temu sprzeciwiać, 
ale osób z taką odwagą jest niewiele. Dlatego powinien je 
wspierać system. 

 Po latach pracy w tych trudnych do wyobrażenia 
warunkach, w zderzeniu z wieloma tragediami te-
raz postanowiła Pani Doktor zaangażować się także 
w działalność samorządu lekarskiego – gratuluję wy-
boru na delegata OIL w Krakowie. Jakie zadania Pani 
sobie stawia?
– Zawsze lubiłam się angażować i pomagać ludziom, chcia-
łabym np. działać na rzecz lekarzy seniorów, bo myślę, że 
mam więcej zrozumienia dla problemów osób starszych – 
sama jestem seniorką. Poza tym przekonuję wszystkich, że 
potrzebne są szkolenia dla lekarzy pomagające lepiej rozpo-
znawać ofiary przemocy, ułatwiające przeprowadzenie ba-
dania lekarskiego stwierdzającego uszkodzenia ciała. Myślę, 
że większość koleżanek i kolegów słabo sobie z tym radzi. 
Zresztą, chętnie zajmę się czymś, na co inni nie będą mieli 
ochoty – taką mam przekorną naturę… 

Rozmawiała

Jolanta Grzelak-Hodor

Marzena Ksel-Teleśnicka – chirurg, lekarz sądowy, była 
naczelna lekarz więziennictwa w Polsce, w latach 2008 
– 2019 członkini Komitetu ds. Zapobiegania Torturom 
oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo 
Karaniu (CTP) Rady Europy, obecnie członkini zespołu 
ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przy 
Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, nowa delegatka 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie – na kadencję 
2022 – 2026.
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Ochrona zdrowia

21 października 2021 roku. Trwa protest medyków w Pol-
sce. Niezliczone próby porozumienia przedstawicieli zawo-
dów medycznych z rządem nie odniosły skutku, przynajmniej 
do dnia, kiedy przygotowujemy ten numer naszej gazety do 
druku. Podejmowane są też kolejne inicjatywy, np. ruch po-
parcia protestu, zainicjowany przez studentów kierunków 
medycznych i najmłodszych medyków „Młodzi Solidarnie 
z Protestem Medyków”. Niestety, jednocześnie rozgorycze-
nie rośnie i sięga się po najbardziej radykalne metody walki 
o przyszłość – Uniwersyteckiemu Szpitalowi Dziecięcemu 
w Krakowie grozi paraliż, jeśli nie uda się zatrzymać lekarzy, 
którzy złożyli w październiku wypowiedzenia umów o pracę 
w tej placówce. Rezygnację złożył także dyrektor USD prof. 
Krzysztof Fyderek. 

9 października w wielu polskich miastach, także w Krako-
wie, młodzi ludzie zorganizowali marsze poparcia dla prote-
stu medyków. W piśmie, jakie organizatorzy skierowali do 
prezesa Roberta Stępnia i OIL w Krakowie prosząc o wsparcie 
tej inicjatywy, podkreślono: „Jako studenci i młodzi medycy, 
obserwując obecną sytuację w ochronie zdrowia oraz widząc 
bierność rządu wobec trwającego protestu pracowników 
ochrony zdrowia, chcemy wesprzeć ich w walce o godziwe 
warunki zatrudnienia, ale przede wszystkim poprawić trakto-
wanie nas wszystkich jako pacjentów. (…) Przyszła kolej na 
nas, młodych. Prezentując oddolny, studencki głos, chcemy 
okazać wszystkim protestującym wsparcie. Pokazać solidar-
ność z ludźmi, którzy od tygodni śpią pod namiotami Bia-
łego Miasteczka oraz okazać nasz szacunek organizatorom, 
którzy od miesięcy tworzą ten protest ogromnym kosztem. 
(…) Planujemy jasno powiedzieć, że wszyscy jesteśmy rów-
nież pacjentami, a od spełnienia postulatów protestu zależy 
przyszłość publicznej Ochrony Zdrowia i tym samym zdrowie 
naszych bliskich…”.

W Krakowie ten marsz poparcia rozpoczął się przed Mu-
zeum Narodowym, zakończył na Rynku Głównym, gdzie 

przed Ratuszem padło wiele ważnych i potrzebnych słów. 
Cała manifestacja trwała ok. 3 godzin. Okręgowa Izba Le-
karska w Krakowie udzieliła wsparcia, m.in. pomagając w za-
pewnieniu uczestnikom zabezpieczenia w formie karetki 
i zespołu ratunkowego, organizując nagłośnienie wystąpień 
na Rynku. Byli tam też najmłodsi przedstawiciele Okręgowej 
Rady Lekarskiej. Manifestacja nie była liczna – na Rynku zgro-
madziło się kilkadziesiąt osób, ale każdy głos wsparcia i soli-
darności z ogólnopolskim protestem pracowników ochrony 
zdrowia jest ważny. 

Tymczasem w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym lekarze 
od słów przeszli do czynów. 20 października liczba lekarzy, 
którzy złożyli wypowiedzenia umów o pracę w Prokocimiu, 
wynosiła 26 (na 370 zatrudnionych), wśród nich m.in. 7 leka-
rzy z Oddziału Pediatrii, Reumatologii i Chorób Środowisko-
wych, 8 z Oddziału Pulmonologii, Alergologii i Dermatologii 
– poinformowała nas Katarzyna Pokorna-Hryniszyn, rzecz-
niczka prasowa USD. Zamierzało zrezygnować z pracy w Pro-
kocimiu kolejnych 28 lekarzy, z większości oddziałów, w tym 
SOR, gdzie z braku kadr już od dłuższego czasu z trudem 
udaje się obsadzić dyżury. W wielu przypadkach dla „Pro-
kocimia” nie ma alternatywy – nie ma w makroregionie pla-

Manifestacja na Rynku, rezygnacje w Prokocimiu

Stan zagrożenia w ochronie zdrowia
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cówki, która mogłaby przejąć opiekę nad małymi pacjentami, 
to USD jest szpitalem o najwyższym stopniu referencyjności. 

W związku z zaistniałą sytuacją, rezygnację z kierowania 
Szpitalem złożył także jego dyrektor, prof. Krzysztof Fyde-
rek: „Obejmując stanowisko dyrektora USD założyłem reali-
zację trzech celów: 1) Poprawę satysfakcji pacjentów i opie-
kunów, 2) Poprawę motywacji personelu oraz 3) Poprawę 
wyników finansowych Szpitala. Niestety, w aktualnej sytuacji 
nie widzę możliwości poprawy sytuacji kadrowej ani finan-
sowej Szpitala. Obecny kryzys w systemie ochrony zdrowia 
stawia pod znakiem zapytania także ten postęp, który udało 
się osiągnąć w obszarze lecznictwa i poprawy satysfakcji pa-
cjentów. Aktualny, niski poziom finansowania Szpitala z jed-
nej strony i rosnące lawinowo oczekiwania płacowe perso-
nelu z drugiej, stanowią poważne zagrożenie dla dalszego 
funkcjonowania szpitala w obecnym kształcie. Pandemia CO-
VID-19 zaostrzyła wszystkie problemy finansowo-kadrowe, 
z którymi zmaga się nasza, wysokospecjalistyczna jednostka. 
Pomimo wielokrotnych apeli o poprawę poziomu jej finan-
sowania nie udało się doprowadzić do zmian w tej kwestii. 
Poczucie odpowiedzialności za Szpital – organizację, z którą 

związany jestem przez całe swoje zawodowe życie – nie po-
zwala mi na podejmowanie gwałtownych zmian, które mo-
głyby doprowadzić do obniżenia poziomu świadczonych 
usług medycznych lub ograniczenia ich zakresu...” – czytamy 
w specjalnym oświadczeniu profesora Fyderka, który jedno-
cześnie zadeklarował, że pozostanie w USD jako lekarz i kie-
rownik Kliniki Pediatrii Gastroenterologii i Żywienia.

W związku z tą rezygnacją, 14 października prorektor UJ 
ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki ogłosił kon-
kurs na stanowisko dyrektora USD. Zgłoszenia przyjmowano 
do 25 października. 

W ostatnim czasie zagrożone stało się także funkcjonowa-
nie covidowego szpitala tymczasowego w CUMRiK-u w Kra-
kowie (zorganizowanego przez Szpital Uniwersytecki). Jego 
pracownicy od czerwca, na skutek nowelizacji przepisów 
w tym zakresie, nie otrzymują dodatków covidowych, choć 

to jedyny szpital tymczasowy w Polsce, który działa nieprze-
rwanie od pojawienia się potrzeb w tym zakresie. Pracownicy 
czują się oszukani. 

Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony 
Zdrowia do 20 października nie doczekał się partnerskiego 
dialogu z rządem ani żadnych propozycji, które mogłyby 
stać się podstawą do dyskusji. Prośbę o zainicjowanie takich 
rozmów skierowano nawet do prezesa rządzącej partii i wi-
cepremiera J. Kaczyńskiego. Mimo wszystko, reprezentanci 
Komitetu 21 października po raz kolejny postanowili spotkać 
się z przedstawicielami rządu. Efektów tych rozmów na razie 
nie znamy. 

Fala niezadowolenia medyków rośnie w podobnym tem-
pie, jak kolejna fala zachorowań na COVID-19. 

(opr. JGH)

Fot. Jerzy Sawicz
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Szpital powiatowy  
kontra pandemia
Rozmowa z Adamem Styczniem,  
dyrektorem Szpitala Powiatowego w Myślenicach

Ochrona zdrowia

 Panie Dyrektorze, nie wiem, w jakim stopniu kie-
rowany przez Pana szpital ma charakter typowy, jako 
„powiatowy”, dlatego zacznijmy od krótkiej prezen-
tacji placówki. Proszę o liczby, charakterystykę kadr, 
określenie profilu i skali świadczeń… 
– Jesteśmy szpitalem wieloprofilowym, o wszechstronnym 
zakresie oferowanych świadczeń zdrowotnych, stąd do na-
szych pacjentów należą również mieszkańcy powiatów 
ościennych, a nawet innych województw. Szpital cieszy się 
dobrą opinią, na co wpływ ma nie tylko jego usytuowanie, 
ale również wysoka jakość udzielanych świadczeń, wielopro-
filowość jednostki oraz ściśle z tym związany wysoki poziom 
kwalifikacji i doświadczenia personelu medycznego oraz sto-
sunkowo nowa aparatura i sprzęt medyczny. 

Nasz szpital zlokalizowany jest w strategicznym miejscu, 
przy drodze międzynarodowej S7, tzw. zakopiance, gdzie 
często dochodzi do groźnych wypadków komunikacyjnych. 

I to właśnie u nas udzielana jest 
ich ofiarom pomoc medyczna, tak 
istotna w pierwszych minutach 
od zdarzenia komunikacyjnego. 
Jest to możliwe dzięki sprawne-
mu funkcjonowaniu medycznych 
służb ratunkowych (zespołów 
wyjazdowych) oraz Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego, w tym 
całodobowego lądowiska dla śmi-
głowców sanitarnych, umożliwia-
jącego przyjęcie pacjenta oraz ewentualne przekazanie go 
do szpitala o wyższym profilu specjalistycznym. Dodatko-
wym atutem jest posiadanie w strukturach oddziałów chirur-
gii urazowo-ortopedycznej oraz anestezjologii i intensywnej 
terapii. Ale szpital dysponuje też oddziałami neonatologii 
oraz położnictwa i ginekologii o II poziomie referencyjności, 
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dzięki którym przyszłym mamom i ich dzieciom dedykuje-
my specjalne projekty, stwarzając doskonałe warunki pobytu 
oraz kompleksowość świadczonych usług. W szpitalu funk-
cjonuje także wiele innych oddziałów, m.in. internistyczny, 
pulmonologiczny, zakaźny, neurologiczny, pediatryczny, za-
kład opiekuńczo-leczniczy, jak również wiele poradni i pra-
cowni specjalistycznych. 

 A w ujęciu liczbowym…
– Szpital posiada 327 łóżek, zatrudnia 67 lekarzy na etatach 
oraz 49 na umowach cywilnoprawnych, mamy 255 pielę-
gniarek i położnych, 47 ratowników. Rocznie hospitalizowa-
nych jest u nas blisko 12 tys. pacjentów, udzielamy ponad 
85 tys. porad ambulatoryjnych, wykonujemy ok. 3 tys. zabie-
gów operacyjnych. 

 Wspomniał Pan o Oddziale Zakaźnym…
– W strukturach szpitala mamy go od samego początku, li-
czy 17 łóżek i na rok przed pandemią został kompleksowo 
zmodernizowany. Pacjentów z chorobami zakaźnymi leczy-
my zatem od dawna, natomiast teraz mieliśmy do czynienia 
z nieznanym dotąd wirusem. Dlatego musieliśmy przeorga-
nizować naszą pracę, wprowadzić pewne środki zapobie-
gawcze, takie jak czasowe wstrzymanie odwiedzin, plano-
wych przyjęć do szpitala , planowanych zabiegów czy wizyt 
w poradniach specjalistycznych, aby zminimalizować ryzyko 
i ograniczyć kontakt pomiędzy ludźmi. Podczas pierwszej 
fali nasza covidowa działalność skupiała się na oddziale 
zakaźnym, ale wraz ze wzrostem liczby zachorowań prze-
kształcaliśmy kolejne oddziały lub wydzielaliśmy ich część 
dla chorych zakażonych SARS-CoV-2. Kolejno dotyczyło to 
oddziałów neurologicznego z częścią oddziału wewnętrzne-
go, pulmonologii czy też oddziału ginekologicznego. Łącznie 
powstały 92 łóżka dla pacjentów covidowych, spośród 327 
posiadanych, natomiast świadczenia neurologiczne i pulmo-

nologiczne były nadal wykonywane w innej części oddziału 
wewnętrznego. To wszystko wymagało trudnych zabiegów 
organizacyjnych i gotowości kadry medycznej do pracy na 
tych oddziałach. Dziękuję wszystkim pracownikom za poczu-
cie odpowiedzialności, jakie wykazali. 

 Jak jest teraz? 
– Obserwujemy wzrost zakażeń, przy czym nie ma on prze-
łożenia na znaczne zwiększenie liczby pacjentów wymaga-
jących hospitalizacji, jak miało to miejsce podczas trzeciej 
fali. Ale to dopiero początek kolejnej fali, niczego nie prze-
sądzam...

 Ile respiratorów ma szpital…
– Ponad 20, przy czym część z nich usytuowana jest przy sta-
nowiskach intensywnej terapii, a także na innych salach cho-
rych, gdzie też są potrzebne. Z perspektywy czasu  wiemy, 
że jest to liczba wystarczająca. Oczywiście sam sprzęt spe-
cjalistyczny to nie wszystko, potrzebni są przede wszystkim 
lekarze i pielęgniarki przeszkoleni do jego obsługi.

 Patrząc z perspektywy czasu, jak Pan postrzega 
minione fale pandemii? Gdzie powstały szczególne 
napięcia?
– To był bardzo trudny okres dla nas wszystkich, także ze 
względu na emocje związane z utratą pacjentów, których, 
pomimo ogromnego wysiłku i zaangażowania personelu 
medycznego, nie udało się uratować. Odpowiednia liczba łó-
żek na oddziałach była sukcesywnie przekształcana w łóżka 
covidowe, przy czym dochodziło do sytuacji, że ich wyko-
rzystanie sięgnęło stu procent. Niezależnie od powyższego, 
prócz hospitalizacji pacjentów zakażonych koronawirusem 
realizowaliśmy wszystkie pozostałe świadczenia zgodnie 
z oferowanym przez szpital zakresem usług, w tym zabiegi 
operacyjne. W pełnym reżimie sanitarnym szpital funkcjono-
wał całodobowo, przez wszystkie dni tygodnia.

 Jak wygląda wypłata dodatków covidowych w szpi-
talu? Wywołała ona w wielu placówkach medycznych 
mnóstwo kontrowersji i sporów, które zresztą trwają 
często do dziś.
– Jest realizowana zgodnie z umowami zawartymi z NFZ. 
Z uwagi na liczne niejasności związane z ustaleniem kręgu 
uprawnionych do otrzymania dodatkowego świadczenia 
pieniężnego w niektórych podmiotach leczniczych wystą-
piło niezadowolenie pewnych grup zawodowych, które nie 
zostały objęte wspomnianą gratyfikacją pieniężną. Wynika 
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to z rozbieżności interpretacyjnych polecenia Ministra Zdro-
wia, który do chwili obecnej nie przedstawił jednoznacznej 
wykładni przepisów prawnych, będących zresztą autorstwa 
Ministerstwa Zdrowia. 

 A jaki jest udział tej lecznicy w realizacji programu 
szczepień przeciwko COVID-19?
– Bardzo duży. Jako szpital węzłowy byliśmy pierwszym pod-
miotem wyznaczonym do szczepienia personelu medyczne-
go i niemedycznego uprawnionego do szczepień. Przypadł 
nam też obowiązek zaszczepienia dużej grupy zawodowej 
nauczycieli. Poszło nam to bardzo sprawnie, podano po-
nad 5300 dawek, opóźnienia w dostawach były przejściowe 
i niewielkie.

 To porozmawiajmy jeszcze o kadrach. W swoim 
czasie media donosiły o napięciach w relacjach kie-
rownictwa z pielęgniarkami. Jakich specjalistów szpi-
talowi brakuje?
– Protesty pielęgniarek, głównie na tle płacowym, owszem 
były, ale przed ponad 10 laty. Jeśli chodzi o kadrę lekarską, 
mamy w tym względzie największe niedobory, podobnie jak 
w całym kraju. Zwłaszcza na SOR, gdzie ze względu na cha-
rakter pracy mało kto chce ją podejmować. Braki występu-
ją w wielu specjalnościach, potrzebni są lekarze pediatrzy, 
neonatolodzy, interniści, chirurdzy ogólni, chorób zakaźnych, 
chorób płuc, anestezjolodzy czy też neurolodzy. Podobnie 
braki kadrowe występują wśród pielęgniarek i położnych. 
Niedostatki kadrowe minimalizujemy zatrudnianiem perso-
nelu medycznego w wieku emerytalnym, gotowym jeszcze 
do kontynuowania pracy zawodowej.

 Wczoraj protest, dzisiaj Białe Miasteczko, jutro 
czwarta fala. Jak z punktu widzenia dyrektora szpitala 
powiatowego wygląda system ochrony zdrowia? 
– Wymaga przede wszystkim zdecydowanego dofinansowa-
nia, to jest warunek podstawowy. Jak powszechnie wiadomo 
– finansowanie przez NFZ świadczeń zdrowotnych od lat jest 
niewystarczające w stosunku do zapotrzebowania na usługi 
medyczne, a powstałe w ten sposób niedobory finansowe 
szpital pokrywać musi z własnych środków, narażając się na 
zwiększenie zadłużenia. Ogólne zadłużenie szpitali w Polsce 
przekroczyło już 15 mld zł. Dodatkowe środki pieniężne na 
ochronę zdrowia w głównej mierze przeznaczone zostały 
na wzrost wynagrodzeń. Przez długi czas nie przeszacowy-
wano wycen procedur medycznych. Szpitale są obciążone 
obowiązkami, które mogłyby być zrealizowane na poziomie 

podstawowej opieki zdrowotnej, w szczególności w zakresie 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Większe powinno 
być także zaangażowanie POZ w postępowaniach diagno-
stycznych u pacjentów. 

 Czym możecie się jeszcze pochwalić, jeśli chodzi 
o dokonania z ostatnich lat? Co jest nowego w szpi-
talu?
– Działania modernizacyjne mające na celu rozbudowę i uno-
wocześnienie infrastruktury podejmowane są stale. W ostat-
nich latach przeprowadzono m.in. modernizację oddziału 
chirurgii urazowo-ortopedycznej, bloku porodowego oddzia-
łu ginekologiczno-położniczego, wybudowano całodobowe 
lądowisko dla śmigłowców sanitarnych, dokonano moderni-
zacji oddziału chorób płuc, rozbudowano i zmodernizowano 
blok operacyjny oraz oddziały dziecięcy, neonatologiczny, gi-
nekologiczno-położniczy. Nadto zmodernizowano oddziały 
chirurgii ogólnej, zakaźny, anestezjologii i intensywnej terapii 
wraz z centralną sterylizatornią oraz pracownię diagnostyki 
obrazowej. Na inwestycje, przy udziale środków zewnętrz-
nych, wydaliśmy w ostatnich latach blisko 70 mln zł. Wszystkie 
wiązały się z zakupem nowego wyposażenia, w tym sprzętu 
i aparatury medycznej. W kolejnych latach szpital planuje roz-
budowę i modernizację oddziału chorób wewnętrznych wraz 
z oddziałem neurologicznym, a także przebudowę i moderni-
zację pomieszczeń szpitalnego oddziału ratunkowego. 

 Dziękuję za rozmowę, życzę powodzenia w zamie-
rzeniach inwestycyjnych i przetrwania czwartej fali 
możliwie spokojnie.

Rozmawiał: Stefan Ciepły 

Fot. Archiwum szpitala
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Tradycyjnie z początkiem października na Uniwersytecie Ja-
giellońskim zainaugurowany został kolejny rok akademicki – 
dokładnie 658. Choć powrót do normalności jest już na uczelni 
widoczny, studenci muszą być przygotowani na to, że i w tym 
roku ich kształcenie będzie przebiegać w cieniu pandemii. 

Inauguracja roku akademickiego w UJ ma swój stały sce-
nariusz – rozpoczyna ją msza w kolegiacie św. Anny, po któ-
rej z Collegium Maius, Plantami, wyrusza do Collegium No-
vum UJ orszak profesorów. Tak było i w tym roku. Podczas 
uroczystości, która odbyła się już w auli Collegium Novum, 
wręczone zostały Nagrody Rektora UJ – „Laur Jagielloński” 
w dziedzinie nauk medycznych otrzymał prof. Marian Szcze-
panik z Katedry Biologii Medycznej. Wykład inauguracyjny 
pt. „Spojrzenie psychoterapeuty na współczesne pandemie” 
wygłosił prof. Bogdan de Barbaro.

Rektor UJ prof. Jacek Popiel zwracając się do studentów 16 wy-
działów – którzy choć w większości zajęć będą mogli uczestni-
czyć stacjonarnie, to jednak z powodu wciąż trwającej pande-
mii wykładów będą mogli słuchać jedynie online – powiedział: 
– W sprawie szczepień kierujcie się wiedzą płynącą z osiągnięć 
medycyny. To z naszego środowiska winna płynąć oparta na wie-
dzy zachęta do szczepień. 

Uroczysta inauguracja dla studentów pierwszego roku 
odbyła się także na Wydziale Lekarskim Collegium Medi-
cum UJ, na którym w tym roku rozpocznie naukę m.in. 246 
studentów kierunku lekarskiego i 63 lekarsko-dentystyczne-
go (tryb stacjonarny) oraz w trybie niestacjonarnym – 50 stu-
dentów kierunku lekarskiego i 22 lekarsko-dentystycznego. 
Odbyła się ona 30 września w Centrum Dydaktyczno-Kon-
gresowym, a poprowadził ją dziekan WL prof. Maciej Małec-
ki. Towarzyszyli mu przedstawiciele władz CM UJ – dr hab. 
Agnieszka Pac, prof. Jolanta Pytko- Polończyk, prof. Aga-
ta Ptak-Belowska, prof. Grzegorza Gajos, prof. Przemko  
Kwinta, prof. Grzegorz Kopeć oraz dr. hab. Mateusz Rubin-
kiewicz – w obecności których studenci złożyli ślubowanie. 
Wykład inauguracyjny pt. „Covid-19: szczepienie kontra pan-
demia” wygłosił prof. Janusz Marcinkiewicz. Na koniec uro-
czystości zabrzmiał hymn „Gaudeamus igitur”.

Dzień później, 1 października, w Szkole Medycznej dla 
Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJ CM odbyła się 
White Coat Ceremony, podczas której nowo przyjęci studenci 
złożyli przysięgę i otrzymali białe fartuchy – symbol przyszłej 

Nauka

Nowy rok akademicki 

profesji. Wręczała je prof. Agata Ptak-Belowska, prodziekan 
Wydziału Lekarskiego UJ CM ds. anglojęzycznych kierunków 
studiów. Spotkanie, w którym uczestniczyło 150 studentów 
pierwszego roku kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycz-
nego w języku angielskim, było akcentem kończącym Orienta-
tion Week (tydzień przeznaczony na integrację i zapoznawanie 
się z uczelnią). 

Kolejny, 6. rok działalności (w tym roku akademickim mury 
uczelni opuszczą pierwsi absolwenci medycyny) zainauguro-
wał również Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej 
Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, prywatnej 
uczelni, na której od października na kierunku lekarskim roz-
pocznie naukę 88 studentów, w tym 10 w języku angielskim. 
W inauguracjach (oddzielnie na kierunku lekarskim w języku 
polskim i angielskim) prócz studentów I roku wzięli udział 
rektor uczelni dr Klemens Budzowski, prof. KAAFM, dziekan 
Wydziału prof. Filip Gołkowski, prodziekani Wydziału prof. Ja-
dwiga Mirecka i dr Janusz Ligęza. Wykład inauguracyjny pt. 
„Kwas szczawiowy i kamica szczawianowa – od cząsteczki do 
choroby” w języku polskim i angielskim przedstawiła dr Mał-
gorzata Kalemba-Drożdż.

Podobnie jak na innych uczelniach medycznych, studen-
ci po złożeniu ślubowania odebrali z rąk dziekana fartuchy 
medyczne z logo Krakowskiej Akademii. Podobnie też jak na 
UJ, wszystkie zajęcia teoretyczne (wykłady, seminaria, kon-
wersatoria) ze względu na epidemię prowadzone tu będą 
w formie online. Natomiast zajęcia praktyczne planowane 
w obrębie laboratoriów i innych specjalistycznych sal dydak-
tycznych będą się odbywać w formie bezpośredniej.

opr. KD (źródło: cm-uj.krakow.pl, wl.cm.uj.edu.pl)
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Uczestniczyłem w ostatnim Forum Rynku Zdrowia. Swoją 
drogą, które to już spotkanie w mijających miesiącach po-
święcone ambitnym planom reformy ochrony zdrowia, przy-
gotowywanym przez teoretyków, polityków, dziennikarzy, 
specjalistów i wiceministrów? Forum w Karpaczu, Forum 
Rynku Zdrowia, Kongres Wizja Zdrowia to tylko największe 
w ostatnim okresie. I co? Nic. Na szczęście żaden z tych po-
mysłów nie przebił się do realizacji. I tak jest ciężko. Ale nie 
sposób nie zauważyć kilku z nich. Czołowy obecnie – likwi-
dacja Centrum Monitorowania Jakości i zastąpienie go przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia zasługuje na Nobla. Zaraz po 
tym – kształcenie lekarzy w szkołach zawodowych, a ostat-
nio w uczelniach wprawdzie akademickich, ale niekoniecznie 
medycznych. Czekamy na kolejne.

Nie widać tylko ze strony włodarzy naszej ochrony zdro-
wia troski o pracowników, bez których ta ochrona zdrowia 
funkcjonować nie będzie. Panele poświęcone problemom 
kadr medycznych odbywają się jako ostatnie, przedstawi-
ciele władz nie raczą w nich uczestniczyć, bo temat ich nie 
interesuje – przecież wiedzą wszystko. Wprawdzie poprzed-
ni minister powołał podobno pełnomocnika do spraw kadr 
medycznych, ale nie dał się on poznać.

Samorządy zawodów medycznych od dawna ostrzegają 
przed niedoborem kadr i jego skutkami, ale nikt nie wydaje 
się tym przejmować. Nie przekonuje zamykanie oddziałów 
szpitalnych z powodu braku personelu – przecież zdaniem 
ministerstwa łóżek szpitalnych jest za dużo, ale akurat nie 
tych, które zamykamy. Narzekanie na brak łóżek geriatrycz-
nych świadczy o głębokiej nieznajomości problemu, który 
jest o wiele bardziej złożony niż brak łóżek opiekuńczych.

Od wielu lat samorządy zawodów medycznych domagając 
się poważnej rozmowy na temat rozwoju kadr medycznych, 
zderzają się ze ścianą – murem niekompetencji i niezrozu-
mienia. Kiedy menedżerowie ochrony zdrowia domagają 
się poważnej wyceny świadczeń medycznych, to czekamy 
na nią latami. Minister zdrowia wybrał swoją drogę – dać 
grosze tym, którzy w danym momencie krzyczą najgłośniej, 

kupić sobie w ten sposób chwilę spokoju kosztem funkcjo-
nowania opieki zdrowotnej.

Protesty jakoś przeczekamy, protestujących przedstawimy 
jako wrogów ludu pracującego miast i wsi, bo to zawsze 
chwyci. Tylko że tym razem może się to nie udać. Protestu-
jący mogą się nie cofnąć, bo protest zamiast wygasać, przy-
biera na sile, jedynie formy się zmieniają. To, co stało się 
w Prokocimiu, może rozlać się na cały kraj, to, co zaczyna się 
dziać w szpitalu tymczasowym przy ul. Botanicznej, może 
zagrozić funkcjonowaniu pozostałych szpitali. Nie tak dawno 
wspominałem o płaceniu za gotowość oddziałom „sezono-
wym”. Brak wynagradzania tej gotowości skutkuje kolejnym 
kryzysem – brakiem łóżek pediatrycznych. 

Co dalej? Zobaczymy. Ale najwyższy już czas, aby rządzą-
cy ochroną zdrowia zdali sobie sprawę z tego, że decydują 
o tym, co dla każdego z nas najcenniejsze, oraz że słupki 
i cyferki nie zastąpią troski o pacjenta, którą minister zdrowia 
musi wykazać faktycznie, a nie tylko formalnie przedstawia-
jąc „ustawę o jakości”. Bo ktoś tę jakość musi wytworzyć i na 
pewno nie będzie to minister tylko lekceważeni na każdym 
kroku profesjonaliści medyczni. Jak w piosence: „Bo dobry 
Bóg już zrobił, co mógł, teraz trzeba zawołać fachowca…”.

Jerzy Friediger

Szanowne	
Koleżanki	
i	Koledzy!

Moje perswazje
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Nawet 87 proc. osób, które ciężko przechodziły infekcję 
SARS-CoV-2, odczuwa przez ponad 3 miesiące po chorobie 
stałe zmęczenie. Nawet ok. 70 proc. ozdrowieńców uskarża 
się przez 2-3 miesiące na duszności, a na wyraźne pogorsze-
nie jakości życia – ponad 50 proc. Dodając, iż nawet co czwar-
ty ozdrowieniec cierpi na zespół stresu pourazowego, mamy 
wstępną diagnozę, czy COVID-19 pozostawia trwały ślad. 
Właśnie na to pytanie próbował odpowiedzieć prof. Zbigniew 
Gaciong z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnie-
nia Tętniczego i Angiologii WUM podczas wykładu otwierają-
cego XX Ogólnopolską Konferencję „Polka w Europie” – do-
roczne spotkanie ekspertów z dziennikarzami zajmującymi się 
tematyką medyczną i problemami ochrony zdrowia. Odbyło 
się ono już po raz drugi online, w dniach 24-25 września br. 

Trudno było uniknąć tematu pandemii, choć hasło tego-
rocznej „Polki” brzmiało: „Nie tylko COVID-19! Medycyna 
w dobie pandemii”. Profesor Gaciong, inaugurując dwudnio-
wą debatę właśnie „covidowym” tematem, podkreślił, że nie 
uważa się za eksperta w tej dziedzinie, ale pewne prawo do 
mówienia o pandemii daje mu fakt, iż sam chorował, był 
na kwarantannie, zaszczepił się i prowadzi oddział, na który 
od początku pandemii trafiają chorzy na COVID-19. Przed-

Konferencje

Największa konferencja medyczna dla mediów 

Polka w Europie online
stawione przez profesora 
dane dotyczące następstw 
choroby są efektem ana-
lizy kilkunastu publikacji. 
A z każdym dniem publika-
cji na temat pocovidowych 
problemów przybywa. Wy-
niki nie są jednoznaczne, 
jednak z całą pewnością 
dowodzą, że covid nie koń-
czy się wraz z ustąpieniem 
gorączki. Poza duszno-
ściami, przez 2-3 miesią-
ce od ustąpienia ostrych 
objawów, u 12-44 proc. 
ozdrowieńców występują 
bóle w klatce piersiowej, 

u 17-34 proc. – kaszel, kilka do 10 proc. osób uskarża się na 
bóle stawów i głowy. Zaburzenia pamięci przez kilka tygodni, 
a nawet miesięcy po wyzdrowieniu zgłasza od 18 do 21 proc. 
osób, zaburzenia koncentracji ok. 16 proc., a na lęk i depresję 
uskarża się ok. 23 proc. 

Oczywiście, tak jest dziś, pandemia trwa i odległe następ-
stwa COVID-19 są dopiero obserwowane. Jednak znane są 
skutki ARDS, czyli zespołu ostrej niewydolności oddechowej, 
który zdaniem prof. Gacionga, w pewnym stopniu można 
porównywać z covidem. Wiadomo, że spośród osób, które 
chorowały na ARDS, ok. 66 proc. ma upośledzoną zdolność 
do wysiłku fizycznego przez co najmniej 5 lat, równie długo 
u 39 proc. osób występuje zespół stresu pourazowego, po-
dobna grupa cierpi na zaburzenia koncentracji, ponad po-
łowa ozdrowieńców uskarża się na długotrwałe zaburzenia 
pamięci oraz lęk i depresję. 

– U osób, które przeszły covid, większość późniejszych 
objawów ma podłoże psychosomatyczne, lecz obserwacje 
trwają jeszcze zbyt krótko, by wyciągać ostateczne wnioski 
– podkreślał prof. Gaciong. 

Co istotne, podobne dolegliwości jak „zwykli” pacjenci 
zgłaszają także lekarze na całym świecie, którzy po przej-
ściu covid często nie są w stanie pracować. Natomiast trwałe 
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zmiany po tej chorobie obserwuje się tylko w płucach, zmia-
ny wykrywane w sercu z czasem ustępują. 

Niestety, covid pozostawia inny trwały ślad – wyraźny 
wzrost liczby zgonów związanych ze schorzeniami innymi 
niż infekcja SARS-CoV-2.

– Polska, według danych Eurostatu, jest na pierwszym miej-
scu liczby zgonów nadmiarowych – podkreślał prof. Gaciong, 
podając dane jednoznacznie dowodzące, iż przyczyną tego 
jest radykalne ograniczenie dostępu do opieki zdrowotnej 
i obawy samych pacjentów przed szukaniem pomocy me-
dycznej. Oczywiście, nie jest to problem tylko naszego kraju. 
Brytyjczycy oszacowali, że z powodu zbyt późnego rozpozna-
nia nowotworu liczba zgonów w tym kraju z powodu raka 
piersi w ciągu pięciu lat wzrośnie o ponad 9 proc., z powodu 
raka okrężnicy o ponad 16 proc., raka płuca – o ok. 5 proc. 
W sumie Brytyjczycy przez pandemię (ale nie chorując na 
 COVID) stracą ok. 60 tysięcy lat życia. 

Pesymistycznie o przyszłości mówił podczas konferencji 
także dr Jerzy Friediger, dyrektor krakowskiego Szpitala Spe-
cjalistycznego im. S. Żeromskiego, członek władz Naczelnej 
i krakowskiej Izb Lekarskich. Tu także padło jedno pyta-
nie: Czy szpitale przetrwają? Zdaniem doktora Friedigera – 
w obecnych warunkach nie. Szpitale publiczne są głęboko 
niedofinasowane, pandemia jedynie to pogłębia, szpitalom 
dokłada się kolejne obowiązki, lecz nie idzie za tym zwiększe-
nie nakładów. Bo chwalenie się przez władzę tym, jak bardzo 
wzrosły nakłady na ochronę zdrowia, jest manipulowaniem 
danymi. Zwłaszcza, jeśli nie podaje się jednocześnie informa-
cji o wzroście kosztów. 

Jako koronny przykład niedoszacowania kosztów dr Friedi-

ger przedstawia budżet szpitalnego oddziału ratunkowego. 
Przyjmując minimalne wymagania stawiane SOR, by mógł on 
otrzymać kontrakt, ustalone przez tych samych decydentów, 
którzy dzielą pieniądze, tylko koszt zatrudnienia personelu me-
dycznego na oddziale to ponad 9600 zł na dobę. Tymczasem 
za dobę gotowości SOR otrzymuje 5500 zł. Tyle samo zresz-

tą, ile na skutek ostatnich protestów ratowników zamierza się 
płacić za gotowość do wyjazdu jednej karetki. Jednej karetki 
do całego oddziału nie da się porównać, ale ratownicy z ka-
retek już odmówili pracy, a żadnego oddziału ratunkowego 
jeszcze nie zamknięto, więc tych kontraktów nikt nie podnosi.

Jak podkreśla dr Friediger, straty szpitali wciąż rosną. Inne 
przyczyny, poza stałym niedoszacowaniem kontraktów z NFZ, 
to np. gwałtownie rosnące koszty wszelkich usług, przy jedno-
czesnej koncentracji rynku dostawców materiałów i usług. Na 
przykład w Krakowie prawie wszystkie szpitale obsługuje jedna 
firma sprzątająca i może ze dwie firmy cateringowe. Wiadomo, 
czym się kończy brak konkurencji. Coraz więcej kosztują tzw. 
media, galopuje inflacja, a nikt nie waloryzuje cen świadczeń. 
Na to wszystko nakłada się np. wprowadzenie norm zatrudnie-
nia całkowicie nierealnych przy dramatycznym deficycie kadr czy 
wprowadzenie minimalnych wynagrodzeń – choć środki na to 
przekazano, „zapomniano” o wszystkich pochodnych od wy-
nagrodzenia zasadniczego, które obciążyły tylko placówki me-
dyczne. Oczywiście, jest to analiza szpitalnej biedy w ogromnym 
skrócie. 

Dr Friediger odniósł się jednak także do zgłaszanego ostat-
nio dość często postulatu zmniejszenia liczby szpitali w Polsce, 
co częściowo i chwilowo mogłoby nieco zmniejszyć problemy 
finansowe i kadrowe: – Czy szpitali jest za dużo, czy za mało? 
Prawda leży pośrodku. Na przykład oddziały położnicze, na 
których odbywa się po 200-300 porodów rocznie, czy oddział 
chirurgii, gdzie wykonuje się jeden zabieg dziennie, raczej nie 
mają racji bytu. Ale to wszystko wymaga rzetelnej analizy – 
stwierdził Jerzy Friediger. Niestety, w Polsce decyzje są przy-
padkowe i często wymuszone bieżącą sytuacją. 

Podczas tegorocznej konferencji „Polka w Europie”, orga-
nizowanej od 20 lat przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla 
Zdrowia (pod patronatem m.in. Naczelnej Izby Lekarskiej, naj-
większych uczelni medycznych, samorządów największych 
polskich miast, władz poszczególnych województw, wielu 
centralnych instytucji, towarzystw naukowych czy stowarzy-
szeń pacjentów), o tym, co musi niepokoić, mówiono wiele, 
ale też zaprezentowano doniesienia o nowych możliwościach 
leczenia niektórych chorób, o ważnym dla pacjentów postępie 
medycyny. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się m.in. 
profesorowie Marcin Grabowski, Ryszard Gellert, Jan Lubiński, 
Jacek Szaflik, Adam Wichniak, Krzysztof Jamroziak, dr dr Joan-
na Streb, Piotr Dąbrowiecki, Paweł Grzesiowski i wielu innych 
specjalistów. Kolejne spotkanie zaplanowano za rok. Oby już 
nie online.

(JGH) 

Szczepienia medyków przeciwko 
COVID-19 – dane MZ z września br.

Procent skutecznie zaszczepionych (po drugiej dawce):
Lekarze – 90,67%
Lekarze dentyści – 85,34%
Diagności laboratoryjni – 84,58%
Pielęgniarki – 80,78%
Położne – 80,59%
Farmaceuci – 80,29%
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Okiem pacjenta

Problem jest arcytrudny i nadzwyczaj delikatny. Wystę-
puje jednak w całej praktyce medycznej, dostarczając stre-
su obu stronom, zarówno lekarzom, jak pacjentom. W do-
datku recepty na dobre rozwiązanie brakuje i nikt nawet 
nie ryzykuje jakichś formalnych regulacji. Zresztą mniejsza 
o prawo, także etyka jest bezradna. 

O czym myślę? O relacjach lekarz – pacjent w sytuacji, gdy 
strony  s ą  p o ł ą c z o n e  więzami znajomości koleżeń-
skiej, przyjacielskiej, rodzinnej, zawodowej, jakiejkolwiek.

Wiadomo, że chory powinien udać się do poradni, szpi-
tala, na SOR czy do gabinetu – i tak się z reguły dzieje. 
Ale gdy system lecznictwa szwankuje, co wszyscy potwier-
dzają, pierwsze, co przychodzi człowiekowi do głowy, to 
pytanie „Czy mam jakiegoś znajomego lekarza?”. A po-
tem pojawiają się wątpliwości: „Czy zadzwonić, prosząc 
o pomoc?”, „Czy może będzie to nadużycie znajomości?”. 
Uwarunkowań związanych z ewentualną poradą znajome-
go lekarza czy wdrożeniem za jego pośrednictwem proce-
su leczenia jest zresztą mnóstwo. 

Na pierwszym planie pojawia się pytanie „Jaki jest cha-
rakter znajomości? Rodzinny, koleżeński, zawodowy, to-
warzyski?”. Potem występuje problem pożądanego termi-
nu porady i charakteru dolegliwości: „Jak prędko chcieli-
byśmy zostać zdiagnozowani i skierowani do właściwego 
specjalisty?”. U części pacjentów pojawia się też pytanie: 
„Czy zajdzie konieczność sięgania do portfela?”. U bardziej 
wyrafinowanych: „Jaka będzie skala koniecznego rewanżu 
w wymiarze materialnym bądź symbolicznym?”.

Teraz popatrzmy na problem z punktu widzenia lekarza. 
On też nie żyje w próżni. Ma także swoje powiązania za-
wodowe, rodzinne, koleżeńskie – przy całej zatem goto-
wości do wypełniania roli czy misji lekarza musi uwzględnić 
rozmaite uwarunkowania, wynikające z codzienności. Tym-
czasem w praktyce lekarz wie, że nawet zwykłe wpuszcze-
nie kogokolwiek do gabinetu z pominięciem kolejki rodzi 
napięcia, wszyscy przybysze są podejrzani, złowrogo lu-
strowani. 

A co dopiero mówić o nieplanowanym zabiegu opera-
cyjnym, o nieprzewidzianej hospitalizacji, nawet o przyję-

ciu we własnym, prywatnym gabinecie poza kolejnością. 
Wszystko to wymaga naruszenia ustalonych wcześniej ter-
minów badań, procedur, przyjęć, sypią się harmonogramy 
dnia, tygodnia, miesiąca, rodzi się konieczność uzgodnień 
z innymi specjalistami.

Lekarze wiedzą już po paru miesiącach praktyki, że 
wszelkie ich ruchy są obserwowane przez otoczenie ze 
szczególną dociekliwością. Często bezinteresownie, ale 
taka już natura człowieka, a lekarz to zawód w pewnym 
stopniu sceniczny.

Trzeba oddać honor lekarzom, że w większości mają oni 
wypracowane systemy wzajemnej współpracy i z reguły 
nie odmawiają pomocy. Niedostatek kadr tworzy tu oczy-
wiście rosnące napięcia, bo wielu „normalnych” pacjentów 
wolałoby normalnie dotrzeć do przysługujących im świad-
czeń. Ale sytuacja n o r m a l n a  nie jest.

Oczywiście są różne szkoły postępowania, od załatwiania 
pomocy „od ręki”, po wyrafinowane socjotechniki pozby-
wania się kłopotliwych znajomych. Nic tu jednak mądrego 
nie poradzę. Przy obecnych obciążeniach pandemicznych, 
kadrowych, niedowładach organizacyjnych, głuchych te-
lefonach jedno jest pewne – bez wzajemnej empatii po 
prostu się zaszczujemy. Empatii zatem potrzebują zarówno 
pacjenci, jak i lekarze, którzy zresztą też bywają chorzy 
i muszą szukać pomocy kolegów.

Niestety, dzisiaj relacja lekarz–pacjent iskrzy, a na hory-
zoncie nie widać perspektyw poprawy sytuacji w ochronie 
zdrowia. Bo żadne wyższe PKB nie powstrzyma choćby 
procesów demograficznych w starzejącym się społeczeń-
stwie, więc liczba chorych wzrośnie. Także wykształcenie 
specjalistów, jeśli się je zaniedba (a tak się u nas stało), 
to minimum jedenaście lat, więc szybko nic się nie zmie-
ni. W tej sytuacji, jak pisze Olga Tokarczuk, sami musimy 
w sobie odnaleźć czułość.

 Tymczasem polityka medialna sprzyja raczej poszukiwa-
czom sprzeczności. Dobrze sobie zdawać sprawę, że nic 
nas nie zwalnia ze zwyczajnej życzliwości. Ani na ulicy, ani 
na korytarzu, ani na granicy.

Stefan Ciepły

Lekarze	i	pacjenci
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Po długiej przerwie, wymuszonej przez pandemię, leka-
rze stomatolodzy – delegaci krakowskiej Izby, spotkali się 
na posiedzeniu Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Krakowie. Miało ono miejsce w Łopusznej koło 
Nowego Targu, w dniach 1-3 października. 

Niestety, i to spotkanie rozpoczęło się od uczczenia pa-
mięci koleżanek i kolegów, którzy zmarli w okresie od na-
szego ostatniego posiedzenia. Potem jednak przeszliśmy do 
omawiania problemów, z jakimi na co dzień boryka się nasze 
środowisko. A są to m.in. kwestie związane z elektroniczną 
dokumentacją medyczną, problemy z przechowywaniem, ar-
chiwizacją i ochroną danych naszych pacjentów. Pojawia się 
pytanie, czy na przykład już wkrótce będą wymierzane kary 
za niedopełnienie któregoś z obowiązków, bez względu na 
przyczyny ewentualnych nieprawidłowości? Dyskutowaliśmy 
także o wymaganiach sanepidu w kwestii sterylizacji narzę-
dzi czy „wiecznie żywym” problemie z separatorami amal-
gamatu. Uczestnicy spotkania mogli też zapoznać się bliżej 
z rozporządzeniem dotyczącym warunków wykonywania 
badań RTG w gabinetach. 

Omawialiśmy przebieg rozmów środowiska z Minister-
stwem Zdrowia i Agencją Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji na temat zmian w wycenie świadczeń z zakresu 
chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz zapowiedzi 
NFZ dotyczące finansowania świadczeń stomatologicznych. 
Pojawił się także temat asystentów i techników dentystycz-
nych oraz zmian, jakie nastąpią wkrótce w zasadach reali-
zacji stażu podyplomowego i specjalizacyjnego lekarzy den-
tystów. W tym kontekście warto wspomnieć o rządowym 
projekcie kształcenia lekarzy przez wyższe szkoły zawodowe, 
który bulwersuje nie tylko całe środowisko lekarskie. 

Oczywiście nie mogło zabraknąć wymiany opinii na temat 
trwającego protestu medyków i sytuacji w ochronie zdrowia. 
Coraz więcej lekarzy, także lekarzy dentystów, rozważa re-
zygnację z pracy w publicznym systemie opieki zdrowotnej. 

Podczas każdego posiedzenia KS, również ostatniego, 
ważną częścią są wykłady poszerzające naszą wiedzę, pod-
noszące kompetencje. Prof. Jolanta Pytko-Polończyk, pro-

dziekan Wydz. Lekarskiego CM UJ, członek Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Krakowie, zrelacjonowała przebieg czerwcowej 
konferencji zorganizowanej przez Naczelną Izbę Lekarską 
w ramach zaprojektowanej przez samorząd kampanii „Zdro-
we zęby ratują życie”. Natomiast lek. dent. Małgorzata Jam-
ka-Kasprzyk przedstawiła dwa zagadnienia niezwykle istot-
ne dla praktyki lekarsko-dentystycznej. Omówiła podział, 
klasyfikację, częstość występowania urazów zębów u dzieci 
w zależności od wieku i mechanizmu powstania. Przypo-
mniała również cztery filary zdrowia jamy ustnej – domową 
profilaktykę, pasty z fluorem, właściwą dietę i profesjonalną 
profilaktykę w gabinecie stomatologicznym. Temat nie został 
wyczerpany. 

Czas i miejsce posiedzenia sprzyjały spacerom i rozmowom 
na świeżym powietrzu, zwłaszcza że był to prawdopodobnie 
ostatni tak ciepły weekend w tym roku.

Gorce to niezwykle malowniczy punkt na turystycznej 
mapie Polski, a Łopuszna jest piękną, klimatyczną miejsco-
wością, związaną z ks. Józefem Tischnerem. Zakwaterowani 
zostaliśmy w Ośrodku Natanael, oferującym górski folklor, 
miejscową kuchnię i gościnność. Wróciliśmy więc do domów 
pełni słonecznej energii i radości ze spotkania. Niestety, nie 
wolni od obaw o przyszłość. 

Anna Urbańczyk 

Komisja Stomatologiczna ORL obradowała w Łopusznej

Zamiast dobrej potrzebna zmiana na lepsze

Lekarz dentysta

fo
t. 

D
ar

iu
sz

 K
oś

ci
el

ni
ak



22

Stoją przy skrzyżowaniu 
dróg, na polach, w pobliżu 
cmentarzy, rogatek miej-
skich, dawnych szpitali, 
przytułków – zwykliśmy je 
określać mianem kapliczek. 
Nader często się jednak my-
limy. To w znacznej części 
dawne „latarnie umarłych”, 
które nie są zapomnianymi 
miejscami kultu religijne-
go, lecz raczej punktami 
ostrzeżeń, antydrogowska-
zami. „Przechodniu, nie 
zbliżaj się! To niebezpiecz-
ne miejsce pochówku za-
dżumionych, syfilityków, 
trędowatych lub sąsiedz-

two leprozoriów, przytułków, szpitali zakaźnych. Strzeż się!”.
Tyle że już na miejscu latarni, w bezpośrednim kręgu, stru-

dzony wędrowiec mógł nocną porą odpocząć, bo wedle podań 
nie groziły mu tutaj żadne demony, upiory, biesy, strzygi. Mało 
tego, zgodnie z niepisanym kodeksem przestępców nie wypa-
dało tu napadać na zbłąkanych podróżnych. To była bezpieczna 
przystań, ogień latarni strzegł przed złymi siłami. W minionych 

wiekach cała Europa była 
po zmierzchu ciemna. Jasno 
było tylko przy karczmach. 
Dla zbłąkanych podróżnych 
punktem orientacyjnym były 
wyłącznie latarnie umar-
łych. Jednak w myśl legendy 
nie należało się do nich zbli-
żać, bo łatwo było zetknąć 
się z osobą zarażoną.

Jak odróżnić latarnie 
umarłych od kapliczek będą-
cych miejscem modlitw, de-
dykowanych świętym pań-
skim? Łatwo. To  słupowe, 
w dawnych wiekach najczę-

ściej gotyckie kolumienki, 
z pionowym wewnętrznym 
szybem, u góry otwartym 
dla widoczności światełka 
oliwnego czy świeczkowe-
go. Od kapliczek różni je tak-
że fakt, że nigdy nie zdobiła 
ich figura żadnej świętej czy 
świętego. W późniejszych 
stuleciach nie przestrzegano 
jednak tej zasady, a wtedy 
latarnie przekształcały się 
w kapliczki. 

Tradycja latarń sięga 
XII wieku, popularne były 
zwłaszcza na terenie Fran-
cji, płn. Włoch, Austrii, Nie-
miec, Czech i właśnie Polski. Stawiano je przez całe stulecia, aż 
do początku XX wieku, a za ich prekursora uważa się św. Piotra 
Czcigodnego, opata z Cluny (1122-1156), twórcę obrządku po-
grzebowego, w znacznej części obowiązującego do dzisiaj. To 
on zapoczątkował sformalizowanie liturgii związanej z kultem 
pamięci zmarłego człowieka w chrześcijaństwie, czczonego 
zapalonym światełkiem najpierw w słupowym obiekcie, potem 
na cmentarnym grobie. 

Z czasem ów obyczaj 
czczenia zmarłych wyraził 
się budowlami znaczącej 
wielkości, przypominający-
mi baszty czy wieże, z któ-
rych największa we Francji 
Sarlat-la-Canéda, przy Saint 
Pierre d’Oleron sięgnęła 20 
m 65 cm. Przepiękna jest 
Latarnia w Fenioux, złożona 
z 11 kolumn. Najmłodsza, 
a zarazem ostatnia w Euro-
pie, została wzniesiona w La 
Châtre, w 1923 roku, dla 
upamiętnienia poległych 
w pierwszej wojnie świa-

Latarnie umarłych

Z kart historii

Najstarsza w Polsce, gotycka latarnia 
z 1370 r., ongiś przy szpitalu dla 
trędowatych, w 1871 r. przeniesiona 
w pobliże kościoła św. Mikołaja

Latarnia w Krakowie – Podgórzu, 
przy placu Emila Serkowskiego

Latarnia w parku Krakowskim  
w Krakowie

Latarnia przy murze klasztoru 
Karmelitanek (Kopernika 44), 
wskazywała drogę wiernym
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towej (1914-1918). W Pol-
sce największa latarnia stoi 
przy archikatedrze św. Jana 
Chrzciciela we Wrocławiu 
i liczy sobie 17 metrów. 

Natomiast najstarsza 
latarnia w Polsce, z 1370 
roku, znajduje się w Krako-
wie przy kościele św. Mi-
kołaja, przeniesiona tutaj 
w 1871 roku (z nieistnieją-
cego już szpitala św. Wa-
lentego na Kleparzu) z oka-
zji uruchomienia naprzeciw 
Theatrum Anatomicum, 
przy ul. Kopernika 12. No-
tabene kościół ten jest 
jedynym bodaj w Polsce 
odnowionym przez bolsze-
wików, do czego doszło na 
polecenie marszałka Konie-
wa po tym, jak ten dowie-
dział się, że to tu przed laty, 
w 1910 roku, brał ślub sam 
Feliks Dzierżyński. 

Niezrównanym cicero-
ne po całym tym temacie 
był mi znany kardiochirurg 
dziecięcy profesor Janusz 
Skalski, którego autorstwa 
są zdjęcia kapliczek słu-
powych Krakowa, a który 
dysponuje setkami zdjęć 
oraz niezwykłą wiedzą 

o ich historii i usytuowaniu w całej Polsce i Europie. W ślad za 
nim przytaczam kilka przykładów latarń Małopolski, a szcze-

gólnie z Krakowa, który ma 
ich jedenaście (Profesor 
wylicza je z pamięci). Oto 
Słup Dębnicki, z początku 
XVII w. przy drodze z Ka-
zimierza do Tyńca, wznie-
siony dla upamiętnienia 
zmarłych na cholerę (prze-
niesiony w rejon ul. Ko-
nopnickiej). U wylotu ulicy 
Sebastiana, koło Hotelu 
Royal stoi latarnia wznie-
siona po chorych wene-
rycznie. Przy ul. Dobrego 
Pasterza stoi Kapliczka 

z 1683 roku, upamiętnia-
jąca wyruszenie Jana III 
Sobieskiego pod Wiedeń. 
Charakter latarni nada-
ło jej pochowanie obok, 
później, powstańców 
styczniowych. Z Sobieskim 
wiąże się także cykl La-
tarń Chocimskich, opodal 
Sandomierza, związanych 
z toczonymi przez hetma-
na bitwami z Turkami oraz 
z powracającymi ze zwy-
cięskiej wojny żołnierzami, 
zdziesiątkowanymi przez 
śmiertelne choroby. 

Dalej wymieniam tylko 
kapliczki z nazwy i adresu. 
A więc w zieleni parku Krakowskiego stoi kapliczka – kierun-
kowskaz do pałacu w Łobzowie. Przy ul. Kopernika 44, przy 
murze klasztoru Karmelitanek Bosych, stoi latarnia wskazu-
jąca drogę do opactwa w Mogile. Dawne latarnie znajdą 
Państwo także przy Tynieckiej, Kozienickiej, Skotnickiej, Wie-
lickiej, a także… w internecie. I jeszcze jedna bardzo piękna 
– z Sidziny.

W listopadowy wieczór warto poznać tajemnice tych nie-
zwykłych budowli. 

Tekst: Stefan Ciepły 
Zdjęcia: Janusz Skalski

Latarnia umarłych przy Archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu, 
największa latarnia umarłych w Polsce.

„Słup dębnicki” – latarnia przy 
ul. Konopnickiej w Krakowie,  
tuż obok Centrum Kongresowego ICE

Największa we Francji, na atlantyckim 
wybrzeżu Akwitanii, Sarlat-la-Caneda

Latarnia przekształcona w kapliczkę, 
duma Sidziny

Latarnia umarłych nieopodal zamku 
w Nowym Wiśniczu
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25 września w Teatrze im. J. Słowackiego uroczyście ob-
chodzono w Krakowie 40-lecie Szpitala im. J. Dietla, połą-
czone z otwarciem zmodernizowanego Zakładu Diagno-
styki Obrazowej. Jednocześnie doktor Andrzej Kosiniak-
-Kamysz, kończący swą misję na stanowisku dyrektora tej 
lecznicy, obchodził 50-lecie pracy zawodowej.

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla położony jest w centrum 
Krakowa, w zabytkowym budynku przy ulicy Skarbowej 1, któ-
ry powstał na początku lat 20. ubiegłego wieku. Na potrze-
by lecznicy obiekt rozbudowany został później od strony ulicy 
Dolnych Młynów. Otwarto go jesienią 1981 roku, patronem 
został doktor Józef Dietl (1804-1878), wybitny lekarz, a także 
pierwszy prezydent samorządnego Krakowa. Dziś Szpital im. 
J. Dietla zatrudnia około 1000 osób i dysponuje 400 łóżkami 
na oddziałach chorób wewnętrznych, neurologii, kardiologii, 
reumatologii oraz ortopedii. Funkcjonują tu też oddziały reha-
bilitacji, przychodnia, zakłady diagnostyczne, a placówka stale 
wzbogaca swoją ofertę. Rocznie hospitalizowanych jest tu ok. 
16 tys. pacjentów, a liczba świadczeń udzielonych w porad-
niach i pracowniach sięga 100 tys. Podczas pandemii przygo-
towano tu ponad 100 łóżek dla chorych na COVID-19.

„Dzięki ludziom takim jak wy wierzymy w dobro człowieka, 
wierzymy w to, że rzeczywiście to człowiek – jego życie i zdro-
wie – są zawsze na pierwszym miejscu” – mówił do pracowni-
ków Szpitala w czasie jubileuszowych uroczystości zaproszo-
ny na nie prof. Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich, 
podkreślając, że placówka dba nie tylko o zdrowie pacjentów, 
ale też o ich sferę socjalną, bo wśród uzyskujących tu pomoc 
nie brakuje osób bezdomnych i ubogich. Szpital jest też przy-
kładem współpracy z organizacjami pozarządowymi. Właśnie 
tu działa od 20 lat Stowarzyszenie Wolontariatu św. Eliasza.

Wielki wkład w rozwój i osiągnięcie obecnej pozycji przez 
Szpital im. J. Dietla miał jego wieloletni dyrektor dr Andrzej Ko-

siniak-Kamysz, który właśnie zakończył pracę na tym stanowi-
sku, a związany jest z placówką od początku jej istnienia. We 
wrześniu 1981 roku pełnił tu pierwszy dyżur lekarski, a od 1991 
roku był jej dyrektorem. Dodajmy, że doktor Kosiniak-Kamysz 
był także wiceministrem, a następnie ministrem zdrowia (1989-
1991) i, jako pierwszy minister zdrowia w demokratycznej Pol-
sce, zajmował się jednocześnie zdrowiem i opieką społeczną.

Podczas jubileuszowych uroczystości pracownicy szpitala 
otrzymali odznaczenia państwowe, resortowe oraz samorzą-
dowe. Dyrektor Andrzej Kosiniak-Kamysz za wybitne zasługi 
w działalności na rzecz ochrony zdrowia został uhonorowany 
przez prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodze-
nia Polski.

W obchodach jubileuszu uczestniczyli m.in. wicemarszałek 
Sejmu RP Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Senatu Michał Ka-
miński, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik oraz 
przedstawiciele władz miasta i województwa.

A po tym jubileuszu zostaną nie tylko wspomnienia, ale też 
kasztanowiec biały, jaki z tej okazji posadzono na Plantach. 

(opr. jgh; szpitaldietla.pl, brpo.gov.pl)

Niosą pomoc tysiącom pacjentów
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Jubileusze

70 lat Instytutu Onkologii

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – 
Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie w dniach 
15-16 października br. obchodził jubileusz 70-lecia działalno-

ści. W uroczystościach udział wzięli m.in. dyrektor NIO prof. 
Jan Walewski oraz jego zastępca, dyrektor krakowskiego 
Oddziału prof. Janusz Ryś, którzy podczas spotkania omó-

40 lat Szpitala im. J. Dietla
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wili najważniejsze wydarzenia w historii Instytutu. Wykład 
na temat rozwoju onkologii we wszystkich latach istnienia 
Instytutu wygłosił rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

prof. Radzisław Kordek. Jednym z elementów uroczystości 
było też zwiedzanie nowo wyremontowanych klinik oraz 
Zakładu Patomorfologii Nowotworów, a także odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Hannie Kołodziej-
skiej-Wertheim, dyrektor Instytutu w latach 1954-1980, pod 
kierownictwem której szpital onkologiczny przekształcony 
został w nowoczesny instytut o określonym profilu działal-
ności klinicznej oraz naukowo-badawczej.

Drugiego dnia obchodów w Pałacu Wielopolskich w Kra-
kowie wręczone zostały odznaczenia pracownikom NIO-PIB 
Oddziału w Krakowie. Złoty Krzyż Zasługi przyznawany przez 
prezydenta RP otrzymał dr Zbigniew Darasz, onkolog, chirurg.

Pełna lista nagrodzonych osób oraz relacja z obchodów na 
stronie Instytutu: https://nio-krakow.pl/

Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią, w dniach 
23-25 września 2021 r. w Zamościu odbyło się cykliczne spo-
tkanie prawników izb lekarskich: radców prawnych i adwo-
katów, świadczących pomoc prawną na rzecz lekarskiego 
samorządu oraz lekarzy. Tym razem gospodarzem konfe-
rencji była Lubelska Izba Lekarska. Te doroczne spotkania 
umożliwiają omówienie w merytorycznym, ścisłym gronie 
bieżących problemów związanych z ustawowymi zadaniami, 
jakie na co dzień realizują izby lekarskie. Są to spotkania prak-
tyków-profesjonalistów, w trakcie których prawnicy wymie-
niają swe doświadczenia, opinie i pomysły, co niejednokrot-
nie pozwala wypracować wspólne stanowisko w określonej 

sprawie, a tym samym zwiększyć skuteczność działania 
w codziennym funkcjonowaniu izb i samych lekarzy.

Tegoroczna Konferencja dotyczyła zmian przepisów prawa, 
wprowadzonych ze względu na panującą pandemię COVID-19, 
w tym zmian ustawy o izbach lekarskich i ustawy o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty, które wprowadziły uproszczony do-
stęp do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty przez 
lekarzy cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Budzi to głę-
boki sprzeciw w środowisku medycznym i stwarza praktyczne 
problemy w bieżącej pracy izb lekarskich, których ustawowym 
zadaniem jest sprawowanie pieczy nad wykonywaniem zawo-
du lekarza. A uproszczony tryb miał uniemożliwić weryfikację 
uprawnień zawodowych lekarza przez jego, ewentualny, sa-
morząd zawodowy. Temu zagadnieniu poświęcony był wy-
kład inauguracyjny pt. „Odmowa przyznania warunkowego 
prawa wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi spoza 
UE, bądź przyznanie tego prawa z »opóźnieniem« – w aspek-
cie ewentualnej odpowiedzialności okręgowej izby lekarskiej”, 
wygłoszony przez sędziego Sądu Najwyższego dr. hab. Leszka 
Bieleckiego, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach. Problematykę tę poruszał w kolejnym dniu konferencji 
także wykład pt. „Niebezpieczne uproszczenia Ministra Zdro-
wia – zasady postępowania okręgowej izby lekarskiej w pro-
cedurze dot. warunkowego prawa wykonywania zawodu 

Prawo i medycyna

Konferencja Prawników Izb Lekarskich

Samorząd lekarski  
wobec praw pandemii
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lekarza”, wygłoszony przez radcę prawnego Leszka Kubicza 
oraz adwokata Karola Kolankiewicza.

Burzliwa dyskusja potwierdziła trafność wyboru proble-
matyki. Obecnie w zakresie przyznawania warunkowych 
praw wykonywania zawodu lekarzom cudzoziemcom spoza 
UE izby lekarskie stosują procedurę weryfikacyjną określoną 
w uchwale Naczelnej Rady Lekarskiej (nr 1/21/VIII z 29 stycz-
nia 2021 r.) Procedura ta została jednak zaskarżona przez Mi-
nistra Zdrowia do Sądu Najwyższego. Dodajmy, że Minister 
po raz pierwszy w historii skorzystał z takiego uprawnienia. 

Ożywioną dyskusję wywołały w ostatnim dniu Konferencji 
– w ramach omawiania bieżących problemów w działalności 
izb lekarskich – tematy: „Zawieszenie prawa wykonywania 
zawodu lekarza na podstawie art. 12 ustawy o zawodach le-
karza i lekarza dentysty, w kontekście podejmowania uchwał 
przez okręgową radę lekarską w trybie art. 14 hb ustawy 
z dnia 20 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zwią-
zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych”, przedstawiony przez radcę prawnego 
Annę Gut z OIL w Krakowie oraz „Podstawy prawne roszczeń 
lekarzy z tytułu tzw. dodatku covidowego”, przedstawiony 
przez adwokata Sławomira Kawę. W pierwszym przypadku 
dyskusja dotyczyła możliwości ograniczenia prawa lekarza 
do uczestnictwa w posiedzeniu rady, na którym jest podej-
mowana uchwała o zawieszeniu PWZ na czas niezdolności 
wywołany chorobą. W ocenie uczestników konferencji, prze-
pisy ustawy „covidowej” nie uchylają tego prawa. 

W drugim przypadku rozważano, czy taka podstawa ist-
nieje i czy jest jednolita dla lekarzy zatrudnionych na pod-
stawie umowy o pracę i dla lekarzy świadczących pracę na 
tzw. kontrakcie. Zdaniem uczestników dyskusji, takie procesy 
będą bardzo powszechne. 

Ze względu na szeroki zakres poruszanych problemów nie 
sposób omówić wszystkich wykładów, ale każdy z nich do-
tyczył zmian w przepisach prawa w związku z panującą epi-
demią. Podamy więc tylko tematy i nazwiska wykładowców: 
„Klauzula dobrego Samarytanina – wady i zalety przyjętego 
rozwiązania dot. odpowiedzialności karnej lekarzy w czasie 
stanu epidemii”, „Problematyka zgody na zabieg medyczny 
w świetle prawa karnego” – wygłoszone przez radcę praw-
nego dr. hab. Marka Kulika, prof. UMCS w Lublinie, „Tele-
porada medyczna – najczęściej popełniane błędy i grożące 
konsekwencje prawne” – wykładowca adwokat Karol Ko-
lankiewicz, „Ochrona danych o stanie zdrowia w kontekście 
udzielania świadczeń zdrowotnych w drodze telemedycyny” 
– radca prawny Aleksandra Otawska-Petkiewicz, „Wybrane 
regulacje prawne dot. wykonywania zawodu lekarza w cza-
sie stanu nadzwyczajnego/stanu epidemii” – wykładowca 
adwokat Krzysztof Izdebski, radca prawny Marlena Woś z OIL 
w Lublinie, „Odpowiedzialność cywilna lekarza/placówki me-
dycznej w związku z zarażeniem pacjenta  COVID-19” – wy-
kładowca sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Piotr Jakubiec. 

Spotkanie to było bardzo potrzebne, o czym świadczy 
ogromne zainteresowanie przedstawicieli izb z całej Pol-
ski. Każdy wykładowca podkreślał, że kontakt osobisty, po 
okresie wykładów online, jest dla niego bardzo cenny, tak 
jak i dla nas, uczestników Konferencji. Niezależnie od istot-
nej tematyki, bezpośrednie spotkanie i dyskusja były bardzo 
ważne. Na zakończenie z kronikarskiego obowiązku należy 
przypomnieć, iż pomysłodawcą i inicjatorem tego cyklu spo-
tkań środowiskowych, które zyskały już stałe miejsce w ka-
lendarzu działań okołosamorządowych, była w 2001 roku 
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie.

Anna Gut

Pacjent jako osoba ze szczególnymi  
potrzebami – nowa regulacja

Na początku września weszła w życie zmiana ustawy z 6 lis- 
topada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
(dalej – bez bliższego określenia „ustawa”) dotycząca praw 
pacjenta będącego „osobą ze szczególnymi potrzebami”. 
W artykule 12 dodano nowy ust. 2 w brzmieniu: Pacjent 
będący osobą ze szczególnymi potrzebami, o którym mowa 
w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. poz. 1696), ma pra-
wo do otrzymania informacji, w zrozumiały dla niego sposób, 
w szczególności z wykorzystaniem środków wspierających 
komunikowanie się…

W świetle obowiązujących przepisów pacjentem jest oso-
ba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub 
korzystająca z tych świadczeń udzielanych przez właściwy 
podmiot lub osobę wykonującą zawód medyczny. Osobą 
ze szczególnymi potrzebami jest natomiast osoba, która ze 
względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze 
względu na okoliczności, w których się znajduje, musi pod-
jąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki 
w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych 
sferach życia na zasadzie równości z innymi. Barierą, o której 



28 mowa ww. definicji, jest przeszkoda lub ograniczenie archi-
tektoniczne, cyfrowe lub informacyjno-komunikacyjne, które 
uniemożliwia lub utrudnia osobom ze szczególnymi potrze-
bami udział w różnych sferach życia.

W uzasadnieniu do projektu ustawy z 19 lipca 2019 r. 
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi po-
trzebami wskazano, że pojęcie „osoba ze szczególnymi 
potrzebami” „(…) nie tylko obejmuje swym zasięgiem de-
finicję osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (…), ale tak-
że osoby, których niepełnosprawność nie została potwier-
dzona medycznym czy administracyjnym orzeczeniem, ale 
których cechy w zderzeniu z różnego rodzaju barierami, na 
które napotykają, utrudniają lub uniemożliwiają im udział 
w różnych sferach życia społecznego. Beneficjentami usta-
wy będą zatem osoby starsze, osoby niepełnosprawne lub 
inne osoby mające trwale lub czasowo naruszoną spraw-
ność w zakresie mobilności czy percepcji (np. ludzie poru-
szający się przy pomocy kul, protez, wózków inwalidzkich, 
słabi, chorujący, niesłyszący, niedowidzący, z trudnościami 
manualnymi i poznawczymi, osoby z wózkiem dziecięcym, 
z ciężkim bagażem itp.).

W świetle przywołanego przepisu art. 12 ust. 2 ustawy pa-
cjent, będący osobą ze szczególnymi potrzebami, ma prawo 
do uzyskania w sposób zrozumiały m.in.:
–  informacji o swoim stanie zdrowia (por. art. 9 ust. 1 i dal. 

ustawy) oraz o rodzaju i zakresie udzielanych przez dany 
podmiot świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycz-
nych programach zdrowotnych finansowanych ze środków 
publicznych, realizowanych przez ten podmiot (por. art. 12 
ust. 1 ustawy);

–  do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpie-
nia od leczenia (por. art. 10 ustawy);

–  do informacji o prawach pacjenta (por. art. 11 ustawy).
Przytoczone wyżej hasłowo przepisy należy stosować w ich 

pełnym zakresie, uwzględniając odpowiednio m.in. sytuację 
osób małoletnich czy pacjenta niemogącego się poruszać oraz 
wymogi dotyczące konieczności wskazania możliwości dalsze-
go leczenia w przypadku odstąpienia od jego prowadzenia.

Zgodnie z przepisami ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o języ-
ku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1824) przez „środki wspierające komunikowa-
nie się” należy rozumieć rozwiązania lub usługi umożliwiają-
ce kontakt, w szczególności przez:

a) korzystanie z poczty elektronicznej,
b)  przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzy-

staniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów 
internetowych,

c)  komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem 
komunikatorów internetowych,

d) przesyłanie faksów,
e)  strony internetowe spełniające standardy dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami.
Niezależnie od przywołanych wyżej regulacji, które wprost 

odnoszą się do praw pacjenta jako osoby ze szczególnymi 
potrzebami w procesie leczenia, warto zapoznać się z inny-
mi rozwiązaniami, które wprowadzone zostały ustawą z 19 
lipca 2019 r. i mogą rzutować na działanie podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą. Co do zasady, obowiązki 
w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami 
nałożone zostały na podmioty publiczne, w tym m.in. sa-
modzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Jednakże 
w przypadku, gdy podmiot inny niż publiczny (np. przedsię-
biorca) realizuje, na podstawie umowy, zadanie finansowane 
z udziałem środków publicznych, jest on także zobowiązany 
do zapewnienia dostępności ww. osobom ze szczególnymi 
potrzebami.

Ustawa określa minimalne wymagania służące zapewnie-
niu dostępności osobom. Są to m.in.:
–  zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych 

przestrzeni komunikacyjnych budynków,
–  instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicz-

nych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które 
umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń (z wyłą-
czeniem pomieszczeń technicznych),
–  zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń 

w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy 
lub głosowy,

–  zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej 
z psa asystującego, o którym mowa w ustawy z 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

–  respektowanie wymagań określonych w ustawie z 4 kwiet- 
nia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych 
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

–  instalację urządzeń lub innych środków technicznych do 
obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli in-
dukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne 
technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Ustawa określa także m.in. wymogi dotyczące raportowa-
nia oraz sprawozdawczości, kwestie koordynacji i certyfikacji 
w zakresie zapewnienia dostępności oraz postępowanie skar-
gowe w przypadku jej braku. Uregulowano też sposób po-
wołania i działania specjalnego funduszu celowego (Fundusz 
Dostępności), przeznaczonego na realizację zadań zmierza-
jących do zapewniania dostępności (lub jej poprawy).

mgr Dariusz Dziubina
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NOAC: apiksaban, dabigatran, rywaroksaban. Co prawda dla tych leków dane z badań klinicznych nie wskazują na wysokie ryzyko 
istotnych klinicznie interakcji, ale w badaniach klinicznych często nie są reprezentowane grupy pacjentów z wielochorobowością 
i wielolekowością, a właśnie wtedy znacząco wzrasta ryzyko powikłań terapeutycznych. Ryzyko interakcji obserwowanych w lecze-
niu nową generacją leków przeciwzakrzepowych NOAC wynika z profilu farmakokinetycznego tych leków

Z praktycznego punktu widzenia w terapii skojarzonej największe znaczenie mają leki będące inhibitorami CYP3A4, CYP2C9 oraz 
P-glikoproteiny. W ostatnim czasie zauważalne są także interakcje wynikające z kojarzenia NOAC z induktorami CYP3A4 i P-gp. 

W tabeli poniżej zamieszczone zostały informacje dotyczące powikłań, jakie wystąpiły w politerapii u pacjentów przyjmujących 
leki z grupy NOAC. Oczywiście ryzyko interakcji nie jest takie samo dla wszystkich pacjentów i dlatego każda farmakoterapia musi 
indywidualnie uwzględniać zarówno elementy związane z lekiem, jak i pacjentem.

NOAC PROFIL FARMAKOKINETYCZNY

dabigatran
apiksaban
rywaroksaban

substrat dla P-glikoproteiny
metabolizm wątrobowy CYP3A4, CYP2C9, substrat dla P-glikoproteiny
metabolizm wątrobowy CYP3A4, CYP2J2, substrat dla P-glikoproteiny

Farmakologia

Nowe doustne antykoagulanty 
(NOAC)
Dr hab. Jarosław Woroń, prof. dr hab. Ryszard Korbut

Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego UJ CM,  
Uniwersytecki Ośrodek Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań Leków 
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

NOAC LEK SKOJARZONY KONSEKWENCJE I MECHANIZMY

rywaroksaban atorwastatyna 40 mg / 
dobę 

Krwawienie z nosa. Atorwastatyna jest inhibitorem CYP3A4 i P-gp 
hamuje metabolizm rywaroksabanu 

rywaroksaban sertralina 100 mg /dobę Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego. 
Sertralina jest inhibitorem CYP3A4 i hamuje metabolizm rywaroksa-
banu, oraz dodatkowo wychwyt zwrotny serotoniny co upośledza 
funkcję płytek krwi. 

rywaroksaban miłorząb japoński Krwawienie z nosa. Miłorząb japoński jest inhibitorem CYP3A4 i ha-
muje metabolizm rywaroksabanu.

rywaroksaban flukonazol 200 mg / dobę Krwiomocz. 
Flukonazol jest inhibitorem CYP3A4 i hamuje metabolizm rywaroksabanu
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NOAC LEK SKOJARZONY KONSEKWENCJE I MECHANIZMY

rywaroksaban klarytromycyna 1000 mg /
dobę 

Krwawienie z nosa. Klarytromycyna jest inhibitorem CYP3A4 i P-gp 
i hamuje metabolizm rywaroksabanu.

rywaroksaban deksametazon 6mg /dobę Zatorowość płucna. Deksametazon jest induktorem CYP3A4 i P-gp, 
i przyśpiesza klirens metaboliczny rywaroksabanu 

rywaroksaban omeprazol 40 mg /dobę Zakrzepica żylna. Omeprazol jest induktorem CYP3A4 i przyspiesza 
klirens jw. 

rywaroksaban metronidazol 1500 mg /
dobę 

Krwawienie z dróg rodnych. Metronidazol jest inhibitorem CYP3A4 
i hamuje metabolizm rywaroksabanu.

rywaroksaban fluoksetyna 40mg/dobę Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Fluokse-
tyna jest inhibitorem CYP3A4 i hamuje metabolizm rywaroksabanu 
oraz wychwyt zwrotny serotoniny, co upośledza funkcję płytek krwi.

rywaroksaban oksykodon 60mg /dobę Krwioplucie. 
Oksykodon jest inhibitorem CYP3A4 i hamuje metabolizm rywarok-
sabanu.

apiksaban escitalopram 10mg /dobę Krwawienia z nosa i z przewodu pokarmowego. Escitalopram jest 
inhibitorem CYP3A4 i hamuje metabolizm apiksabanu oraz wychwyt 
zwrotny serotoniny.

apiksaban ostropest plamisty Krwawienie z nosa. Flawonoglikany ostropestu plamistego są inhibi-
torami CYP3A4 i hamują metabolizm apiksabanu.

apiksaban haloperidol 10 mg/dobę Krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Haloperidol 
jest inhibitorem CYP3A4 i hamuje metabolizm apiksabanu.

apiksaban jeżówka purpurowa Alkaloidy pirolizydynowe jeżówki purpurowej wykazują zdolność do 
hamowania aktywności metabolicznej CYP3A4 i hamują metabolizm 
apiksabanu.

dabigatran atorwastatyna 40 mg /dobę Krwawienie z nosa. Atorwastatyna jest inhibitorem P-gp i wpływa na 
mechanizmy klirensowe dabigatranu przy udziale P – glikoproteiny. 

dabigatran itrakonazol 200 mg /dobę Krwawienie z nosa. Itrakonazol jest inhibitorem P-gp i wpływa na 
mechanizmy klirensowe dabigatranu przy udziale P – glikoproteiny jw. 

dabigatran deksametazon 8mg/dobę Zatorowość płucna. Zmniejszenie skuteczności przeciwzakrzepowej 
dabigatranu poprzez indukcję P-gp. 

dabigatran klarytromycyna 1000 mg /
dobę 

Wylew krwawy do gałki ocznej. 
Klarytromycyna jest inhibitorem P-gp i wpływa na mechanizmy 
klirensowe dabigatranu przy udziale P – glikoproteiny. 

dabigatran karwedilol 25mg/dobę Krwawienie z nosa. Karwedilol jest inhibitorem P-gp i wpływa na me-
chanizmy klirensowe dabigatranu przy udziale P – glikoproteiny jw. 

Uwaga: We wszystkich przypadkach, gdzie możliwe było odstawienie lub zamiana leku skojarzonego na inny, bar-
dziej bezpieczny pod względem indukcji farmakokinetycznych i farmakodynamicznych interakcji, opisywane działania 
niepożądane ustąpiły.
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Krosno

 15 września, w budynku Starostwa Powiatowego 
w Jaśle, podpisano z firmą JTB z Szymbarku umowę na 
realizację inwestycji pn. „Rozbudowa Szpitala Specjali-
stycznego w Jaśle – Etap I – Oddział Psychiatryczny z Po-
radniami”. Koszt rozbudowy ma wynieść blisko 18 mln zł. 
Dofinansowanie z dotacji celowej budżetu państwa wy-
nosi 12,7 mln zł, a dotacja Powiatu Jasielskiego opiewa 
na kwotę 6,8 mln zł. Zadanie będzie realizowane w latach 
2021-2023. Nowy pawilon Oddziału Psychiatrycznego 
wraz z poradniami zostanie wybudowany w bezpośred-
nim sąsiedztwie głównego budynku szpitala, co pozwoli 
na konsolidację opieki psychiatrycznej poprzez ulokowa-
nie w nim: Oddziału Psychiatrycznego wraz z Izbą Przyjęć, 
Oddziału Dziennego Psychiatrycznego, Poradni Zdrowia 
Psychicznego oraz Poradni Leczenia Uzależnień.

 28 września do Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackie-
go im. Jana Pawła II w Krośnie zostały dostarczone kolejne 
dary z Niemiec: 14 łóżek szpitalnych oraz 15 materaców. 
Przekazały je polskie zakonnice, które współpracują z kil-
kunastoma ośrodkami opieki społecznej w Bawarii oraz 
z pralnią w Ulmer, obsługującą szpitale w Niemczech. Ich 
działalność ma charakter wyłącznie charytatywny. Jest 
to już 18. (od 2014 roku) transport z darami z Niemiec, 
który został zorganizowany dla krośnieńskiego Szpitala 
przez Mirosława Przewoźnika, z-cę dyrektora Departa-
mentu Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, przy zaangażowaniu Piotra Babinetza, posła 
na Sejm RP, oraz Pawła Krzanowskiego, członka Rady 
Społecznej Szpitala. Szpital otrzymał łącznie do tej pory 
około: 4 tys. kompletów bielizny pościelowej, 7 tys. kom-
pletów odzieży roboczej i operacyjnej, tysiąc sztuk akce-
soriów higienicznych, a także ok. 80 łóżek, 30 balkoników 
rehabilitacyjnych, 10 wózków inwalidzkich, kołdry, po-
duszki, 1200 podkładów higienicznych, 1000 ręczników, 
materace oraz meble. Wartość dotychczas przekazanych 
darowizn to około miliona złotych. Krośnieńska lecznica 
poniosła jedynie koszty załadunku i transportu z Niemiec. 

 Szpital w Brzozowie wzbogacił się o nowoczesny, cy-
frowy aparat USG służący do diagnostyki nowotworów. 

Z życia Delegatur

Było to możliwe dzięki dofinansowaniu z Fundacji LOTOS 
(GRUPA LOTOS SA) w kwocie 250 tys. zł i Starostwa Po-
wiatowego w Brzozowie – w kwocie 150 tys. zł. Pozyska-
nie nowoczesnego aparatu pozwoli rozszerzyć możliwo-
ści diagnostyczne i podnieść jakość świadczeń.

 Z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną 
oraz w trosce o bezpieczeństwo pacjentów szpitale dzia-
łające na terenie tutejszej Delegatury wprowadziły ogra-
niczenia lub zakaz odwiedzin pacjentów w oddziałach.

Janusz Kulon
Pełnomocnik OIL w Krakowie

Delegatura Krosno

Nowy Sącz

 Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym 
Sączu od momentu, kiedy znów zaczęła rosnąć liczba 
chorych na COVID-19, ma pełne obłożenie oddziału covi-
dowego. Dlatego też, za zgodą Wojewody Małopolskie-
go, do 45 zwiększono w placówce liczbę łóżek przezna-
czonych dla pacjentów z SARS-CoV-2. Oprócz tego do 
dyspozycji są dwa łóżka covidowe na oddziale intensyw-
nej terapii. Szpitale w regionie są przygotowane na to, by, 
jeśli zajdzie taka potrzeba, przeorganizować pracę i za-
pewnić pacjentom zakażonym koronawirusem możliwość 
hospitalizacji.

 Natomiast zainteresowania szczepieniem trzecią daw-
ką szczepionki przeciw COVID-19 w Nowym Sączu i re-
gionie nie ma. Szczepienia prowadzą zarówno punkty 
w ośrodkach zdrowia, jak również punkty szczepień 
działające w szpitalach. Wśród osób, które decydują się 
na przyjęcie dawki uzupełniającej, przeważają ci, którzy 
związani są z zawodami medycznymi. Jak wiadomo, tak-
że szczepienia populacyjne w tym regionie się nie powio-
dły. Pod względem liczby zaszczepionych wiele sądeckich 
gmin plasuje się na końcu krajowego rankingu. 
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 Szpital im. dr. Józefa Dietla w Krynicy-Zdroju zyskał 
nowy aparat RTG. Na zakup nowoczesnego, stacjonarne-
go aparatu rentgenowskiego placówka otrzymała dotację 
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Ministerstwa Zdro-
wia. Koszt zakupu to ponad 1,5 miliona złotych. Środki na 
modernizację pracowni RTG przekazało Starostwo Powia-
towe w Nowym Sączu oraz prywatni sponsorzy.

 W październiku „głodne” muzyki serca naszych Senio-
rów wzięły udział w dwóch koncertach: „Wielka sława to 
żart” w Auli PWSZ w Nowym Sączu oraz w koncercie galo-
wym Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Operze Krakowskiej.

Krzysztof Wróblewski
Pełnomocnik OIL w Krakowie

Delegatura Nowy Sącz

Przemyśl

 W dniach 16-19 lipca w Ukraińskim Domu Ludowym 
w Przemyślu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Na-
ukowo-Praktyczna Lekarskich Towarzystw: Polski, Ukra-
iny, Niemiec i Północnej Ameryki. Tematem konferencji 
było „Zdrowie i epidemia COVID-19”.

 4 września po raz dziewiąty odbył się bieg „Wygania-
my raka” ku pamięci dr. Jana Hołówki, prekursora prze-
myskiej onkologii. Długość trasy to ok. 3 km.

 18 września odbył się UROrajd 2021, którego organi-
zatorem był Wojewódzki Szpital w Przemyślu. W wyty-
czeniu i zabezpieczeniu trasy pomogła Przemyska Grupa 
Rowerowa. Na starcie i mecie rowerzystom towarzyszyli 
m.in. dyrektor szpitala Barbara Stawarz oraz prezydent 
Przemyśla Wojciech Bakun. Na rowerowy szlak wyruszył 
w peletonie dr Rafał Walczak, kierownik Oddziału Uro-
logicznego z  Pododdziałem Urologii Onkologicznej. Im-
preza odbyła się pod honorowym patronatem marszałka 
województwa podkarpackiego Władysława Ortyla oraz 
prezesa Polskiego Towarzystwa Urologicznego prof. Pio-
tra Chłosty. UROrajd wpisuje się w obchody Europejskiego 
Tygodnia Urologicznego, który w tym roku obchodzony 
był w dniach 20-24 września, a jego tematem przewod-
nim było nietrzymanie moczu.

 Dziewiętnastu naszych Seniorów uczestniczyło 
11 września, przy pięknej pogodzie, w wycieczce, podczas 
której zwiedzano grób Ohel cadyka Elimeleha w Leżajsku, 
bazylikę oo. Bernardynów – tam wysłuchano koncertu na 
słynnych organach, następnie w Rudniku nad Sanem Se-
niorzy odwiedzili Centrum Wikliniarstwa. W Ulanowie po-
dziwiali zabytkowy kościół i muzeum flisactwa. Atrakcją 
był też dwugodzinny spływ galarami po rzece San.

Marek Zasadny
Pełnomocnik OIL w Krakowie

Delegatura Przemyśl
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Rada Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego  
nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych  

i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne 

w dniu 21 września 2021 r.

dr. n. med. Bartłomiejowi Matejko

w dniu 19 października 2021 r.

dr n. med. Dorocie Cibor
dr. n. med. Tomaszowi Grądalskiemu

Wykaz stopni naukowych doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu  
nadanych przez Radę Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w dniu 21 września 2021 r.

lek. Łukasz Hauer 
 „Ocena wpływu obustronnej limfadenektomii śródpiersia na wczesne powikłania okołooperacyjne,  

u chorych leczonych z powodu niedrobnokomórkowego raka płuca” – monografia
Promotor: dr hab. Janusz Włodarczyk

lek. Karolina Jakubiec-Wiśniewska
 „Wpływ suplementacji witaminą D na tempo wzrastania płodu z ograniczeniem wzrastania” – monografia

Promotor: prof. dr hab. Hubert Huras

mgr Paulina Mazur 
„SDS elektroforeza jako narzędzie do analizy białkomoczu” – monografia

Promotor: dr hab. Ryszard Drożdż
Promotor pomocniczy: dr Paulina Dumnicka

lek. Izabela Tarczoń
„Analysis of causative factors, clinical symptoms and treatment of anaphylaxis in children aged from birth to 18 years” 

(„Analiza czynników przyczynowych, objawów klinicznych oraz sposobu leczenia anafilaksji u dzieci  
w przedziale wiekowym 0-18 roku życia”) – cykl publikacji

Promotor: dr hab. Ewa Cichocka-Jarosz, prof. UJ

lek. Sylwia Wiśniowska-Śmiałek
„Częstość oraz rodzaj zaburzeń rytmu serca u ciężarnych pacjentek z chorobami układu sercowo-naczyniowego,  

powikłania sercowo-naczyniowe w okresie ciąży oraz okresu okołoporodowego u ciężarnych z chorobami strukturalnymi serca” – monografia
Promotor: prof. dr hab. Magdalena Kostkiewicz

 
Wykaz stopni naukowych doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu  

nadanych przez Radę Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w dniu 19 października 2021 r.

lek. Justyna Błaut-Jurkowska
„Czynniki predysponujące oraz częstość zajęcia serca w sarkoidozie – współczesne metody diagnostyczne” – monografia

Promotor: prof. dr hab. Maria Olszowska

mgr Katarzyna Kowalska
„Post-stroke emotional disturbances: prevalence, impact of delirium. Relationship of post-stroke depression with C-reactive protein level 

and its influence on prognosis” („Zaburzenia emocjonalne po udarze mózgu: ocena częstości występowania, wpływ majaczenia.  
Związek depresji poudarowej z poziomem białka C – reaktywnego i jej wpływ na rokowanie”) – cykl publikacji

Promotor: dr hab. Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec, prof. UJ



34 KURSY SPECJALIZACYJNE  
organizowane przez  

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum 
w okresie listopad-grudzień 2021 roku 

Szanowni Państwo, 
Rekrutację na kursy specjalizacyjne prowadzi Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego  
w Warszawie, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej www.cmkp.edu.pl

Kursy dla specjalizacji  
lekarskich

Anestezjologia  
i intensywna terapia
Postępy w intensywnej terapii 
– tryb modułowy, Intensywna 

terapia dorosłych – postępy – tryb 
dotychczasowy 

22-26.11.2021
Kierownictwo naukowe:  

prof. dr hab. Wojciech Szczeklik

Diagnostyka i leczenie bólu 
6-10.12.2021

Kierownictwo naukowe:  
dr hab. Anna Przeklasa-Muszyńska

Diabetologia 
Postępy w zakresie patogenezy, 
rozpoznawania, zapobiegania 
i leczenia powikłań cukrzycy 

8-9.11.2021
Kierownictwo naukowe:  

prof. dr hab. Maciej T. Małecki

Zasady leczenia cukrzycy za pomocą 
ciągłego podskórnego wlewu insuliny 

(CSII – terapia pompowa) oraz ciągłego 
pomiaru glikemii (CGMS) 

6-7.12.2021
Kierownictwo naukowe:  

prof. dr hab. Tomasz Klupa

Kardiologia
Farmakoterapia  

chorób sercowo-naczyniowych 
8-10.11.2021

Kierownictwo naukowe:  
dr Bernadeta Chyrchel

Elektrofizjologia i elektroterapia 
15-19.11.2021

Kierownictwo naukowe:  
prof. dr hab. Jacek Lelakowski

Patofizjologia chorób  
sercowo-naczyniowych 

15-19.11.2021
Kierownictwo naukowe:  
dr Bernadeta Chyrchel

Diagnostyka inwazyjna  
i leczenie interwencyjne 

6-10.12.2021
Kierownictwo naukowe:  

prof. dr hab. Jacek Legutko,  
prof. dr hab. Krzysztof Żmudka

Kardiochirurgia
Postępy w kardiochirurgii wrodzonych 

wad serca u noworodka 
24-26.11.2021

Kierownictwo naukowe:  
prof. dr hab. Janusz Skalski

Medycyna rodzinna
Opieka nad szczególnymi grupami 

pacjentów 
18.10-19.11.2021

Kierownictwo naukowe:  
prof. dr hab. Adam Windak

Ortopedia i traumatologia 
narządu ruchu 

(kurs w ramach projektu UE)
Choroby stawu biodrowego  

wieku rozwojowego 
15-19.11.2021

Kierownictwo naukowe:  
prof. dr hab. Maciej Tęsiorowski

Psychiatria
Wprowadzenie do psychoterapii 

15-19.11.2021
Kierownictwo naukowe:  

prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski

Położnictwo i ginekologia
Ultrasonografia  

– kurs praktyczny indywidualny 
15-19.11.2021

Kierownictwo naukowe:  
dr hab. Klaudia Stangel-Wójcikiewicz

Endoskopia – kurs praktyczny 
indywidualny 
15-19.11.2021

Kierownictwo naukowe:  
dr hab. Klaudia Stangel-Wójcikiewicz

Choroby przenoszone drogą płciową 
6-10.12.2021

Kierownictwo naukowe:  
dr hab. Klaudia Stangel-Wójcikiewicz

Ultrasonografia  
– kurs praktyczny indywidualny 

13-17.12.2021
Kierownictwo naukowe:  

dr hab. Klaudia Stangel-Wójcikiewicz

Endoskopia – kurs praktyczny 
indywidualny 
13-17.12.2021

Kierownictwo naukowe:  
dr hab. Klaudia Stangel-Wójcikiewicz

Reumatologia
Toczeń rumieniowaty układowy 

i układowe zapalenia naczyń 
19.11.2021

Kierownictwo naukowe:  
dr Magdalena Strach

Urologia dziecięca 
Laparoskopia w urologii dziecięcej 

17-19.11.2021
Kierownictwo naukowe: 

dr hab. Rafał Chrzan, prof. UJ
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Podczas uroczystej gali w Teatrze im. Słowackiego w Krako-
wie 16 października wręczono nagrody laureatom 9. i 10. 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla Lekarzy im. 
Profesora Andrzeja Szczeklika „Przychodzi wena do lekarza”. 
Gala „Weny” to wielkie święto lekarzy – pisarzy i poetów, 
ale i odbiorców ich twórczości, ponad 120 minut utkanych 
z dwóch przenikających się wątków – medycyny i sztuki. 

Uroczystość wieńczącą konkurs – po ubiegłorocznej prze-
rwie spowodowanej pandemią – prowadzili tradycyjnie dr 
Piotr Gajewski, redaktor naczelny miesięcznika „Medycyna 
Praktyczna”, oraz aktorka Anna Dymna. Przypomniała ona, 
że pragnieniem prof. Szczeklika było, aby „odhumanizowanie 
nigdy nie dotykało medycyny”, aby lekarz zawsze mógł zna-
leźć czas, „by patrzeć pacjentowi w oczy i z nim po prostu po 
ludzku porozmawiać”. Stąd właśnie ten konkurs, który „w ja-
kiś magiczny sposób uczłowiecza pacjentowi medycynę”, ale 
i pielęgnuje w lekarzach wrażliwość. 

Werdykty jury konkursowego za rok 2020 i 2021 (szczegóły 
w tabeli obok) ogłaszał doktor Jarosław Wanecki, przewod-
niczący Komisji Kultury Naczelnej Rady Lekarskiej, a zarazem 
„reżyser” tegorocznej gali. Choć zgodnie z regulaminem 
konkursu nagrody dla lekarzy przyznawane są oddzielnie za 
twórczość poetycką i prozatorską, to jednak w 2021 laure-
atów w kategorii poezja nie wskazano z powodu niewielkiej 
liczby przysłanych prac. Cóż, mijający rok do poetyckich nie 
należał, a w prozie zapewne łatwiej jest zostawić ślad pan-
demicznych doświadczeń. „Niczego nie jestem pewna. Kto 
chciałby mieć niepewnego lekarza? Może i dobrze, że mamy 
te kosmiczne skafandry. Skrywam za nimi swoją niepewność, 
nadmiar pytań. Nic nie wywnioskują z mojej twarzy, nie 
dojdą do żadnych konkluzji” – pisze w nagrodzonym utwo-
rze Adrianna Beczek, stażystka ze Szpitala im. Żeromskie-
go w Krakowie, jednocześnie studentka antropologii na UJ. 
W gronie laureatów znalazło się więcej lekarzy z naszego re-
gionu – Monika Kunstman, doceniona zarówno za poezję, jak 
i prozę, specjalistka pediatrii z Krakowa, autorka kilku książek 
dla dorosłych i młodzieży, w tym m.in. „Kroplówki z marze-
niami”; Barbara Rysz-Postawa, poetka, specjalistka onkologii 
klinicznej związana z krakowskim oddziałem Instytutu On-
kologii; czy nagrodzony za twórczość poetycką, pochodzący 
z Krynicy doktor Marek Gawlik, pediatra, kierownik oddziału 
neonatologicznego w Szpitalu Powiatowym w Wadowicach. 

Ponieważ gala miała charakter jubileuszowy – właśnie mija 
10 lat od ogłoszenia konkursu – nie zabrakło podczas niej 
wspomnień, lecz także wyróżnień dla osób zaangażowanych 

w organizację i uświetnienie „Weny”. Statuetki Akrobatów 
przyznano: Marii Szczeklik, Ewie Lipskiej, Jerzemu Treli, Wal-
demarowi Hładkiemu, Markowi Pawlikowskiemu, Bronisła-
wowi Majowi oraz pośmiertnie Adamowi Zagajewskiemu. 
Z rąk prof. Wojciecha Szczeklika, syna patrona konkursu, 
odebrał ją również w imieniu NRL prof. Andrzej Matyja. 

Uroczystość uświetniły występy dr hab. Eweliny Sielskiej-
-Badurek, specjalistki laryngologii i foniatrii z Warszawy, któ-
ra zaśpiewała szlagiery dwudziestolecia międzywojennego, 
oraz – na zakończenie, Janusza Radka. 

Katarzyna Domin
Laureaci roku 2020
Kategoria Poezja
I miejsce: Kazimierz Pichlak
II miejsce: Marek Gawlik, Monika Kunstman
III miejsce: Barbara Rysz-Postawa

Kategoria Proza
I miejsce: Karolina Kociszewska
II miejsce: Katarzyna Wierzbicka
III miejsce: Halina Bogusz
Wyróżnienie: Marek Gawlik

Laureaci roku 2021
Kategoria Proza
I miejsce: Iwona Łęska
II miejsce: Monika Kunstman, Anna Bronowicz
III miejsce: Renata Paliga (reportaż), Adrianna Beczek

Wena wróciła do lekarzy

Na zdjęciu od lewej: Piotr Gajewski, Anna Dymna, Kazimierz Pichlak, 
Monika Kunstman, Marek Gawlik, Barbara Rysz-Postawa.

W wolnym czasie
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W dobie, kiedy ludzie starają się nie mówić o śmierci i na-
wet lekarzom trudno jest rozmawiać z pacjentami o tym, 
co ostateczne, warto zobaczyć przedstawienie „Bezmatek”. 
Spektakl grany w krakowskim Teatrze Ludowym bez patosu 
opowiada o odchodzeniu najbliższej osoby. 

To temat trudny, wyczerpujący emocjonalnie. Może dla-
tego niezbyt często pojawia się we współczesnej literaturze 
i sztuce. A jak już, to przeważnie poruszają go mężczyźni. 
Przed paru laty Michał Borczuch zrealizował nagradzany na 
wielu festiwalach spektakl „Wszystko o mojej matce”, w któ-
rym ze strzępów pamięci wyłuskał moment umierania na 
raka najbliższej mu osoby. Na swój sposób niedawno odnieśli 
się do tego problemu Marek Bieńczyk w książce „Kontener” 
i Marcin Wicha w „Rzeczach, których nie wyrzuciłem”. A te-
raz pojawiła się Mira Marcinów i jej napisany z kobiecej per-
spektywy „Bezmatek”, książka, która aż prosiła się o przenie-
sienie na deski sceniczne. Zrobił to Marcin Liber, wystawiając 
jej adaptację na Scenie pod Ratuszem Teatru Ludowego.

Nie bez znaczenia dla tego przedstawiania jest wypowiedź 
autorki, którą przeczytałam na stronach portalu dwutygo-
dnik.com. Mira Marcinów, z wykształcenia psycholog, po-
wołuje się w niej na najnowsze badania „Diagnostycznego 
i statystycznego podręcznika zaburzeń psychicznych” Ame-
rykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. – Pojawia się 
w nim zapis, że tak zwana normalna żałoba (z objawami 
typu: problemy ze snem i z koncentracją, poczucie bezsensu 
i smutku) powinna trwać dwa tygodnie. Po tym czasie staje 
się jednostką chorobową. Zbyt długie przeżywanie rozpaczy 
po śmierci najbliższych staje się więc zaburzeniem psychicz-
nym i jest leczone antydepresantami. W książce nie oceniam 
tych sposobów, ale sama nie chcę traktować żałoby jak cho-
roby i się z niej leczyć – mówi pisarka.

I właśnie o tym jest spektakl „Bezmatek”, o przeżywaniu 
żałoby na swoich własnych warunkach, które nie muszą 
wpisywać się w żadne naukowe teorie. Reżyser wychodzi od 
znajdującej się w książce metafory dotyczącej świata pszczół. 
Występujące w spektaklu aktorki, Katarzyna Tlałka (Matka) 
i Maja Pankiewicz (Córka), zjawiają się na scenie ubrane 
w stroje pszczelarzy, sprawdzając, co dzieje się w ulach po 
śmierci matki. Jak zachowują się osierocone pszczoły, jakie 
wydają z siebie dźwięki zdezorientowane sytuacją, w której 
się znalazły. 

Za chwilę jednak zmieniają kostium i mamy przed sobą 
Matkę i Córkę, które są dla siebie najbliższymi przyjaciółkami, 
choć ich skomplikowane relacje czasami wychodzą z ustalo-
nych ram. Córka musi stawać się matką dla swojej nie zawsze 
radzącej sobie z życiem rodzicielki. Ale tak naprawdę dosko-
nale wie, że to ona więcej bierze niż daje i że miłość, jaką 
otrzymuje, zostanie z nią na całe życie.

Aktorki oddają całe spektrum emocji, z którymi muszą 
mierzyć się kobiety, od momentu narodzin dziecka, poprzez 
problemy z jego wychowaniem i próbę poradzenia sobie 
z tym, co ostateczne. Katarzyna Tlałka i Maja Pankiewicz 
okazują sobie czułość, ale nie czułostkowość, zwracają się 
do siebie bez patosu, momentami uciekając w żart, zmienia-
jąc się choćby w internetowe influencerki dające publiczności 
rady, jak powinien wyglądać pośmiertny makijaż. Razem piją 
wino, śpiewają, tańczą, bo co innego można robić z matką, 
która umiera? Właśnie „umiera”, a nie „odchodzi”. A to – jak 
się okazuje – zasadnicza różnica, która tutaj tkwi w języku, 
a którą każdy może zinterpretować na swój sposób.

Nie ukrywam, że broniłam się przed zobaczeniem tego 
spektaklu. Nie miałam ochoty przeżywać tego, co jest jed-
nym z najboleśniejszych, a zarazem najintymniejszych do-
świadczeń człowieka. Ale nie żałuję, bo zobaczyłam znako-
mite przedstawienie, które działa oczyszczająco. I choć natu-
ralna rozpacz Mai Pankiewicz, bez której nie byłoby prawdy 
tej opowieści, łapie za gardło, to mimo wszystko nie wycho-
dzi się z teatru przygnębionym. 

Magda Huzarska-Szumiec

Na podstawie książki Miry Marcinów „Bezmatek”,  
Wydawnictwo Czarne
Reżyseria i adaptacja: Marcin Liber 
Muzyka: Adam Witkowski
Obsada: Maja Pankiewicz, Katarzyna Tlałka
Chór i muzyka na żywo: Adam Witkowski (gościnnie)

Matka	umiera,	ale	nie	odchodzi
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Do zadań muzeów należy nie tylko prezentowanie czasowych 
wystaw, ale też tworzenie swojej własnej kolekcji sztuki. Mu-
zeum Narodowe w Krakowie, jak wszystkie tego typu waż-
ne instytucje, jest w posiadaniu wyjątkowych zbiorów, które 
znalazły wreszcie dla siebie doskonale zaaranżowaną prze-
strzeń. Możemy je oglądać na otwartej w Gmachu Głównym 
wystawie, zatytułowanej „XX + XXI. Galeria Sztuki Polskiej”. 
Spędziłam na niej całe sobotnie przedpołudnie i nieraz będę 
wracać, szukając odskoczni od jesiennego przygnębienia.

A wszystko zaczyna się od estetycznego trzęsienia ziemi, 
czyli ustawionych w holu II pietra rzeźb tak znakomitych 
twórców pierwszej połowy ubiegłego wieku, jak: Xawe-
ry Dunikowski, Ludomir Śledziński czy Wojciech Weiss. Nie 
można obok nich przejść obojętnie, ale trudno się też na dłu-
go zatrzymać, bo wzrok przyciągają otwierające ekspozycję 
portrety Olgi Boznańskiej. A dalej napięcie rośnie, gdyż cze-
ka na nas malarstwo początku XX w., na czele z obrazami 
Jacka Malczewskiego, Stanisława Wyspiańskiego czy Józefa 
Mehoffera. Choć miłośnikom sztuki są one doskonale znane, 
warto przy nich przystanąć, by po prostu nacieszyć się ich 
pięknem. 

Za chwilę czeka nas bowiem wyprawa do okresu między-
wojennego i obcowanie z pracami tworzących wówczas eks-
presjonistów, m.in. Zbigniewa Pronaszki, Zofii Stryjeńskiej, 
Stanisława Ignacego Witkiewicza, Leona Chwistka czy Marii 
Jaremy. Stąd skręcamy do bocznej sali, gdzie odnajdziemy 
z kolei kolekcję Suzanne i Jana Brzękowskich, dzięki którym 
możemy cieszyć się w Krakowie pracami Maksa Ernsta czy 
Fernanda Legera.

Ale wróćmy do polskiej twórczości, której czeka nas jeszcze 
całkiem niezła dawka. Bowiem kolejna przestrzeń to prze-

gląd sztuki powojennej, poczynając od socrealizmu, przez 
taszyzm, malarstwo materii czy ekspresjonizm abstrakcyjny. 
Ja osobiście, po raz nie wiem który, długo stałam przed ob-
razami Andrzeja Wróblewskiego. Mają one w sobie taką siłę 
i wzbudzają we mnie tak duże emocje, że trudno było mi się 
od nich oderwać. Zresztą na tej wystawie trzeba wyławiać 
dzieła, które najbardziej do nas przemawiają, bo ciężko było-
by skupić uwagę na 600 prezentowanych tu pracach. 

Nie wszystkie zostały ułożone chronologicznie. Osobną 
salę kuratorzy poświęcili na przykład abstrakcji geometrycz-
nej i konceptualizmowi, gdzie zawisł obraz Wojciecha Fango-
ra, malarza, którego dzieła osiągają obecnie bajońskie ceny. 
Interesująco przedstawia się też pokazywana po raz pierw-
szy grafika artystyczna, obiekty ze szkła oraz ceramika. Na 
dłużej zatrzymałam się jednak w przestrzeni zatytułowanej 
„Transformacja”. Tam pokazany został wybór obrazów ar-
tystów ostatniego trzydziestolecia, m.in. Wilhelma Sasnala 
czy Piotra Uklańskiego. Co ciekawe, na wystawie najstarsze 
prace pochodzą z lat 90. XIX wieku, a najmłodsza to rzeźba 
przestrzenna autorstwa Janusza Kapusty, pt. „K-drone. Mię-
dzy ziemią a niebem”, zrealizowana w tym roku. W końcu nie 
bez powodu w tytule ekspozycji znalazł się XXI wiek.

Świadczy to o tym, że Muzeum Narodowe w Krakowie 
wciąż uzupełnia swoją kolekcję, a sztuka współczesna jest tu 
tak samo ważna jak zabytki przeszłości. Zresztą było tak za-
wsze. W końcu jako pierwszy numer wpisany do muzealnego 
inwentarza w 1879 r. widnieje obraz Henryka Siemiradzkie-
go „Pochodnie Nerona”, który został namalowany trzy lata 
wcześniej. Ale to już temat na zupełnie inną opowieść, którą 
będziemy pewnie jeszcze nieraz snuć, odwiedzając tym ra-
zem Sukiennice, i która też będzie pewnie niezłym remedium 
na coraz chłodniejsze dni. 

Magda Huzarska-Szumiec

Wystawa	na	jesienne	smutki

W wolnym czasie

Stanisław Ignacy Witkiewicz, Kuszenie świętego Antoniego II

Magdalena Abakanowicz, Przyjaciele
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„Cichosza” w lekarskiej odsłonie
Na początku października swoją premierę miał teledysk 

nakręcony przez Krakowski Chór Lekarski działający przy 
Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie. Powstał on w ra-
mach promocji chórów lekarskich i został sfinansowany ze 
środków Naczelnej Izby Lekarskiej. Klip można obejrzeć na 
YouTubie. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać hasło: Krakow-
ski Chór Lekarski. Po niespełna miesiącu od „wrzucenia do 
sieci” ma on już niemal 3 tys. wyświetleń i 90 polubień. Za 
co te „łapki w górę”? Za wdzięk, dowcip, scenariusz wymy-
ślony przez założycielki chóry, lekarki Agnes 
Hajek i Ewę Żabińską, za to, że nasz piękny 
Kraków wydaje się w nim jeszcze piękniejszy, 
a przede wszystkim za oryginalną aranżację 
i wykonanie utworu „Cichosza” z repertuaru 
Grzegorza Turnaua. W projekcie prócz lekarzy 
chórzystów wzięli udział muzycy NengYi Chen 
– fortepian, i Ksenia Orłowska – flet poprzecz-
ny. Film, do którego obejrzenia serdecznie 
Państwa zachęcamy, zrealizowała Dagmara 
Kunecka. 

Ponadto końcem sierpnia chór miał okazję 
po raz pierwszy wystąpić na wielkiej scenie 
Centrum Kongresowego ICE podczas sesji 
otwarcia 20. Międzynarodowego Zjazdu Pol-
skiego Towarzystwa Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii. W trakcie koncertu można było 

usłyszeć popularne utwory „Cichosza", „Prawy do lewego" 
(w opracowaniu Stanisława Rzepieli) oraz kilka tradycyjnych, 
afrykańskich pieśni. 

Obecnie chór podczas cotygodniowych, czwartkowych 
prób pracuje nad repertuarem kolędowym. Mamy nadzieję, 
że pandemia nie pokrzyżuje jego planów i że będziemy mo-
gli jeszcze przed świętami wysłuchać ich koncertu na żywo, 
zapewne w którejś z krakowskich świątyń. 
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Okręgowa Izba Aptekarska wraz z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie  
mają przyjemność zaprosić członków Izb na 

IX Konkurs Nalewek Własnej Receptury, 
który odbędzie się 19 listopada 2021 r. o godz. 17 w Muzeum Farmacji UJ CM  

przy ul. Floriańskiej 25 w Krakowie. 
W konkursie mogą wziąć udział jedynie nalewki niedostępne w sprzedaży. Dwie próbki nalewki  

w ilości po minimum 200 ml można dostarczyć do: OIA w Krakowie, ul. Kobierzyńska 98/68  
lub OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11A do 18 listopada br. do godz. 15.

Zapraszamy do rywalizacji oraz do degustacji. Osoby chcące uczestniczyć w konkursie w roli 
degustatora nalewek zobowiązane są powiadomić o tym Organizatora (ilość miejsc ograniczona). 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania konkursu w przypadku pogorszenia sytuacji epidemiologicznej. 
Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa na stronie https://oilkrakow.pl/ w dziale Aktualności. 

W wolnym czasie
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Tytułowe Szarlatani budzi negatywne skojarzenia, które 
odnoszą nas do takich określeń jak oszust, szalbierz czy krę-
tacz. I niewątpliwie takich postaci w historii medycyny ni-
gdy nie brakowało, a i nadal możemy spotkać się z różnymi 
„uzdrowicielami” oferującymi często zdesperowanym cho-
rym cudowne oraz „sprawdzone” specyfiki lub „skuteczne” 
terapie. Innymi słowy na obrzeżach nauki i sztuki lekarskiej, 
nierzadko też poza nimi, istnieje świat znachorów i samo-
zwańczych doktorów, którzy żerując na ludzkiej naiwności, 
obiecują pełny powrót do utraconego zdrowia, sił witalnych, 
młodości i urody. Trudno się dziwić, że przyciąga on cieka-
wość wielu, budząc raz to dreszcz przerażenia, raz obrzydze-
nia, kiedy indziej śmiech lub po prostu niedowierzanie. Tych 
emocji przy lekturze tej książki czytelnikowi nie zabraknie. 
Nie to jednak czyni z niej godną polecenia lekturę.

Już we wstępie autorzy zwracają uwagę, że oprócz cynicz-
nych, świadomych swojej nieuczciwości „uzdrawiaczy” goto-
wych w imię spodziewanych zysków sprzedawać swoje usłu-
gi każdemu, kto gotów jest zapłacić, nie brakowało też ludzi 
głęboko przekonanych o słuszności i skuteczności obranej 
przez siebie drogi. W dążeniu do uwiarygodnienia prawdzi-
wości idei, w którą święcie wierzyli, gotowi byli w pierwszym 
rzędzie wypróbować ją na sobie, tak jak to czynił przywołany 
w książce amerykański potentat przemysłowy Eben Byers. 
Przeświadczony, że Radithor, wprowadzony na rynek w 1918 
roku specyfik, pozwoli mu odzyskać siły witalne, nie tylko 
zaczął go regularnie zażywać, lecz zachwalał go znajomym 
i przyjaciołom. Radithor był swoistego rodzaju „energety-
kiem”, tak go właśnie reklamowano, tyle że w buteleczkach 
sprzedawano roztwór wodny cząsteczek radioaktywnego 
radu, czego zresztą nie ukrywano. O tym, jak fatalne miało 
to skutki dla zafascynowanego „nowoczesną terapią” Byersa, 
nie trzeba przekonywać. Z pewnością nie można go nazwać 
oszustem, podobnie jak tych lekarzy, którzy zaufali dobro-
dziejstwu „energii promienistej”, nieświadomi wówczas fa-
talnych następstw jej niewłaściwego zastosowania. 

Dlatego też Kang i Pedersen przestrzegają przed zbyt ła-
twymi, czynionym z pozycji współczesnej wiedzy osądami, 
które nie uwzględniają kontekstu kulturowego i cywilizacyj-
nego. Bez takiej perspektywy trudno nam będzie zrozumieć, 
dlaczego Paracelsus, lekarz, alchemik i filozof, prekursor 

współczesnej nauki o leku, z tak niezachwianą wiarą oddawał 
zdrowie i życie ludzkie pod opiekę „dobroczynnego opium”. 
Podobnie krwioupusty i przystawianie pijawek, które przez 
całe stulecia z determinacją stosowano na gruncie zarówno 
akademickiej medycyny, jak i w praktykach szalbierczych, 
choć dzisiaj jawią się niemal jako zbiorowe szaleństwo, mają 
oparte na wówczas obowiązujących przekonaniach i wiedzy 
uzasadnienie. Inaczej rzecz ujmując, historia szarlatanów nie-
jedno ma imię i ukazuje nam różne oblicza.

Autorzy zwracają uwagę, że jakkolwiek wszystko powyż-
sze nie zwalnia nas od krytycznego spojrzenia na historię 
szarlataństwa, które jakże często prowadziło do tragicznych 
w skutkach następstw, to jednak podkreślają, iż było ono 
i pozostaje swoistą odpowiedzią na oczekiwania wielu za-
wiedzionych tym, co w danym czasie mogła dać im medycy-
na. Podążając za myślą Kang i Pedersena można powiedzieć, 
że znane z pola ekonomii prawo popytu i podaży znajduje 
tutaj swoje zastosowanie. Pragnienie, by odzyskać pełnię 
zdrowia i nową jakość życia popychało ludzi, często wbrew 
zdrowemu rozsądkowi, w kierunku ryzykownych i w efekcie 
fatalnych w skutkach decyzji. Z drugiej strony, brak postępu 
w leczeniu przewlekłych i groźnych schorzeń rodził frustra-
cję, która stawała się bodźcem do poszukiwań nowych me-
tod i środków leczniczych, prowadząc często na manowce, 
ale też i do przełomowych odkryć. Autorzy stawiają tezę, że 
bez tego fermentu przemiany w medycynie w ogóle nie by-
łyby możliwe. Jeśli człowiek uczy się na błędach, to historia 
medycyny dostarcza wielu przekonywujących dowodów na 
prawdziwość tego stwierdzenia.

Książka „Szarlatani. Najgorsze pomysły w dziejach medycy-
ny” składa się z pięciu tematycznie uporządkowanych części, 
z których każda dzieli się na kilka rozdziałów. Całość została 
starannie zilustrowana, a umieszczony na końcu indeks rze-
czowy i osobowy pozwala łatwiej nawigować dociekliwemu 
czytelnikowi w bogactwie treści. Lektura do refleksji. Z pew-
nością zasługuje na uwagę. 

Ryszard W. Gryglewski

Lidia Kang, Nate Pedersen, „Szarlatani. Najgorsze pomysły 
w dziejach medycyny”, tłum. Maria Moskal, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019, s. 350.

Nowe książki

Lidia Kang, Nate Pedersen

Szarlatani. Najgorsze pomysły 
w dziejach medycyny
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Autor, prof. Aleksander B. Skotnicki, wychowanek i następ-
ca prof. Juliana Aleksandrowicza, kierownika Kliniki Hemato-
logii w Krakowie, bohaterskiego dr. Twardego, w swych pu-
blikacjach ratuje od zapomnienia Żydów, głównie tych, któ-
rzy zapisali się w historii Krakowa. Natomiast w omawianej 
książce przedstawił osoby, dzięki którym ocalono ok. sześciu 
tysięcy Żydów. 

Wstępem do lektury jest kalendarium historyczne doty-
czące Litwy w latach 1919-1940 i relacji polsko-litewskich, 
dane o liczbie ludności żydowskiej w Europie oraz liczbie 
ofiar Holokaustu. Fakty te są kanwą działalności tytułowe-
go bohatera książki, wicekonsula japońskiego w Kownie 
Chiune Sempo Sugihary (1900-1986), który wbrew zarzą-
dzeniom zwierzchników, w okresie od 9 lipca do 26 sierpnia 
1940 r. wydał 2139 wiz tranzytowych, z czego 94 procent 
otrzymały osoby pochodzenia polskiego, polscy Żydzi. Każda 
wiza umożliwiała wyjazd 2-4 osób. W ratowaniu uciekają-
cych przed hitlerowskim terrorem uczestniczyli ponadto Jan 
Zwartendijk, konsul honorowy Holandii w Kownie, Thomas 
Preston, konsul generalny Wielkiej Brytanii, reprezentujący 
też Rząd Emigracyjny Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie, 
i Tadeusz Romer, ambasador RP w Tokio. 

Prof. Skotnicki szczegółowo i ciekawie opisał dzieje Sugiha-
ry, jego małżeństwo z „białą” Rosjanką i kolejne – z Japonką, 
życie rodzinne, zawodowe, współpracę z polskim wywiadem, 
trudne czasy po wojnie oraz honory – jako jedyny Japończyk 
został on odznaczony w 1985 r. przez Yad Vashem medalem 
Sprawiedliwy wśród Narodów Świata oraz, już pośmiertnie, 
odznaczony i wyróżniony na Litwie, w USA, Japonii i Polsce. 

Autor tej ciekawej pracy przedstawił również kalendarium 
wydawania wiz i szczegółową, alfabetyczną „Listę Sugihary” 
– rodzin, o których jest mowa w omawianej książce, m.in. 
z Będzina i Łodzi, a także nazwiska dawnych mieszkańców 
Krakowa.

Ciekawym uzupełnieniem są fragmenty wywiadu Elżbiety 
Kotarskiej z prof. Hillelem Levine’em – autorem książki o Su-
giharze – opublikowanego w „Tygodniku Powszechnym” 
(nr 44 z 2000 r.), który mówił o nim: „Nie był graczem ani ry-

zykantem, nie znał wcześniej żadnego Żyda. Przed drzwiami 
konsulatu w Kownie zobaczył zdesperowanych ludzi zagro-
żonych śmiercią. Starców, kobiety, dzieci. Próbował im po-
móc, nie chcąc się wcale poświęcać. Dał mi wspaniałą lekcję: 
czynienie dobra to nie poświęcanie się, ale umiłowanie życia. 
Jeśli ktoś kocha życie i piękno, najprawdopodobniej będzie 
czynić więcej dobra niż ktoś, kto lubi się poświęcać…”.

Obszerną część książki stanowią relacje ocalałych. Prof. 
Skotnicki z wieloma z nich nawiązał osobisty, przyjacielski 
kontakt. Historie rodzin, wspomnienia i bardzo bogata doku-
mentacja fotograficzna stanowią pasjonują lekturę, do której 
można powracać wielokrotnie. Ciekawostką są m.in. zdjęcia 
znaczków pocztowych Republiki Litewskiej, Litwy Środkowej, 
Holandii i jej kolonii: Curacao i Surinamu, ponadto Grenady 
Carriacou i Małej Martyniki, Gambii, Sierra Leone, Somalii, 
Mozambiku. 

Prof. Aleksander B. Skotnicki dedykował to opracowanie 
dyplomatom: Janowi Zwartendijkowi i Chiune Sugiharze, 
swej babce ze strony matki – Annie Sokołowskiej, która za 
ratowanie swoich współbraci zapłaciła śmiercią w KL Ravens-
brück, oraz swemu nauczycielowi, prof. J. Aleksandrowiczo-
wi. 

Z wielu cytowanych w książce maksym Jana Zwartendijka 
przytoczmy jedną: „Dbaj zawsze o to, byś mógł wymawiać 
własne nazwisko bez cienia wstydu”.

Adam Wiernikowski

Chiune Sugihara, „Konsul, który ratował Żydów”, 
Wydawnictwo Aromat Słowa, Kraków 2021, str. 318. 

Aleksander B. Skotnicki

Chiune Sugihara,  
Konsul, który ratował Żydów
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 Panie Profesorze, ostatnia Wielka Encyklopedia 
PWN ukazała się przed przeszło 15 laty, takie hasło jak 
„Słownik” Kopalińskiego w ogóle jakby zniknęło ze 
świadomości społecznej. Wszystko zdominowała Wiki-
pedia, wygodna w dostępie, bo elektroniczna, ale z za-
łożenia nieweryfikowana naukowo, redagowana „spo-
łecznie”, delikatnie mówiąc w znacznej części amator-
ska. Jednocześnie monumentalne polskie wydawnic-
twa, myślę tu o Wielkim Słowniku Języka Polskiego 
PAN czy Polskim Słowniku Biograficznym, otacza cisza. 
Odnoszę wrażenie, że rosną pokolenia nieświadome 
prawdy historycznej. Natomiast środowisko lekarskie 
często odwołuje się do przeszłości, niekiedy błądząc 
w poszukiwaniu rodowodów swych wielkich poprzed-
ników. Czy Polski Słownik Biograficzny, który powstaje 
pod Pańskim kierownictwem, może być mu pomocny? 
– Przede wszystkim cieszę się z tego spotkania z przyczyn 
dwóch, ściśle prywatnej i zawodowej, słownikowej. Jestem bo-
wiem dzieckiem lekarskim, mój ojciec był doktorem medycy-
ny, a matka pracownikiem SANEPID-u i stale pamiętam o tym 
dziedzictwie. Drugi wzgląd jest słownikowy, bo biogramów 
lekarskich mamy w Polskim Słowniku Biograficznym wiele. 

Natomiast czym jest Polski Słownik Biograficzny? To rzeczy-
wiście monumentalne przedsięwzięcie, realizowane w Krako-
wie od 1935 roku, z przerwami na okupację i stalinizm. Obec-
nie ma ukończone 53 tomy, każdy po 640 stron formatu A4. 
Łącznie liczą one 34 544 strony, na których pomieszczono 
(do aktualnie skończonego 218 zeszytu) 28 113 biogramów. 
Drukowało nas przez jakiś czas Ossolineum, obecnie jesteśmy 
afiliowani przy Instytucie Historii PAN w Warszawie, ale re-
dakcja jest od początku w Krakowie. Swego rodzaju paradok-
sem jest, że choć liczne przedsięwzięcia z lat międzywojen-
nych upadały w PRL, to Słownik najpierw afiliowany przy PAU, 
potem PAN, przetrwał do czasów III Rzeczpospolitej i funkcjo-
nuje jako „Narodowe dzieło o wyjątkowej randze”. Nie jestem 
pewien, czy Kraków to docenia. 

 Jaki horyzont czasowy obej-
mują biogramy zawarte w PSB?
– Od X do XX wieku. A w gruncie 
rzeczy nawet od IX wieku, bo ujęte 
są też historie legendarnych posta-
ci, o których historyk mediewista 
stara się z archiwaliów wyłuskać 
ziarno prawdy. Mówimy zatem, że 
Słownik jest „od Popiela i Piasta”. 

 A po drugiej stronie?
– Datą nieprzekraczalną jest 31 
grudnia 2000 roku. Od początku PSB publikuje wyłącznie 
biogramy pełne, tzn. od urodzenia do śmierci. W związku 
z czym mój znakomity poprzednik i mistrz profesor Henryk 
Markiewicz, redaktor naczelny PSB, na pytanie, co trzeba 
zrobić, żeby znaleźć się w Polskim Słowniku Biograficznym, 
odpowiadał: „Przede wszystkim trzeba umrzeć, a potem się 
zobaczy!”. 

 A co z późniejszymi zmarłymi?
– To moja wielka zgryzota i wstyd, choć niezawiniony. Gdy 
objąłem Słownik 1 stycznia 2003 roku, miałem nadzieję na 
rozkręcenie paru kolejnych serii: m.in. suplementu z posta-
ciami pominiętymi z różnych przyczyn cenzuralnych (jak np. 
biogram Józefa Kurasia „Ognia”) lub mało zrozumiale prze-
milczanych (np. arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisława, któ-
ry koronował Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego). 
Takich przypadków było dużo. A kolejna seria miała dotyczyć 
współczesnej nekrologii, a więc zmarłych bardziej współcze-
śnie (w cyklu 10 lat). Ale na to potrzebny był strumień pie-
niędzy, nowe etaty. Nie udało mi się, jak dotąd, ich zdobyć. 

 Skoro już Pan poruszył ten temat, kto finansuje PSB? 
– Jesteśmy częścią Instytutu Historii PAN w Warszawie, 
który ma kilka pracowni, m.in. w Krakowie i Poznaniu. Z tą 
instytucją powiązane jest też moje stanowisko służbowe, 
jako kierownika Zakładu Polskiego Słownika Biograficznego   

Polski Słownik Biograficzny
Kopalnia niewykorzystywanej wiedzy odsłania się  
w rozmowie z prof. Andrzejem Romanowskim

Rozmowa GGL



42 Instytutu Historii PAN i redaktora naczelnego. Natomiast 
dalej nasz budżet funkcjonuje na zasadzie grantów, m.in. 
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, potem Ministerstwa Kultu-
ry, a obecnie Ministerstwa Nauki. Ten ostatni kończy się 5 
grudnia 2024 roku. Co potem? Nie czarujmy się, od kilku lat, 
a dokładnie od 2016 roku nasza sytuacja materialna jest dra-
matyczna. Pensje są niewielkie, ja sam pracuję na pół etatu, 
mój zastępca również. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale 
sytuacja finansowa jest bardzo trudna.

 A jak licznym zespołem Pan kieruje i czym on się 
zajmuje?
– To jest 16 osób. Prócz opracowań historycznych, redakto-
rzy PSB gromadzą wycinki z prasy, wydruki z komputera, ne-
krologi, wspomnienia itp., dotyczące osób zmarłych po roku 
2000. W tym celu prowadzony jest specjalny rejestr od A do 
Z. Praca nad jednym hasłem trwa niekiedy dwa lata.

 Nie wchodźmy w szczegóły. A jak wygląda do-
stępność PSB? 
– Dystrybucją zajmuje się Agencja Promocji Książki Nauko-
wej „PRO SCIENTIA”, ale zwykły obywatel w Krakowie może 
nabyć zeszyty PSB głównie w Księgarni Akademickiej przy 
ul. św. Anny 6. Oni tam zawsze dbają, by był najnowszy ze-
szyt. Natomiast tomy każdy sobie oprawia, według gustu. 
Podobnie jest w Księgarni Naukowej na Podwalu. 

 A dostępność internetowa? 
– Nie jest to takie proste, bo wiążą nas prawa autorskie. 
W Polsce jest to 70 lat od śmierci autora. Nieustannie trzeba 
szukać spadkobierców. W moim zespole jest osoba stale się 
tym zajmująca. Na mocy umowy z Narodowym Instytutem 
Audiowizualnym Instytut Historii PAN wypłaca honoraria ży-
jącym autorom lub ich spadkobiercom. Już teraz większość 
haseł jest też w Internetowym Polskim Słowniku Biograficz-
nym (iPSB). Dostęp jest bezpłatny, dla każdego. Jeśli prawa 
autorskie nie są wykupione, to hasła nie będzie w iPSB, więc 
trzeba się pofatygować do biblioteki i skorzystać z wersji pa-
pierowej. Osób posiadających cały PSB w domu jest chyba 
niewiele. 

 Nie ma co ukrywać Panie Profesorze, to dość 
znaczne utrudnienie, wracamy do Wikipedii…
– Która oferuje wiedzę taką, jaką ma. Pamiętam, wrzucałem 
do Wikipedii hasło „rzeź Pragi” i w różnych latach wychodziła 
mi różna liczba ofiar. W PSB wszystko jest ściśle sprawdzone. 

 Czyli praktycznie granicą pewnej swobody jest 
rok 1951? 
– Jeśli autor umarł najpóźniej wtedy. Obecnie zawieramy 
umowy autorskie uwzględniające dostępność w internecie – 
przed laty takiej możliwości nie było. Tak więc są hasła w wersji 
papierowej i w wersji internetowej oraz są takie, które są tylko 
w papierowej. W dodatku różni bohaterowie umierali w trak-

cie ukazywania się 
Słownika. Jeżeli 
więc mieli nazwiska 
na początkowe lite-
ry alfabetu, mogli 
nie zostać uwzględ-
nieni. Z tym jest 
straszny galimatias. 
Taka na przykład 
Olga Boznańska, 
która zmarła w roku 
1940, jeszcze u nas 
żyje, bo tom B wy-
szedł w roku 1935. 
W podobnej sy-
tuacji jest generał 
Władysław Anders, 
Bolesław Bierut, Witold Gombrowicz, Zbigniew Herbert czy 
gen. Józef Haller. To wszystko są rzeczy w odbiorze społecz-
nym zadziwiające. Ale my musimy się trzymać pewnego po-
rządku i reguł. Bo inaczej zrobi się jeszcze większy chaos. 

 Nie wiem, czy te prawa autorskie, tak odległe, słu-
żą prawdzie o historii.
– Nic na to nie poradzimy, trzeba by zmienić prawo. Warto 
dodać, że chociaż mówimy Polski Słownik Biograficzny, to on 
obejmuje także postaci, które żyły, działały w Polsce, ale były 
innej niż polska narodowości. Z zastrzeżeniem, że nie doty-
czy to funkcjonariuszy państw zaborczych czy okupacyjnych. 
Jest to zatem także litewski słownik biograficzny, żydowski, 
ukraiński, białoruski, niemiecki – słownik naszego wspólnego 
dziedzictwa, zweryfikowany według aktualnego stanu wie-
dzy. Są w nim biogramy królów, książąt, hetmanów, inżynie-
rów i oczywiście lekarzy, którzy zapisali się niezwykle donio-
śle w historii naszej cywilizacji. Sięgamy w ich biogramach 
poza granice kraju, poza narodowość, w tym sensie jest to 
kopalnia wiedzy. A po każdym wydanym tomie publikujemy 
jeszcze erraty.

Rozmawiał: Stefan Ciepły

Prof. Andrzej Romanowski – redaktor naczelny Polskie-
go Słownika Biograficznego (od 2003); literaturoznawca, 
specjalista w zakresie literatury polskiej końca XIX w. oraz 
tematyki kresowej; współpracownik H. Markiewicza, 
współautor „Skrzydlatych słów”; stypendysta Instytutu 
Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku (1990); profesor 
zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierownik Kate-
dry Kultury Literackiej Pogranicza); działacz opozycji de-
mokratycznej, członek władz Unii Demokratycznej i Unii 
Wolności; w latach 1976-2002 związany z „Tygodnikiem 
Powszechnym”; felietonista tygodnika „Przegląd”.
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Za treść ogłoszeń Redakcja nie ponosi odpowiedzialności

Szpital Powiatowy w Limanowej zatrudni:
• lekarzy do pracy w oddziałach Szpitala, a w szcze-

gólności geriatrów i internistów do pracy w Oddziale 
Geriatrycznym oraz Oddziale Chorób Wewnętrznych
• lekarzy do pracy w SOR i gabinecie nocnej i świą-

tecznej opieki zdrowotnej,
• lekarza reumatologa, dermatologa i gastroenterolo-

ga do pracy w poradniach specjalistycznych,
• lekarzy anestezjologów do pracy w Oddziale 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Warunki płacy i formy zatrudnienia do uzgodnienia.
Szczegółowych informacji udziela Dyrekcja Szpitala 

pod nr. tel. 18 330 17 80

Przychodnia CM Unimed poszukuje 
• lekarza psychiatry (może to być osoba w trakcie 

specjalizacji po jej drugim roku) do pracy w poradni 
leczenia uzależnień w wymiarze 5 godzin tygodniowo 
oraz do pracy w oddziale dziennym leczenia uzależ-
nienia od alkoholu, również 5 godzin tygodniowo.
Forma zatrudnienia: dowolna, stawka: 250 zł/godz.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt mailowy: 
agatajunger@unimed-nzoz.pl lub tel. 793 003 743
CM Unimed Sp. z o.o., ul. Młodej Polski 7, Kraków 

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Żegocinie zatrudni

• lekarza do wykonywania badań ultrasonograficz-
nych – USG: jamy brzusznej, tarczyc i przytarczyc,  
węzłów chłonnych, przestrzeni zaotrzewnowej,  

układu moczowego, ślinianek.
Warunki do uzgodnienia. Praca 1 lub 2 razy w miesiącu.

Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu:
kierownik Krystyna Fąfara-Grygierczyk, tel. 690 530 473

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Bochni oferuje pracę 

na stanowisku lekarza POZ i lekarza pediatry.  
Forma zatrudnienia dowolna (umowa o pracę,  
umowa zlecenie, kontrakt). Wymagane PWZ.  

Oferujemy atrakcyjne warunki pracy. 
Przesyłane CV muszą zawierać zgodę  
na przetwarzanie danych osobowych. 

Kontakt: Barbara Gajli, e-mail: b.gajli@spgzozbochnia.pl, 
tel. 14 611 56 30 lub 698 541 065

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. 
z siedzibą w Tarnowie zatrudni:

• lekarza dentystę do pracy w Poradni Stomatologicznej.  
Praca na pół etatu, w ramach umowy z NFZ i komercyjnie,

• lekarza do pracy w Poradni Lekarza POZ.
Warunki finansowe do uzgodnienia.

Kontakt: tel.: 14 68 80 518 lub e-mail: praca@mcm.net.pl

Uzdrowisko Rabka S. A. poszukuje lekarzy:
• specjalistów chorób wewnętrznych,  
• specjalistów w dziedzinie kardiologii.

Oferujemy bardzo dobre warunki, zatrudnienie 
w oparciu o kontrak, wynagrodzenie za dyżury oraz 

prowizje za komercyjne usługi, możliwość zakwatero-
wania. Zainteresowanych prosimy o kontakt  

pod nr. tel.: 18 26 77 886; 18 26 92 600; 604 447 319  
lub e-mail: kjurczak@uzdrowisko-rabka.pl,  

mchlebek@uzdrowisko-rabka.pl

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla 
w Krakowie zatrudni 

• lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej.  
Forma zatrudnienia: umowa o pracę lub kontrakt.

Kontakt: kadry@dietl.krakow.pl 
lub tel.: 12 687 63 35, 12 687 63 36

NZOZ VITA MEDICAL Sp. z o.o. 
ul. Basztowa 3, 31-143 Kraków zatrudni:

• lekarza stomatologa (spec. protetyka stomatologiczna),
• lekarza stomatologa (spec. endodoncja). 
Od kandydatów oczekujemy: doświadczenia; 

umiejętności obsługi komputera; gotowości do pracy 
w systemie zmianowym; znajomości j. angielskiego 

w stopniu komunikatywnym.  
Forma zatrudnienia: umowa o pracę lub B2B

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV (z klauzulą  
zgody na przetwarzanie danych osobowych) na adres:  
instytut@vitamedical.pl lub kontakt tel.: 513 074 364
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Krzysztof zawsze podkreślał, że jego życie nabrało smaku 
z chwilą rozpoczęcia w 1979 roku studiów na słynnym Wy-
dziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie, kierowanym przez profesora Andrzeja Pawłowskiego. 
Było to wówczas liczące się w Europie, w pełni rozkwitu, cen-
trum grafiki, designu, projektowania mebli, sprzętu AGD, wy-
rafinowanej aparatury przemysłu lekkiego. Niewielki budyne-
czek ASP przy ul. Smoleńsk 9 promieniował bez przesady ide-
ami ładu przestrzennego, architektury wnętrz, wykorzystania 
ruchu, światła, barwy, torując drogę nowoczesności. Takimi 
ideami kierował się także Krzysztof, absolwent tej uczelni, kie-
dy z pietyzmem i dążeniem do doskonałości przygotowywał 
do druku m.in. dziesiątki wydań gazety, którą trzymacie Pań-
stwo teraz w rękach. Już nie wybierze nam najlepszych zdjęć, 
nie wytłumaczy, czemu jeden błękit jest lepszy od drugiego…

Krzysztof Zgłobicki urodził się w Krakowie, w 1957 roku, 
w rodzinie inteligenckiej. Świadectwo maturalne uzyskał 
w szkole o profilu technicznym. Nie było w tym nic dziw-
nego, bo obdarzony niepospolitymi zdolnościami manualny-
mi od dzieciństwa pasjonował się modelarstwem lotniczym 
– co zresztą pozostało mu na zawsze, tyle że podniesione 
do poziomu sztuki, bo z czasem sam zaczął tworzyć zdalnie 
sterowane modele latające. Jego drugą pasją była fotografia.

Studia skończył w 1984 roku, po czym przez dziesięć lat 
pracował na Akademii Sztuk Pięknych jako asystent Witol-
da Skulicza (m.in. twórcy i organizatora Międzynarodowego 
Biennale Grafiki w Krakowie). W tych latach doskonalił się 
w fotografii artystycznej i grafice książkowej, zdobył nawet 
nagrodę za grafikę pt. „Bonsai” na Międzynarodowej Wysta-
wie Grafiki w Korei Południowej. 

Do Okręgowej Izby Lekarskiej trafiliśmy obaj pod koniec 
lat 90., kiedy to ówczesny prezes Izby dr Bogdan Badowski 
postanowił przekształcić powielaczowy informator w regu-
larnie drukowane czasopismo pn. „Biuletyn Lekarski”, wyda-
wane w formacie B5, z częstotliwością miesięcznika, rozpro-
wadzane na adresy domowe lekarzy członków Izby. Strona 
graficzna została powierzona Krzysztofowi, z zastrzeżeniem 
dotyczącym umiarkowanych kosztów pisma. Stąd przez kilka 
pierwszych lat ukazywało się ono w druku jednobarwnym, bo 
fotografia kolorowa była droga, a zdjęcia wykonywało się na 
trudno dostępnej taśmie celuloidowej, aparatem określonej 
rozdzielczości. W tej sytuacji nikt z zespołu redakcyjnego nie 
dostał etatu, musiały wystarczyć „prace zlecone”, ale „łama-

nie” pisma miało już charakter komputerowy. I tu Krzysztof 
był niezastąpiony, właściwie jako jedyny wiedział, jak to robić, 
a był to czas, kiedy teksty dostarczało się na dyskietkach.

Okazał się perfekcjonistą. Żadne zdjęcie gorszej jakości nie 
miało prawa znaleźć się na łamach, choćby przedstawiało sa-
mego papieża przy porannej toalecie. Bezwzględnie dbał o for-
maty tekstów, wszystko miało być co do linijki, żadne „i” nie 
kończyło wiersza i żadne zwężenie kroju nie wchodziło w grę. 
Mało tego, wybór czcionki został ograniczony, o żadnej pstro-
kaciźnie nie mogło być mowy. Także tytuły musiały być krótkie, 
jasne, mowy nie było o jakiejś rozwleczonej zapowiedzi. 

I, co było niezwykłe w praktyce dziennikarskiej, Krzysztof, for-
malnie plastyk redakcyjny, czytał teksty. Wiedział, czego i kogo 
dotyczą. Pilnował, by zawsze były właściwe tytuły naukowe leka-
rzy, bezbłędne daty w tekstach historycznych czy nazewnictwo 
miejscowości. Nie było wydania, żeby nie przekazał jakichś wąt-
pliwości, nie sugerował poprawek. Jednocześnie wobec samego 
siebie był bardzo wymagający, więc gdy i jemu z rzadka przy-
trafiła się jakaś „wpadka”, cierpiał przez kilka kolejnych wydań.

Zrobiliśmy razem ponad 300 numerów „Biuletynu Lekarskie-
go”, a od 2006 roku „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej” oraz jej edy-
cji stomatologicznej („GGL Lekarza Dentysty”). Wydaliśmy pod 
jego artystycznym nadzorem dwa potężne albumy „Z dziejów 
Izby Lekarskiej i medycyny Krakowa” (1893-1945); (1989-2015). 
Jego książkowe zacięcie znalazło wyraz w izbowych wydaw-
nictwach „Klauzula sumienia w praktyce lekarskiej” i „Etyczne 
aspekty transplantacji”. Wszystkie druki izbowe – logo, „fir-
mówki”, wizytówki, dyplomy okolicznościowe mogą być świa-
dectwem jego graficznego kunsztu. Był też „scenografem” zna-
czących przedsięwzięć Izby – od Światowego Kongresu Polonii 
Medycznej poczynając po jubileuszowe Zjazdy w teatralnych 
czy operowych wnętrzach. Jego dziełem artystycznym były też 
dwa piękne kalendarze poświęcone Aneri (Irenie Weiss) oraz 
akcji charytatywnej krakowskich lekarzy w Kamerunie. 

Nie sposób tu wymienić dziesiątek przedsięwzięć o charak-
terze graficznym, okolicznościowych plakatów, druków, ujęć, 
które Krzysztof Zgłobicki wykonał na prośbę ludzi medycyny, 
działaczy samorządu lekarskiego, rozmaitych organów Izby, 
komisji problemowych, laureatów rozmaitych nagród. Bywa-
ło z rzadka, że doceniając rangę imprezy czy bohatera tekstu, 
sam się wyprawiał z aparatem, a wtedy oświetlenie wnętrza 
czy pora dnia i roku okazywały się arcyważne. 

Pamięci Krzysztofa Zgłobickiego…
(1957-2021)
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W Jego towarzystwie nie można było się nudzić, namiętnie 
jeździł na nartach, łakomie zwiedzał świat, lubił muzykę roc-
kową, ale darujmy sobie to wyliczenie. Był człowiekiem rodzin-
nym. Pozostawił pogrążonych w bólu Żonę Barbarę i Mamę, 
trzech synów – Bartosza, Piotra i Szymona, oraz dalszą rodzinę. 

Pozostawił też Izbę, o której wszystko wiedział, przechowu-
jąc w swoim komputerze dziesiątki wydarzeń i postaci z lat, 
kiedy jeszcze nie potrafiliśmy wszystkiego archiwizować. Bę-
dzie go szalenie Izbie brakowało, mimo że żaden etat go nie 

wiązał. Nie lubił zresztą formalnych zależności służbowych, 
podległości zwierzchnikom. Jakoś ze mną wytrzymywał, ale 
też na partnerskiej zasadzie. Innej by nie zaakceptował.

Będzie nam Go w redakcji brakowało. Już nam Go strasznie 
brakuje. Nawet ciężko chory konsultował ostatnie wydania 
gazety. Teraz zostaliśmy z tym sami…

Stefan Ciepły 
oraz Jolanta Grzelak-Hodor i Katarzyna Domin

Lek.

Władysław Jurczak
ur. 28 maja 1932 r. w Targowiskach
zm. 18 sierpnia 2021 r. w Krośnie

,,Kiedy przeminiemy
Zostanie po nas
Puste miejsce przy stole
Na chwilę przerwany śmiech
Niedokończony wiersz
Słowa rzucone na poranną mgłę
Opadające ku ziemi
Na słońce
Podnoszone ku gałęziom sosny
Na wieczny deszcz” 

(Mirosław Welz,  
z tomu „Kapliczki”, Lwów 2008)

21 sierpnia 2021 roku pożegnaliśmy na cmentarzu w Ry-
manowie wspaniałego człowieka, lekarza pediatrę, specja-
listę fizykoterapii i balneoklimatologii, specjalistę z zakresu 
organizacji ochrony zdrowia, wieloletniego dyrektora Uzdro-
wiska Rymanów-Zdrój. 

Doktor Władysław Jurczak w ciągu swojej ponadczterdzie-
stoletniej pracy w zawodzie lekarza pediatry oddawał swoim 
małym pacjentom serce oraz wielkie umiejętności, poparte 
rozległą wiedzą. Nie istniały dla niego w tym zakresie żadne 
przeszkody, pory dnia i nocy czy inne zajęcia. Szarugą je-
sienną, srogą zimą, samochodem czy pieszo – liczył się tylko 
pacjent, bezbronny, mały człowiek i jego zatroskani rodzice, 
oczekujący z nadzieją, której nigdy nie zawodził. 

Jako dyrektor Uzdrowiska Rymanów-Zdrój, a pełnił tę funk-
cję przez ponad siedemnaście lat, aż do przejścia na emery-
turę w 1998 roku, dał się poznać jako doskonały organiza-
tor – wizjoner i wspaniały szef. Pod Jego kierownictwem ten 
kurort stał się z małego, trochę zapomnianego uzdrowiska 
oazą piękna, radości oraz zdrowia dla niezliczonych rzeszy 
kuracjuszy. Dzięki Jego szerokim kontaktom w środowisku 
naukowym do Rymanowa-Zdroju zawitało wiele medycz-

Pożegnania

nych ośrodków akademickich z kraju oraz rozwinięto m.in. 
rehabilitację kardiologiczną u dzieci i dorosłych. 

Razem z żoną, doktor Stanisławą, stworzyli Rodzinę – 
prawdziwą, budowaną na skale, odporną na wszystko, co 
niesie ze sobą życie, taką, która w okresie długiej choroby 
Doktora zdała najtrudniejszy z egzaminów, egzamin z miło-
ści i człowieczeństwa. Prywatnie Doktor był duszą towarzy-
stwa, wspaniałym gawędziarzem, a dla nas, kolegów, pozo-
staną w pamięci wspomnienia ze spotkań z Jego udziałem.

Żegnaj Doktorze, drogi Kolego i Przyjacielu. Cześć Twojej pamięci
lek. med. Wanda Wilusz-Welz 

specjalista balneoklimatologii i medycyny fizykalnej

Lek.

Anna Terech
ur. 3 września 1948 r. w Limanowej
zm. 30 maja 2021 r. w Limanowej

Anna Terech urodziła się w Limanowej we wrześniu 
1948 roku, w rodzinie o tradycjach lekarskich. Jej ojciec Zbi-
gniew Hłyń po wojnie był jednym z pierwszych lekarzy orga-
nizujących limanowski szpital. Starsza siostra Barbara Hłyń, 
też lekarz, przez 50 lat pracowała na terenie gminy Laskowa, 
tworząc tam od podstaw służbę zdrowia.

Pochodząc z takiej rodziny Anna nie mogła wybrać innego 
zawodu. Po maturze, złożonej w Liceum Ogólnokształcącym 
im. Wł. Orkana w Limanowej, rozpoczęła w roku 1970 studia 
medyczne w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 
gdzie wcześniej studiowała także jej siostra, które ukończy-
ła w 1976 roku. Pracując i odbywając staże w szczecińskich 
szpitalach, jednocześnie kończyła specjalizację z pediatrii.

W 1981 roku przeniosła się do Limanowej, gdzie aż do 
śmierci pracowała w podstawowej opiece zdrowotnej. 

Zmarła 30 maja 2021 roku. Zostawiła po sobie pamięć do-
brego człowieka, lekarza całym sercem oddanego małym pa-
cjentom.
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Lek.
Zygmunt Chaja
ur. 22 maja 1951 r. w Krakowie
zm. 4 czerwca 2021 r. w Limanowej

Zygmunt Chaja urodził się w Krakowie 22 maja 1951 roku, 
mieszkał przy ul. Kapucyńskiej. W 1960 roku wraz z rodzica-
mi i bratem przeprowadził się do Makowa Podhalańskiego. 
Zamieszkał w bloku naprzeciwko Szpitala, gdzie pracę roz-
począł jego tata – Wiesław Chaja. W 1965 roku rozpoczął 
naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Suchej Beskidzkiej, 
w Starym Zamku. Jego wychowawczynią była prof. Stani-
sława Harężlak, polonistka. Po maturze w 1969 roku przez 
rok pracował jako salowy w Szpitalu w Makowie Podhalań-
skim. W 1970 roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim 
Akademii Medycznej w Krakowie. Dyplom lekarza medycyny 
uzyskał w 1976 r. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w „starym” Szpita-
lu w Limanowej, pod kierunkiem ówczesnego ordynatora 
dr. Józefa Bugaja. Po przeprowadzce Szpitala do nowego bu-
dynku, w latach 1976-1980 pracował na Oddziale Chirurgii 
Ogólnej, gdzie uzyskał I stopień specjalizacji. Od 1980 r., kie-
dy powstał Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej pod 
kierownictwem dr. Ryszarda Brońka, rozpoczął pracę w tym 
oddziale. W 1984 r. uzyskał II stopień specjalizacji w zakresie 
chirurgii urazowej i ortopedii. Od 1994 roku był zastępcą or-
dynatora. W swojej pracy zawodowej był również zastępcą 

dyrektora ds. lecznictwa. Funkcję tę sprawował od grudnia 
2006 r. do lipca 2007 r. Kierował Blokiem Operacyjnym od 
2007 do 2011 r. Od 1 stycznia 2016 r. zdecydował się kiero-
wać Oddziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Wspólnie z lekarzami Piotrem Kotem i Jerzym Dziedzicem 
uczestniczył w imprezach sportowych organizowanych przez 
TKKF Vena. Ale sportem interesował się od dziecka – w la-
tach 1968-69 trenował piłkę nożną w klubie MKS „Halniak”. 
Już jako lekarz brał udział w tzw. eksperymencie limanow-
skim, polegającym na sprawowaniu opieki medycznej nad 
młodzieżą uprawiającą biegi narciarskie. Pod kierunkiem 
prof. Jerzego Widuchowskiego był lekarzem kadry juniorów 
w hokeju na lodzie (Mistrzostwa Świata w Finlandii). Pełnił 
opiekę medyczną w klubach sportowych KS „Tymbark” i Li-
manovia, a także nad zawodnikami ekstremalnego maratonu 
Kierat, organizowanego corocznie w powiecie limanowskim. 
W październiku 2015 roku otrzymał odznaczenia honorowe 
Ministra Zdrowia „Za zasługi dla Ochrony Zdrowia”. 

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł 4 czerwca 2021 roku.
***

Oboje, zarówno Anna Terech, jak i Zygmunt Chaja byli ludź-
mi otwartymi i życzliwymi, tak dla pacjentów, jak i współpra-
cowników. Praca zawodowa stanowiła bardzo istotny element 
ich życia, byli jej w pełni oddani. Pozostaną w naszej pamięci.

W imieniu Koleżanek i Kolegów z Limanowej
Janusz Chodorowski

Dr ............................................................   ........................... dnia ........................

..................................................................

..................................................................

Okręgowa Izba Lekarska
w Krakowie

Stosownie do Regulaminu wypłacania zapomóg losowych z tytułu 
śmierci lekarza – członka OIL w Krakowie 

(Załącznik do Uchwały ORL 100/VI/ORL/2012 z dnia 9.05.2012 r.) 
do odbioru wskazuję

.....................................................................

.....................................................................    ............................................................
  podpis i pieczątka

dokładny adres zamieszkania

imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby wskazanej

Pożegnania
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  8. Wzór oświadczenia o osiągnięciu przychodów, o którym 
mowa w ust. 5, stanowi załącznik nr 2 do uchwały 

§ 4
  1. Lekarz, który przed wejściem w życie uchwały, miał 
ustaloną miesięczną wysokość składki na kwotę 10 złotych, 
opłaca składkę w tej kwocie do czasu nabycia prawa do 
zwolnienia z obowiązku opłacania składki na podstawie § 3 
uchwały.
  2. Lekarz, który przed wejściem w życie uchwały, uzyskał 
prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składki zachowuje 
prawo do zwolnienia do czasu zaistnienia zdarzenia skutkują-
cego powstaniem obowiązku opłacania składki zgodnie z § 3 
ust. 6.

§ 5
  Traci moc uchwała Nr 8/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej  
z dnia 4 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości składki człon-
kowskiej, zmieniona uchwałą Nr 9/12/VI Naczelnej Rady Lekar-
skiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 
wysokości składki członkowskiej.

§ 6
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Prezes Maciej Hamankiewicz
Sekretarz Konstanty Radziwiłł

Załączniki do Uchwały znajdują się na stronie: 
www.nil.org.pl

Przypominamy

 Przypominamy, że składka za dany miesiąc powinna 
wpłynąć na konto Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie do 
końca miesiąca, za który powstało zobowiązanie. W przy-
padku nieuregulowania składki w terminie, automatycznie 
naliczane będą odsetki ustawowe.

 Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie przypomina też  
o konieczności niezwłocznego zgłaszania do Działu Rejestru 
wszelkich zmian, dotyczących adresu zamieszkania i adresu 
do korespondencji (będziemy wdzięczni za dołączenie adre-
su e-mail), miejsca pracy, stanu cywilnego, uzyskania tytułu 
naukowego lub specjalizacyjnego oraz informacji dotyczą-
cych przejścia na rentę lub emeryturę.

 Numer indywidualnego konta – na które proszę przeka-
zywać comiesięczne składki – pozostaje bez zmian.

W wypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Izbą Lekar-
ską w Krakowie

tel: 12 619 17 32

e-mail: skladki@oilkrakow.org.pl

Opłaty z tytułu rejestracji 
gabinetów prywatnych

należy wpłacać na konto OIL:
Bank PEKAO SA 

25 1240 4650 1111 0000 5149 2553

Uchwała nr 27/14/VII
Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 5 września 2014 r.

w sprawie wysokości składki członkowskiej
  Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 2 grudnia 
2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708, z 2011 r.  
Nr 112, poz. 654 i Nr 113, poz. 657 oraz z 2013 r. poz. 779) 
uchwala się, co następuje:

§1
  1. Ustala się wysokość składki obowiązującej lekarza i leka-
rza dentystę, członka okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej, 
zwanego dalej „lekarzem”, w wysokości 60 zł miesięcznie.
  2. Lekarz posiadający ograniczone prawo wykonywa-
nia zawodu, zwany dalej „lekarzem stażystą”, opłaca składkę  
w wysokości 10 zł miesięcznie.

§2
  1. Obowiązek opłacania składki powstaje od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz, lekarz 
 stażysta:
   1) został wpisany do rejestru członków okręgowej lub 
wojskowej izby lekarskiej;
   2) utracił prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania 
składki.
  2. Składkę za dany miesiąc opłaca się do końca tego miesiąca 
lub z dowolnym wyprzedzeniem, osobiście lub za pośrednictwem 
pracodawcy:
   1) na konto bankowe okręgowej izby lekarskiej lub wojskowej 
izby lekarskiej lub
   2) na indywidualny numer subkonta bankowego nadany 
i przekazany przez okręgową lub wojskową izbę lekarską lub
   3) w kasie okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej.
  3. Od zaległych składek nalicza się odsetki ustawowe od 
dnia wymagalności.

§3
  1. Zwolnienie z obowiązku opłacania składki powstaje na 
podstawie niniejszej uchwały w pierwszym dniu miesiąca  
następującego po miesiącu, w którym lekarz:
   1) ukończył 75 lat;
   2) został skreślony z rejestru członków okręgowej lub 
wojskowej izby lekarskiej;
   3) złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów z tytułu 
wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych 
w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wy-
łączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw 
regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych.
  (...) 
  5. Lekarz korzystający ze zwolnienia z obowiązku opłacania 
składki na podstawie ust. 1 pkt 3 ma obowiązek niezwłocznie 
powiadomić okręgową lub wojskową radę lekarską o  osiągnięciu 
przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3. 
  6. Lekarz traci prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania 
składki na podstawie ust. 1 pkt 3 z pierwszym dniem miesią-
ca, następującego po miesiącu, w którym osiągnie przychód,  
o którym mowa w ust. 1 pkt. 3.
  7. Wzór oświadczenia o nieosiąganiu przychodów, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 3, stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

Składki członkowskie
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