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XII Krajowy Zjazd Lekarzy

XXXII Zjazd Lekarzy WIL

100 lat Mistrza Chirurgii



Serdecznie zapraszamy do udziału
 w 

która odbędzie się w  dniach 
25-30 maja 2014 roku 

w Klubie Lekarza w  Łodzi 

Na coroczną, Ogólnopolską Wystawę Malarstwa Lekarzy Komisja Kultury 
Okręgowej Izby Lekarskiej w  Łodzi zaprasza już po raz jedenasty, także w maju  
– kontynuując tym samym tradycję wiosennych wernisaży.

Koleżanki i Kolegów lekarzy zainteresowanych udziałem w  Wystawie prosimy 
o  dostarczenie swych dzieł do Okręgowej Izby Lekarskiej w  Łodzi (93-005 Łódź, ul. 
Czerwona 3) do 12 maja br. 

Obrazy mogą być wykonane w dowolnych technikach i  formatach oraz opatrzone 
następującymi danymi: tytuł, imię i  nazwisko autora, rodzaj jego specjalizacji, miejscowość 
zamieszkania. Przyjmujemy maksymalnie 2 prace od jednego autora ze względu na 
ograniczenia powierzchni wystawienniczej. 

Kontynuując tradycję zapoczątkowaną podczas ubiegłorocznej edycji Wystawy 
planujemy przeprowadzenie konkursu, w  którym prace oceni jury złożone z trójki 
profesjonalistów. 

Wernisaż Wystawy odbędzie się 25 maja 2014 roku (niedziela) o  godzinie 1700 w  Klubie 
Lekarza w  Łodzi przy ul. Czerwonej 3, a  Wystawa potrwa do 30 maja br.

Serdecznie zapraszamy Autorów i Wszystkich zainteresowanych twórczością lekarzy. 

Kontakt:  Iwona Szelewa
 tel. 42/683 17 01, fax. 42/683 13 78
 adres internetowy: biuro@oil.lodz.pl

XII Ogólnopolskiej
Wystawie Malarstwa Lekarzy, 

PODZIĘKOWANIE
Pragnę podziękować prof. dr. hab. n. med. Ma-

rianowi Brockiemu, ordynatorowi chirurgii WAM 
i dr. n. med. Leszkowi Kutwinowi za przeprowadzone 
operacje, które uratowały mi życie i pozwoliły wrócić 
do normalnego funkcjonowania. 

Jestem również bardzo wdzięczna dr. Leszkowi 
Kutwinowi za wielomiesięczną opiekę medyczną. 

Chciałabym także podziękować pozostałym leka-
rzom oddziału chirurgii, anestezjologom oraz pielę-
gniarkom, a w szczególności Pani Halinie Wegner.

Z wyrazami szacunku
Barbara ŁoPacińska

Komunikat

Komisja Stomatologiczna Wojskowej Izby 
Lekarskiej i Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi 
organizują, w Słoku koło Bełchatowa, V Łódzkie 
spotkania stomatologiczne. 

Spotkanie odbędzie się w dniach 26-28 
czerwca 2014 r. Link do rejestracji w imprezie 
zostanie zamieszczony na stronie internetowej 
WIL (www.wil.oil.org.pl) i Komisji Stomatologicz-
nej OIL w Łodzi.  (www.ks.oil.lodz.pl)  Wszystkie 
informacje odnośnie spotkania, włącznie z arku-
szem rejestracyjnym, zostaną umieszczone pod 
ww. adresami.
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Najbliższe dni będą obfitować 
w liczne spotkania przedświąteczne 
w placówkach wojskowej służby 
zdrowia, spotkania wielkanocne 
pełne zadumy i podsumowania 
naszych dokonań w minionych 
miesiącach tego roku. 

W związku ze zbliżającymi się 
Świętami, w imieniu własnym i Rady 
Lekarskiej WIL życzę wszystkim 
Koleżankom i Kolegom zdrowych, 
pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i miłości, 
radosnego wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkań w gronie 
rodziny i przyjaciół.

Prezes Rady Lekarskiej
Wojskowej Izby Lekarskiej
dr n. med. Jan saPieżko

Szanowne Koleżanki i Koledzy.

Miniony czas był bogaty w liczne 
wydarzenia, zarówno w samorzą-
dzie lekarskim jak i w systemie 
ochrony zdrowia. W dniach 20- 

-22.03.2013 r. odbył się XII Krajowy 
Zjazd Lekarzy, na którym podsumo-
wano dokonania Naczelnej Rady 
Lekarskiej w VI kadencji oraz wy-
brano nowe władze na następną 
kadencję. Prezesem Naczelnej Rady 
Lekarskiej bezwzględną większością 
głosów został wybrany ponownie kol. 
Maciej Hamankiewicz, natomiast Na-
czelnym Rzecznikiem Odpowiedzial-
ności Zawodowej wybrano kol. Grze-
gorza Wronę z Wielkopolskiej Izby 
Lekarskiej. Obu Kolegom w imieniu 
własnym i całej społeczności Woj-
skowej Izby Lekarskiej serdecznie 
gratuluję, co uczyniłem osobiście już 
podczas zjazdu. Z naszego grona 
do Naczelnej Rady Lekarskiej został 
wybrany kol. Jerzy Kruszewski, który 
podczas pierwszego posiedzenia 
NRL został Przewodniczącym Ko-
misji Kształcenia NRL. 

Podczas gdy obradował XII 
Krajowy Zjazd Lekarzy, minister 
zdrowia Bartosz Arłukowicz w dniu 
21.03.2014 r. na konferencji praso-
wej przedstawił pakiet propozycji 
mających na celu likwidację proble-
mu kolejek w ochronie zdrowia. Prze-
bieg konferencji był transmitowany 
na salę obrad, a przedstawione 

przez ministra zdrowia propozycje 
spotkały się z ostrą krytyką dele-
gatów. Wobec powyższego w dniu 
22.03.2014 r. XII Krajowy Zjazd 
Lekarzy wystosował Apel zobowią-
zujący Naczelną Radę Lekarską 
do przygotowania szczegółowego 
stanowiska w sprawie propozycji 
zmian w systemie ochrony zdrowia 
przedstawionych przez premiera 
i ministra zdrowia. Po licznych kon-
sultacjach z delegatami na zjazd 
Naczelna Rada Lekarska na swym 
pierwszym posiedzeniu w dniu 
4.04.2014 r. podjęła stanowisko 
w powyższym temacie. Największy 
sprzeciw całego środowiska lekar-
skiego wzbudził brak wszelkich 
konsultacji z zainteresowanymi, 
czyli z samorządem lekarskim.

Kolejne ważne wydarzenie dla 
naszego środowiska lekarskiego 
miało miejsce w dniu 4.04.2014 r., 
kiedy to odbył się XXXII Zjazd Le-
karzy Wojskowej Izby Lekarskiej, 
podczas którego ustalono budżet 
naszej izby na najbliższy rok. 

Podczas posiedzenia Rady Le-
karskiej WIL w przeddzień naszego 
zjazdu na stanowisko Dyrektora 
Biura Wojskowej Izby Lekarskiej 
powołano Panią Renatę Formicką, 
dotychczasową Główną Księgową 
Biura WIL. Pani Renacie serdecz-
nie gratuluję nominacji i życzę 
wszelkiej pomyślności na nowym 
stanowisku. 

Panu generałowi brygady 
lek. Piotrowi Dzięgielewskiemu

Szefowi 
Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

wyrazy współczucia i żalu 
w trudnych chwilach

po śmierci Ojca

składają 
Komendant, kadra i pracownicy

1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką 
SPZOZ w Lublinie

W imieniu Rady Lekarskiej
Wojskowej Izby Lekarskiej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu 

śmierci Ojca
gen. bryg. lek. Piotrowi Dzięgielewskiemu

Szefowi 
Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

składa
Prezes RL WIL
Jan Sapieżko
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Zaproszenie na Zjazd Absolwentów
Drodzy Przyjaciele. 

Absolwenci Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie: 
Lekarze – Rocznik 1978-1984 oraz Lekarze Dentyści – Rocznik 1979-1984 

W 2014 roku obchodzimy NASZ JUBILEUSZ!!! Trzydzieści lat minęło... Czas na spotkanie po latach...
Iza Doniec oraz Mariusze – Zarzycki i Pietrzak (samozwańczy organizatorzy) zapraszają w dniach  

10-12 października 2014 r. na spotkanie jubileuszowe do Niechorza (Dworek Prawdzic). 
Osoby zainteresowane prosimy o dokonanie do dnia 31 maja 2014 roku przedpłaty 100 zł na konto  

ING Bank Śląski w Szczecinie nr 98 1050 1559 1000 0022 1716 8034 z dopiskiem "rocznik 84-Zjazd". 
Koszt spotkania – około 450 zł. 
W piątek (10.10.14 r.) spotkanie w auli Rektoratu PUM w Szczecinie z Rektorem PUM oraz z Prezesem ORL 

w Szczecinie i odnowienie „Przysięgi Hipokratesa”. Wieczorem spotkanie "grillowe" w Dworku Prawdzic.
O szczegółach poinformujemy osoby, które wpłacą tą skromną zaliczkę.
Wszelkie pytania prosimy kierować do: Izy Doniec - izabella@fabrykausmiechu.com
lub Mariusza Zarzyckiego marioz58@wp.pl, lub Mariusza Pietrzak mario241@op.pl.

Pozdrawiamy i zapraszamy
Nie może Ciebie zabraknąć!

Niedawny, XII Krajowy Zjazd Le-
karzy domknął VI kadencję funkcjo-
nowania samorządu lekarzy i leka-
rzy dentystów. Obszerne, ale prze-
cież nie w pełni wyczerpujące – co 
jest oczywiste – sprawozdanie z XII 
KZL można przeczytać w bieżącym 
numerze „Skalpela”. Wybranemu 
na koejną kadencję Prezesowi NIL 
dr. Maciejowi Hamankiewiczowi 
i nowemu Naczelnemu Rzeczniko-
wi Odpowiedzialności Zawodowej 
dr. Grzegorzowi Wronie serdecznie 
gratulujemy i życzymy samych suk-
cesów. Przy okazji trudno nie od-
nieść się do wyborczych werdyktów, 
które pokazały z jak wielką przewa-
gą odnieśli zwycięstwo nad swoimi 
konrkandydatami już w pierwszej 
turze wyborów. Gratulacje należą 
się także byłej już NROZ, której 
nie zabrakło odwagi by stanąć do 
rywalizacji o funkcję Prezesa NIL 
wiedząc, że przynajmniej kilka OIL 
nie przysporzy Jej zwolenników 
z przyczyn powszechnie wiado-
mych. Dr Grzegorz Wrona, nowy 
Naczelny Rzecznik Odpowiedzial-
ności Zawodowej, który zapowie-
dział, że nie będzie ulegał naciskom 
mediów i szybko ferował wyroków 
gwarantuje nową jakość w pełnie-
niu tej funkcji i pełną niezależność. 
Z pewnością nie należy oczekiwać 
pobłażliwości z Jego strony, ale 
można liczyć na rzetelny ogląd 
każdej prowadzonej sprawy. 

Niejako w tle drugiego dnia 
obrad Krajowego Zjazdu Lekarzy, 
21 marca br. w KPRM minister 
zdrowia Bartosz Arłukowicz przed-
stawił długo oczekiwane propozycje 
skrócenia kolejek do lekarzy. Był to 
warunek utrzymania przez niego 
stanowiska ministra. Jak można 
było naocznie się przekonać, Pan 
Premier bez mrugnięcia okiem 
pomysły ministra kupił, tyle że ten 
w wiosennej promocji sprzedał 
premierowi i opinii publicznej dwa 
pakiety produktów bez gwarancji 
jakości i po spożyciu których ma 
jeszcze boleć. Najnowsza terapia 
jaką minister zdrowia zamierza 
zastosować, dodatkowo wg pre-
miera przeprowadzona ma być 
bez znieczulenia. To kuriozalny 
kierunek w medycynie lansowany 
przez szefa rządu. Proponuję, by 
obaj panowie zaczęli kurację od 
siebie. Zaprezentowane pomysły 
na tzw. pakiet onkologiczny i pakiet 
kolejkowy (do specjalisty) oraz tzw. 
poradę receptową nie są podparte 
nawet szkicem projektów stosow-
nych rozporządzeń. Próżno takich 
szukać na stronie internetowej 
Ministerstwa Zdrowia. Co się tyczy 
pakietu onkologicznego i pewnych 
priorytetów z nim związanych może 
zachodzić obawa, że z braku finan-
sowania trzeba będzie ograniczyć 
dostęp innym pacjentom do specja-
listów i kosztownych terapii. 

Obok tych problemów, które 
wynikają z powszechnie przyjętych 
rozwiązań w systemie ochrony 
zdrowia, wojskowa służba zdrowia 
boryka się dodatkowo z wieloma 
innymi, mającymi źródło w spe-
cyfice jej działania. Spychana na 
margines, wtłoczona na siłę w ramy 
systemu powszechnego, bez nale-
żytego wsparcia ze strony resortu 
obrony wyraźnie słabnie. Kurczy 
się jej potencjał kadrowy i zaplecze 
lecznicze. Nie widać przemyślanej 
struktury organizacyjnej, gwaran-
tującej sprawność działania na 
co dzień i należyte zabezpiecze-
nie wojsk na czas zagrożeń. Że 
lekarzom, członkom Wojskowej 
Izby Lekarskiej, stan taki nie jest 
obojętny, że są nim wręcz głęboko 
zaniepokojeni i zatroskani pokazała 
dyskusja jaka odbyła się w trakcie 
XXXII Zjazdu Lekarzy WIL w dniu 
4 kwietnia, dniu Święta Wojskowej 
Służby Zdrowia, obchodzonym 
najwyraźniej z pewnym zawsty-
dzeniem. Oby przyjęty przez Zjazd 
„Apel do Ministra Obrony Narodowej 
o podjęcie skutecznych działań na 
rzecz poprawy funkcjonowania woj-
skowej służby zdrowia” nie pozostał 
tylko kolejnym wytworem życze-
niowym delegatów, nad którym nie 
miał się kto pochylić. 

 Redaktor naczelny
 Zbigniew UŁaNoWski
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Prezes  RL WIL Jan Sapieżko składa 
gratulacje ppor. lek. Krzysztofowi 
Zarzyckiemu

Posiedzenie Prezydium RL WIL

Posiedzenie Prezydium RL WIL 
w dniu 31 stycznia 2014 r.

Prezydium RL WIL w pełnym 
składzie, z udziałem członka 

Rady Lekarskiej, przewodniczą-
cego Komisji ds. rejestru lekarzy, 
wydawania PWZ i praktyk lekar-
skich kol. Zbigniewa Zaręby, odbyło 
posiedzenie w dniu 31 stycznia 
2014 r. W posiedzeniu uczestni-
czyli ponadto: p.o. Dyrektor Biura 
WIL mgr Renata Formicka oraz 
Radca Prawny WIL mec. Andrzej 
Niewiadomski. Gościem uczestni-
czącym w posiedzeniu Prezydium 
był płk lek. Dariusz Chłopek – Szef 
Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia 
(ZWSZ) Dowództwa Generalnego 
Rodzajów Sił Zbrojnych. Przewod-
niczył posiedzeniu prezes Rady 
Lekarskiej WIL dr n. med. Jan 
Sapieżko. 

Na wstępie prezes Rady Lekar-
skiej WIL przedstawił obecnym na 
sali ppor. lek. Krzysztofa Zarzyckie-
go, najlepszego, ubiegłorocznego 
absolwenta Wydziału Wojskowo- 

-Lekarskiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Łodzi i pogratulował 
mu uzyskania wysokich wyników 
w toku studiów oraz wręczył nagro-
dę pieniężną przyznaną uchwałą RL 
WIL. Ppor. K Zarzycki podziękował 
za to wyróżnienie i zapewnił, że 
w pracy zawodowej będzie starał 
się zdobytą na studiach wiedzę sta-
le pogłębiać i nie zawieźć zaufania 
jakim obdarzony został przez RL 
WIL.  

Następnie omawiano stan 
realizacji rozporządzenia MON 
z 15.03.2013 r. w sprawie trybu 
i sposobu odbywania szkolenia 
specjalizacyjnego przez lekarza 
będącego żołnierzem w czynnej 
służbie wojskowej oraz pełnią-
cego służbę lub zatrudnionego 
w podmiocie leczniczym utworzo-
nym przez MON oraz znowelizowa-
nej ustawy o służbie wojskowej 
żołnierzy zawodowych, w części 
dotyczącej żołnierzy lekarzy za-
mierzających rozpocząć szkolenie 
specjalizacyjne. Jak poinformował 
prezes Rady Lekarskiej WIL, młodzi 
lekarze mają nie małe problemy 
z uzyskaniem zgody przełożonych 
na to szkolenie, a ci którzy już są 
w trakcie specjalizacji narażeni są 
na różne przeszkody w jej realizacji. 
Jako przykład prezes przedstawił 
sytuację w Marynarce Wojennej, 
gdzie wcześniej takich problemów 
nie było, a obecnie jest to problem 
niezwykle złożony. Podobnie wyglą-
da sytuacja w niektórych jednostkach 
będących na zaopatrzeniu Wojsko-
wych Oddziałów Gospodarczych 
(WOG), gdzie sytuacja ta jest wręcz 
dramatyczna. Prawa lekarzy za-
gwarantowane przepisami nie są 
respektowane jak należy, a przez 

dowódców podejmowane są próby 
ich obchodzenia lub odpowiadającej 
im ich interpretacji. Spostrzeżenia 
prezesa potwierdził Szef Zarządu 
WSZ płk. lek. D. Chłopek, który 
wyjaśniał, że problemy wynikają z ni-
skiego ukompletowania stanowisk 
lekarskich, co z kolei skutkuje trud-
nościami w zapewnieniu zabezpie-
czenia medycznego szkolenia wojsk. 
Przyznał, że w sytuacji gdy ponadto 
tworzone są nowe struktury organi-
zacyjne SZ RP może być problem 
z szybkim wyjściem z tej sytuacji. 
Zwrócił się też do RL WIL z prośbą 
o przychylne spojrzenie i przyję-
cie możliwości rozliczania czasu 
pracy lekarzy i dni szkoleniowych 
w cyklu rocznym, a nie miesięcz-
nym. Odnosząc się do wystąpienia 
płk. D. Chłopka radca prawny WIL 
stwierdził, że nie można zgodzić się 
na taką interpretację przepisów i że 
skargi lekarzy będą w tej sytuacji 
rozpatrywane zawsze na korzyść 
skarżących. W podsumowaniu dys-
kusji kol. S. Antosiewicz – wiceprezes 
i zarazem przewodniczący Komisji 
kształcenia zasugerował, aby Rada 
Lekarska przygotowała wystąpienie 
do Dowódcy Generalnego Rodza-
jów Sił Zbrojnych gen. broni Lecha 
Majewskiego umożliwiające wyjście 
z powstałego impasu.

W dalszej części posiedzenia 
Prezydium jednogłośnie podjęło 
uchwały: 

– w sprawie wpisania na listę człon-
ków oraz wpis do rejestru WIL lek. 
Stanisława Staszczyka (przenie-
sienie z OIL w Warszawie); 

– przyznania prawa wykonywania 
zawodu lekarza, wpisania na 
listę członków i do rejestru WIL 
lek. Małgorzaty Klocek;

– zmiany wpisu do rejestru pod-
miotu prowadzącego kształ-
cenie podyplomowe lekarzy 
dentystów (dot. Fundacji „Be 
Active”); 
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– potwierdzenia spełniania warun-
ków kształcenia podyplomowe-
go lekarzy i wpisu organizatora 
kształcenia do rejestru podmio-
tów uprawnionych do prowadze-
nia kształcenia podyplomowego 
lekarzy i lekarzy dentystów (dot. 

„Ośrodka Badania Alergenów 
Środowiskowych Agnieszka 
Lipiec”).
Ponadto Prezydium poinfor-

mowane przez prezesa RL WIL 
przyjęło do wiadomości informa-
cję o zawieszeniu w pełnieniu 
funkcji przewodniczącego Sądu 
Lekarskiego WIL (uchwała Nr 
1/14/VII z dnia 31.01.2014 r. Sądu 
Lekarskiego WIL) w związku z po-
stawionymi mu zarzutami przez 
Naczelnego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej i zgodnie 
z tą uchwałą upoważnienia do 
wykonywania czynności jako p.o. 
Przewodniczącego Sądu Lekar-
skiego WIL lek. Włodzimierza 
Aleksandrowicza. 

Sprawozdanie z posiedzenia 
Komisji Bioetycznej WIL, które 
odbyło się w dniu 24.01 br., zło-

żył wybrany na tym posiedzeniu 
na przewodniczącego Komisji 
Bioetycznej prof. dr hab. n. med. 
Eugeniusz Dziuk. Wiceprzewodni-
czącym Komisji Bioetycznej został 
płk dr hab. n. med. Wiesław Pie-
chota, a sekretarzem – mgr. piel. 
Aleksandra Wojtak. 

Oceny prawne w sprawach:
– przedstawionego lekarzowi są-

dowemu przez Sąd Rejonowy 
w Gdańsku zarzutu braku rzetel-
ności przy wystawianiu zaświad-
czenia oskarżonemu w prowa-
dzonej przez Sąd sprawie oraz 

– naruszenia przepisów ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia-
łalności leczniczej za brak doko-
nania przez lekarza wpisu adre-
su przedsiębiorstwa podmiotu 
leczniczego – miejsca udzielania 
świadczeń zdrowotnych

przedstawił radca prawny WIL mec. 
A. Niewiadomski, a jego opinie 
prawne oraz treść przygotowanego 
komunikatu dotyczącego aktualiza-
cji wpisów w rejestrze praktyk lekar-
skich Prezydium RL WIL przyjęło do 
akceptującej wiadomości.

Sprawy finansowe omówił 
i przedstawił sekretarz RL WIL kol. 
Konrad Maćkowiak. Przedstawił 
m. in. wniosek lekarza o zwolnienie 
go z opłacania składek członkow-
skich, a prezydium przychyliło się 
do tego wniosku. Omówił też wnio-
sek dziekana Wydziału Wojskowo- 

-Lekarskiego UM w Łodzi o wspar-
cie finansowe kursu dla studentów 
ostatniego roku kierunku wojskowo- 

-lekarskiego. Na ten cel Prezydium 
postanowiło wyasygnować kwotę 
10 000 zł. Na wniosek sekretarza 
RL Prezydium podjęło ponadto 
uchwałę o wyasygnowaniu kwoty 
30 000 zł na organizację XXXII 
Zjazdu Lekarzy WIL, który odbędzie 
się 4 kwietnia br. w Warszawie. 
Ostatnim rozpatrywanym punktem 
posiedzenia było wytypowanie 
przedstawiciela WIL do komisji kon-
kursowych w Szpitalu Wojewódzkim 
w Łomży. Prezydium, po uzyskaniu 
zgody lekarza, postanowiło zgłosić 
jako swojego przedstawiciela kol. 
Sławomira Sapieżko. 

Z. U.
fot. Jacek WosZcZYk

W związku z niespełna dwuty-
godniowym odstępem czasu 

dzielącym obecne posiedzenie 
Rady Lekarskiej i ostatnie posie-
dzenie Prezydium RL WIL, spraw 
ujętych w porządku posiedzenia 
nie było zbyt wiele. W posiedzeniu, 
któremu przewodniczył prezes 
RL WIL dr n. med. Jan Sapieżko, 
wzięło udział 20 członków Rady 
Lekarskiej. Uczestniczyli w nim 
ponadto: przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej WIL kol. Krzysztof Hała-
sa, radca prawny WIL mec. Andrzej 
Niewiadomski i p.o. Dyrektor Biura 
WIL pani Renata Formicka. 

Na wstępie prezes J. Sapieżko 
zreferował omawiane na prezydium 

sprawy, a także poinformował 
zebranych o swoim uczestnictwie 
w uroczystości wręczenia dyplo-
mów lekarskich absolwentom Wy-
działu Wojskowo-Lekarskiego UM 
w Łodzi. W trakcie tej uroczystości 
wręczył list gratulacyjny ppor. lek. 
Krzysztofowi Zarzyckiemu. Na-
stępnie kol. J. Sapieżko zapoznał 
uczestniczących w posiedzeniu 
ze stanowiskiem Prezydium ORL 
w Zielonej Górze w sprawie utrzy-
mania dotychczasowej regulacji 
przyjęć pacjentów bez skierowa-
nia przez lekarzy dermatologów, 
które adresowane było do Ministra 
Zdrowia, a Rada Lekarska przyjęła 
je z akceptacją do wiadomości. 

Prezes RL WIL poinformował też 
o organizowanej przez Centrum 
Reagowania Epidemiologicznego 
Sił Zbrojnych RP konferencji nauko-
wej połączonej z ćwiczeniem Epi-
Militaris 2014, która odbędzie się 
w Rynie w dniach 13-16.10.2014 r. 
i zachęcał zainteresowanych do 
wzięcia w niej udziału.

Przewodniczący Komisji ds. 
rejestru lekarzy, wydawania PWZ 
i praktyk lekarskich kol. Zbigniew 
Zaręba przedstawił propozycję 
podjęcia uchwał w sprawach do-
tyczących dokonania wpisów do 
rejestru praktyk, skreśleń i zmian, 
a rada jednogłośnie podjęła uchwa-
ły w tych sprawach. Omówił też 
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i uzasadnił wniosek lekarza Piotra 
Burczykowskiego o wydanie mu za-
świadczenia potwierdzającego po-
siadanie uprawnień do udzielania 
świadczeń w ramach POZ, a Rada 
wyraziła zgodę na wydanie takiego 
zaświadczenia. Wiceprezes RL WIL 
kol. Marian Dójczyński zapropono-
wał podjęcie uchwały w sprawie try-
bu i zasad wynagradzania Prezesa 
RL WIL w związku z pełnieniem tej 
funkcji. Uchwała została podjęta nie 
budząc sprzeciwu członków Rady 
Lekarskiej. 

Przewodniczący Komisji ds. 
opiniowania kandydatów na sta-
nowiska kierownicze w wojskowej 
służbie zdrowia kol. Piotr Jamrozik 
przedstawił wnioski i zwrócił się 
o poparcie rady dla proponowanych 
kandydatów:

– ppłk. Piotra Piechockiego, 
na stanowisko Szefa Oddziału 
Profilaktyki – zastępcy Szefa 
Szefostwa Wojskowej Służby 
Zdrowia w Inspektoracie Wspar-
cia Sił Zbrojnych RP;

– prof. dr. hab. n. med. adama 
stępnia, na funkcję konsultanta 
wojewódzkiego w woj. mazo-
wieckim w dziedzinie neurologii.
Obaj kandydaci uzyskali akcep-

tację i poparcie Rady Lekarskiej.
Sekretarz Rady Lekarskiej kol. 

K. Maćkowiak przedstawił wnioski 
o wytypowanie przedstawicieli WIL 
do komisji konkursowych w pod-
miotach leczniczych, po czym rada 
zdecydowało o delegowaniu jako 
swoich przedstawicieli:
– kol. Piotra Wojcieszka do komi-

sji konkursowej na stanowisko 

pielęgniarki oddziałowej w Spe-
cjalistycznym Zespole Gruźlicy 
i Chorób płuc w Koszalinie,

– kol. Sławomira Sapieżko do 
komisji konkursowej na stano-
wisko położnej oddziałowej Od-
działu Ginekologiczno-Położni-
czego z Pododdziałem Patologii 
Ciąży w Szpitalu Wojewódzkim 
w Łomży. 
Wniosek lekarza o refundację 

kosztów szkolenia nt. „Prawo 
kontra ginekolog i położnik” oraz 
kursu „Prawo Medyczne” przedsta-
wił skarbnik WIL, a Rada podjęła 
uchwałę o zrefundowaniu ponie-
sionych przez lekarza kosztów 
tych szkoleń, po przedstawieniu jej 
faktur lub rachunków.

Z. U.

W marcowym posiedzeniu Rady 
Lekarskiej WIL, któremu prze-

wodniczył prezes RL WIL dr n. med. 
Jan Sapieżko wzięło udział 17 
członków Rady Lekarskiej. Ponadto 
uczestniczyli w nim: radca prawny 
WIL mec. Andrzej Niewiadomski 
i p.o. Dyrektor Biura WIL pani Re-
nata Formicka. 

Prezes WIL dr J. Sapieżko 
poinformował o swoim uczestni-
czeniu w posiedzeniu NRL i Kon-
wencie Prezesów OIL, które po-
święcone były głównie sprawom 
organizacyjnym zbliżającego się 
XII Krajowego Zjazdu Lekarzy. 
Zaproponowany porządek po-
siedzenia uczestniczący przyjęli 
jednogłośnie i bez poprawek, 
jednakże w trakcie posiedzenia 
poszczególne jego punkty oma-
wiano z przyczyn organizacyjnych 
w zmienionej kolejności.

Przewodniczący Komisji ds. 
opiniowania kandydatów na sta-

nowiska kierownicze w wojskowej 
służbie zdrowia kol. Piotr Jamrozik 
przedstawił i omówił wnioski o za-
opiniowanie:
● prof. dr. hab. n. med. Wie-

sława Wiktora Jędrzejczaka, 
proponowanego na stanowisko 
Konsultanta Krajowego w dzie-
dzinie hematologii (kolejna 
kadencja). Z wnioskiem o opinię 
wystąpił minister zdrowia.

● prof. dr. hab. n. med. krzysz-
tofa Zemana, proponowanego 
na stanowisko Konsultanta 
Wojewódzkiego dla woj. łódz-
kiego w dziedzinie immunologii 
klinicznej. Z wnioskiem o opinię 
RL WIL wystąpił Dyrektor Wo-
jewódzkiego Centrum Zdrowia 
Publicznego w Łodzi.

● kandydatów na stanowisko Kon-
sultanta Krajowego w dziedzinie 
medycyny lotniczej: 
1.  ppłk. lek. Bogusława Bier-

nata

2.  płk. rez. dr. n. med. krzysz-
tofa Pawła kowalczuka

3. płk. lek. Rafała Marcina 
Wójcika.

Z wnioskiem wystąpił Prezes 
Polskiego Towarzystwa Medycyny 
Lotniczej.

Wszyscy ww. kandydaci uzy-
skali rekomendację Rady Lekar-
skiej WIL.

Sekretarz Rady Lekarskiej kol. 
Konrad Maćkowiak, w zastęp-
stwie nieobecnego skarbnika WIL, 
przedstawił sprawy finansowe, 
w tym wnioski lekarzy o zwolnie-
nie z opłacania składek człon-
kowskich i o obniżenie wysokości 
składki. Rada po zapoznaniu się 
z uzasadnieniem do ww. wnio-
sków i opinią referującego podjęła 
4 uchwały w sprawach o zwolnie-
nie z opłacania składki (uchwały 
nr 337/14/Vii; 338/14/Vii; 339/14/
Vii; 346/14/Vii) i 2 uchwały o ob-
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niżeniu wnioskującym skład-
ki do 10 zł/mies. (uchwały nr 
340/14/Vii i 341/14/Vii). Ponadto 
K. Maćkowiak przedstawił wnioski 
o wsparcie finansowe organizacji 
Mistrzostw Polski Lekarzy, o które 
wystąpiło Polskie Stowarzyszenie 
Tenisowe, a także wniosek z Woj-
skowego Instytutu Medycznego 
o dofinansowanie wydania książki 
pt. „Postępowanie przedszpitalne 
w obrażeniach ciała”. Po dyskusji 
na tymi wnioskami Rada Lekarska 
podjęła uchwały o dofinansowa-
niu wniosku PST kwotą 3 tysięcy 
zł (uchwała nr 342/14/Vii) i WIM 
kwotą 7 tysięcy zł (uchwała nr 
343/14/Vii).

Kol. Stefan Antosiewicz – wi-
ceprezes RL i jednocześnie prze-
wodniczący Komisji Kształcenia 
i  Doskonalenia Zawodowego 
Lekarzy, omówił wnioski organi-
zatorów szkoleń o akceptację dla 
przyznania uczestnikom konfe-
rencji naukowych punktów edu-
kacyjnych:
● X Międzynarodowej Konferencji 

„Czerwone Oko”, która odbędzie 
się w Warszawie w dniu 15 mar-
ca br. – 5 pkt. edukacyjnych;

● XXXI Konferencji Naukowo-
Szkoleniowej Ortopedów WP, 
która odbędzie się w dniach 
8-10.05.2014 r. w 107 Szpitalu 
Wojskowym z Polikliniką w Wał-
czu – 9 pkt.;

● IV Konferencji Naukowej im. 
gen. bryg. dr. hab. Wojciecha 
Lubińskiego, organizowanej 
w Wojskowym Instytucie Me-
dycznym w dniu 11 kwietnia 
2014 r. – 4 pkt.
Rada Lekarska przyjęła wnio-

skowane propozycje do akceptują-
cej wiadomości.

Przewodniczący Komisji ds. 
rejestru lekarzy, wydawania PWZ 
i praktyk lekarskich kol. Zbigniew 
Zaręba zaproponował podjęcie 
uchwał w sprawach dotyczących 
wpisania lekarzy na listę członków 
i do rejestru WIL, dokonania wpi-

sów do rejestru praktyk, skreśleń 
praktyk i zmian. Po zapoznaniu się 
z uzasadnieniami Rada Lekarska 
WIL podjęła uchwały:
● nr 266/14/Vii w sprawie dokona-

nia wpisu na listę członków WIL 
i do rejestru lek. dent. Bartosza 
Leończaka (przeniesienie z OIL 
w Warszawie);

● nr 265/14/Vii w sprawie przy-
znania prawa wykonywania 
zawodu lekarza, wpisania na 
listę członków i do rejestru WIL 
lek. Piotra skrzypka (po ukoń-
czeniu stażu i zdaniu LEK). 
Rada podjęła też, na wniosek 

przewodniczącego komisji Z. Zarę-
by, ogółem 70 uchwał w sprawach 
dotyczących dokonania wpisów do 
rejestru praktyk lekarskich, skreśleń 
i zmian adresów praktyk.

Kol. Z. Zaręba przedstawił po-
nadto projekt uchwały w sprawie 
określenia składu oraz przedmiotu 
działania Komisji ds. Rejestru Le-
karzy, Wydawania Prawa Wykony-
wania Zawodu i Praktyk Lekarskich 
Wojskowej Izby Lekarskiej, a Rada 
wobec braku zastrzeżeń do projektu 
podjęła taką uchwałę jednogłośnie 
(uchwała nr 345/14/Vii).

Projekt nowej uchwały w spra-
wie zasad i trybu zwrotu kosz-
tów podróży oraz innych uzasad-
nionych wydatków poniesionych 
przez członków samorządu lekarzy 
w związku z wykonywaniem czyn-
ności na rzecz Wojskowej Izby 
Lekarskiej, o którą wnioskował 
na lutowym posiedzeniu Rady 
Lekarskiej wiceprzewodniczący 
Marian Dójczyński, omówił i uza-
sadnił przyjęte w niej rozwiązania 
mec. Andrzej Niewiadomski. Do 
przedstawionego projektu uchwały 
uwag nie zgłoszono, wobec czego 
został on poddany pod głosowanie 
i uchwała nr 344/14/Vii została 
przyjęta przy 1 głosie wstrzymu-
jącym się.

Następnie radca prawny WIL 
wyjaśnił pojawiające się wątpli-

wości dotyczące możliwości przy-
znawania punktów edukacyjnych 
lekarzom z innych OIL, uczest-
niczących w przedsięwzięciach 
szkoleniowych organizowanych 
przez podmioty szkolące zareje-
strowane w WIL. Stwierdził, że 
odmowy uznania uzyskanych 
punktów edukacyjnych nie mają 
żadnego uzasadnienia, gdyż WIL 
ma takie same ustawowe prawa 
jak pozostałe OIL i do tego ob-
szarem jej działania jest cały kraj. 
Na koniec, mec. A. Niewiadomski 
zwrócił uwagę i przypomniał o po-
trzebie powołania w WIL mediato-
ra oraz pełnomocnika ds. zdrowia 
lekarzy i lekarzy dentystów, suge-
rując ich powołanie odpowiednimi 
uchwałami na kolejnym posiedze-
niu Rady. Propozycje te zostały 
przyjęte.

P rzewodn iczący  Komis j i 
Kształcenia i Doskonalenia Za-
wodowego WIL kol. Stefan An-
tosiewicz zwrócił się do Rady 
o przyjęcie przygotowanego ko-
munikatu dla lekarzy, będącego 
informacją dotyczącą sposobu 
i zasad dopełnienia przez nich 
obowiązku doskonalenia zawo-
dowego. Rada przyjęła wniosek 
z zaleceniem zamieszczenia jego 
treści w biuletynie „Skalpel” i na 
stronie internetowej WIL. Omówił 
też zagrożenia i problemy dla 
wojskowej służby zdrowia które 
pojawiły się w toku prac nad 
przygotowywanym programem 
specjalizacji z zakresu medycyny 
morskiej i tropikalnej i zwrócił się 
do Rady Lekarskiej o upoważnie-
nie Prezesa RL WIL i Przewod-
niczącego Komisji Kształcenia 
i  Doskonalenia Zawodowego 
WIL do przedstawiania naszych 
sugestii i propozycji w ramach 
kontaktów z komisją opracowują-
cą program specjalizacji i CMKP. 
Rada Lekarska udzieliła takiego 
upoważnienia obu kolegom przez 
aklamację. 

Z. U.
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Na podstawie § 6 ust. 1-3 Regulaminu Rady Lekar-
skiej Wojskowej Izby Lekarskiej ustalonego uchwałą 
Nr 10/10/VI XXVII Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Le-
karskiej z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia 
regulaminu Rady Lekarskiej oraz regulaminu Komisji 
Rewizyjnej Wojskowej Izby Lekarskiej oraz w związku 
z § 1 pkt 2 uchwały Nr 02/13/VII z dnia 15 listopada 
2013 r. w sprawie powołania komisji problemowych 
Wojskowej Izby Lekarskiej na okres VII kadencji – 
uchwala się, co następuje: 

§1 
Na okres VII kadencji Wojskowej Izby Lekarskiej – 

zwanej dalej „WIL” powołuje się Komisję ds. Rejestru 
Lekarzy, Wydawania Prawa Wykonywania Zawodu 
i Praktyk Lekarskich WIL w składzie: 

1) Zbigniew Zaręba – przewodniczący 
członkowie: 

2) Michał Łosowski 
3) Wojciech Radwański 
4) Andrzej Skrobowski 

§2 
Zadaniem Komisji jest: 

1.  z zakresu Rejestru Lekarzy i Wydawania Prawa 
Wykonywania Zawodu 

– prowadzenie Rejestru Lekarzy Wojskowej Izby 
Lekarskiej w formie systemu teleinformatycz-
nego oraz dodatkowo zbioru akt osobowych 
członków WIL 

– przygotowywanie projektów uchwał Rady 
Lekarskiej i Prezydium RL WIL dotyczących 
realizacji zadań w sprawach związanych z przy-
znawaniem prawa wykonywania zawodu lekarza 
i lekarza dentysty 

– prowadzenie nadzoru w sprawach związanych 
z wydawaniem prawa wykonywania zawodu 
lekarzom, lekarzom dentystom i lekarzom cu-
dzoziemcom 

– współpraca z: 

UcHWaŁa Nr 345/14/Vii
Rady Lekarskiej Wojskowej izby Lekarskiej

z dnia 3 kwietnia 2014 r.

w sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji ds. Rejestru Lekarzy, Wydawania Prawa 
Wykonywania Zawodu i Praktyk Lekarskich Wojskowej Izby Lekarskiej 

● NRL w sprawach dotyczących organizacji 
i prowadzenia rejestrów lekarzy 

● z Ośrodkiem Uznawania Kwalifikacji Naczel-
nej Izby Lekarskiej w sprawach związanych 
z wydawaniem zaświadczeń stwierdzających 
formalne kwalifikacje przez lekarzy, zaświad-
czeń stwierdzających kwalifikacje w zakresie 
specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycz-
nych oraz zaświadczeń dotyczących postawy 
etycznej 

● innymi komisjami i organami Wojskowej Izby 
Lekarskiej w sprawach określonych uchwałą 
nr 30/10/VI NRL z dnia 3.09.2010 r. 

● Komisjami ds. rejestrów i organami innych 
okręgowych izb lekarskich 

● Organami centralnej i terytorialnej admini-
stracji rządowej i samorządowej w sprawach 
określonych uchwałą nr 30/10/VI NRL z dnia 
3.09.2010 r. 

– sprawowanie nadzoru w sprawach związanych 
z wydawaniem zaświadczeń odpowiednio: 

● stwierdzających posiadanie formalnych kwa-
lifikacji przez lekarzy

● stwierdzających kwalifikacje w zakresie specjal-
ności lekarskich i lekarsko-dentystycznych 

● dotyczących postawy etycznej 
● rekomendacji kandydatów na lekarzy sądo-

wych 
● stwierdzania posiadania przez lekarza prawa 

do udzielania świadczeń zdrowotnych w za-
kresie podstawowej opieki zdrowotnej

– inne, wynikające z uchwał Zjazdu, Naczelnej 
Rady Lekarskiej oraz Rady Lekarskiej Wojsko-
wej Izby Lekarskiej w Warszawie. 

2.  z zakresu Praktyk Lekarskich WIL 
– prowadzenie rejestru Podmiotów Wykonujących 

Działalność Leczniczą praktyk zawodowych 
w formie: indywidualnych praktyk lekarskich, 
indywidualnych specjalistycznych praktyk lekar-
skich i grupowych praktyk lekarskich 

KOMUNIKAT
W ślad za pismem Szefa Inspektoratu Wojskowej 

Służby Zdrowia gen. bryg. lek. Piotra Dzięgielewskiego 
z dnia 7 marca 2014 r. (nr wych. Szt. 34/III) przesła-
nym do Prezesa Rady Lekarskiej WIL informujemy, 
że wyznaczenie ppłk. lek. Roberta szczechowicza 

przewidywanego do wyznaczenia na stanowisko służ-
bowe Ordynatora Oddziału w Wojskowym Instytucie 
Medycyny Lotniczej, któremu Rada Lekarska WIL 
udzieliła poparcia w dniu 6 grudnia 2013 r., nie doszło 
do skutku z uwagi na zmianę parametrów przedmio-
towego stanowiska służbowego. 

 (red.)
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WojskoWa Izba Lekarska

Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego 
niniejszym informuje, że do 31 października 2016 r. 

przyjmować będzie dokumenty dotyczące realizacji 
obowiązku ustawicznego kształcenia lekarzy i lekarzy 
dentystów za II okres rozliczeniowy. 

W uzasadnionych przypadkach mogą być w tym 
terminie jeszcze przyjęte dokumenty do rozliczenia 
za I okres.

Poszczególne formy doskonalenia zawodowego 
z tych okresów rozliczeniowych przeliczane będą 
według liczby punktów wymienionych w Załączniku 
Nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopeł-
nienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy 
i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2226 z późn. 
zm.).

iNsTRUkcJa
jak proceduralnie naliczane będą punkty edukacyjne
1. Lekarz (lekarz dentysta) chcący uzyskać poświadcze-

nie (w tym również wpis do PWZ) spełnienia obowiązku 
kształcenia winien wpisać chronologicznie do „Indeksu 

Doskonalenia Zawodowego Lekarza” wszystkie zda-
rzenia edukacyjne w których uczestniczył.

 Indeks o którym mowa wyżej (jeśli lekarz go nie 
posiada) można pobrać w Biurze WIL. 

2. Do tak wypełnionego indeksu należy dołączyć do 
wglądu komisji oryginały (lub kopie) dokumentów 
potwierdzających udział w danej formie kształcenia. 
Załączniki (np. plany kursów, szkolenia, itp.) należy 
również ułożyć w sposób chronologiczny.

3. Indeks i zaświadczenia (certyfikaty) należy ułożyć 
w teczce opatrzonej następującymi danymi:
1)  imię i nazwisko; 
2) aktualny adres korespondencyjny; 
3) telefon kontaktowy;
4) adres e-mail.

4. Tak przygotowane dokumenty należy złożyć (prze-
słać) w Biurze Wojskowej Izby Lekarskiej. 

5. Uprawniony pracownik komisji sprawdzi popraw-
ność wykonania zapisów w indeksie, dokona 
ewentualnych korekt wynikających z ww. rozpo-
rządzenia, a następnie, jeśli lekarz otrzyma 200 
pkt. i więcej przedstawi indeks i zaświadczenie 

Komunikat
Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego

Wojskowej Izby Lekarskiej
w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarza (lekarza dentystę)

– przygotowywanie projektów uchwał i stanowisk 
Rady Lekarskiej i Prezydium RL WIL w spra-
wach dotyczących praktyk zawodowych 

– sprawdzanie merytorycznej poprawności wnio-
sków w systemie teleinformacyjnym o wpis, 
zmianę i skreślenie praktyk zawodowych 
(sposób prowadzenia rejestru i funkcjonowania 
systemu teleinformatycznego określają przepisy 
o systemie informacji w ochronie zdrowia – art. 
106 pkt 2 Ustawy o działalności leczniczej – 
Dz. U. 2011 r., Nr 112, poz. 654) 

– koordynowanie i nadzorowanie pracy rejestru 
praktyk zawodowych 

– współpraca z: 
● Zespołem ds. Praktyk Lekarskich NRL 

w sprawach dotyczących opracowywania 
i wdrażania jednolitych zasad nadzoru mery-
torycznego izby nad praktykami lekarskimi 

● Zespołami ds. Praktyk Lekarskich pozosta-
łych izb lekarskich 

● wojewodami oraz organami samorządu tery-
torialnego.

§3 
Celem Komisji jest zapewnienie sprawnego funkcjo-

nowania zespołu ds. rejestru, wydawania PWZ i praktyk 
lekarskich WIL i wydawania dokumentów zgodnych 
z literą obowiązującego prawa. 

§4 
Komisja realizuje swoje cele i zadania poprzez 

odbywanie swoich posiedzeń nie rzadziej niż raz 
w miesiącu oraz swoich przedstawicieli pracujących 
w zespołach wizytacyjnych. 

§5 
1. Przewodniczący Komisji przedstawia ustalenia 

i propozycje w sprawach wymienionych w § 2 na 
posiedzeniach Rady Lekarskiej WIL. 

2. Roczne sprawozdanie z działalności komisji prze-
wodniczący składa Radzie Lekarskiej na posiedze-
niu Rady Lekarskiej w miesiącu styczniu. 

3. Sprawozdanie z działalności Komisji może być 
publikowane w biuletynie „Skalpel”. 

§6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Sekretarz Prezes
Rady Lekarskiej WIL Rady Lekarskiej WIL
konrad MaĆkoWiak Jan saPieżko
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(pismo) do akceptacji i podpisu Przewodniczącemu 
Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego 
WIL. W innym przypadku tylko pismo do podpisu 
informujące o liczbie uzyskanych punktów.

6. Jeśli lekarz (lekarz dentysta) po sprawdzeniu i we-
ryfikacji nadesłanych dokumentów nie uzyska 200 
punktów edukacyjnych, to w świetle § 8 ww. roz-
porządzenia nie dopełnił obowiązku doskonalenia 
zawodowego w danym okresie rozliczeniowym. 

7. Teczka z dokumentami zostanie zwrócona lekarzo-
wi (lekarzowi dentyście). 

UWaGa 
1. Przy obliczaniu punktów edukacyjnych należy zwró-

cić uwagę na ograniczenia dotyczące maksymalnej 
liczby punktów edukacyjnych z danej formy kształ-
cenia zaliczanych do wymaganych 200 punktów 

(np. udział w kongresie, zjeździe, konferencji czy 
sympozjum).

2. Przypominam, że okres rozliczeniowy trwa 4 lata:
a) dla lekarzy, którzy otrzymali prawo wykonywania 

zawodu przed dniem wejścia w życie rozpo-
rządzenia wymienionego wyżej tj. przed dniem 
6 listopada 2004 r. – II okres rozliczeniowy trwał 
od 6.11.2008 r. do 5.11.2012 r. (I okres zakończył 
się 5.11.2008 r.)

b) dla lekarzy, którzy otrzymali prawo wykonywania 
zawodu po dniu 6.11.2004 r. okresy rozliczenio-
we liczone będą inaczej, bo od daty przyznania 
im stałego PWZ.

płk dr n. med. stefan aNTosieWicZ 
Wiceprezes WIL, Przewodniczący Komisji 

Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego WIL 

Cukrzyca a zaburzenia 
psychiczne
cukrzyca jest przewlekłą chorobą 

o zróżnicowanym przebiegu kli-
nicznym, w której przewlekła hipergli-
kemia i jej zaburzenia metaboliczne 
doprowadzają do uszkodzenia, za-
burzeń funkcji i niewydolności wielu 
narządów organizmu w tym szcze-
gólnie oczu, nerek, serca i naczyń 
krwionośnych, układu nerwowego. 

Choroba ta wiąże się z różny-
mi ograniczeniami w egzystencji 
pacjenta, wykonywaniu pracy 
zawodowej, prowadzi do pogor-
szenia jakości życia, a nierzadko 
do inwalidztwa i kalectwa. Stąd 
choroba już od momentu samego 
rozpoznania jest źródłem stresu, 
reakcji lękowych, zaburzeń de-
presyjnych. Objawy te nasilają się 
w przypadku konieczności insulino-
terapii, a także w przypadku wystą-
pienia powikłań, w tym neuropatii 
(odczuwanie przewlekłych bólów). 
Nasilające się z wiekiem rozsiane 
zmiany miażdżycowe oraz często 
występujące stany hiperglikemii 
i  hipoglikemii zwiększają ryzyko 
wystąpienia zespołów otępiennych 
i zaburzeń poznawczych, w tym 
choroby Alzheimera (1). Zagadnie-
nia te zostaną dokładnie omówione 
w niniejszej pracy.

Deprsja jako czynnik ryzyka 
rozwoju cukrzycy

Związek między depresją a cu-
krzycą dostrzegany był w medycy-
nie od ponad 300 lat (2). Problem 
samej depresji znany był ludzkości 
dużo wcześniej. Już w czasach 
starożytnych w II wieku przed naszą 
erą o zgubnym wpływie depresji na 
zdrowie i życie człowieka mawiał 
biblijny Syrach:

„Smutek zgubił wielu i nie ma z nie-
go żadnego pożytku. Zazdrość i gniew 
skracają dni a zmartwienie sprowadza 
przedwczesną starość. (…) Nie wyda-
waj duszy swej smutkowi ani nie dręcz 
siebie myślami. Radość serca jest 
życiem człowieka a wesołość męża 
przedłuża jego dni.” (3). 

Objawy depresji w stopniu wy-
magającym leczenia występują 
u jednego na 4 chorych na cu-
krzycę (4). Depresja jest chorobą 
przewlekłą, a częstość nawrotów 
depresji w pięć lat po jej skutecz-
nym leczeniu sięga 90% (5). Wy-
stępuje ona powszechnie, dotyka 
ludzi w każdym wieku bez względu 
na rasę i kulturę. Ogółem cierpi na 
nią 340 mln osób na całym świe-
cie. Pomimo istnienia skutecznych 
metod leczenia, dostęp do nich 
ma niespełna 25% chorych (5). 
Dane statystyczne z 1990 roku 

klasyfikują depresję na 4 miejscu 
wśród przyczyn niesprawności, 
a prognozy na 2020 wysuwają ją na 
2 pozycję. W krajach rozwiniętych 
depresja staje się obecnie jedną 
z ważniejszych przyczyn chorobo-
wości, ustępując jedynie chorobie 
niedokrwiennej serca (5). 

W metaanalizie przeprowa-
dzonej przez Cuijpers i Smith (6) 
z udziałem 6416 badanych cier-
piących na depresję stwierdzono, 
że depresja wiąże się ze zwiększe-
niem śmiertelności ze wszystkich 
branych pod uwagę przyczyn, 
a względne ryzyko zgonu było 1.8 
razy wyższe w porównaniu do osób 
bez depresji. Badanie to potwierdza 
niszczycielskie skutki depresji na 
pacjenta i różne aspekty jego życia, 

Cukrzyca a zaburzenia psychiczne

Ppłk lek. Krzysztof Chabros, autor 
artykułu
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m. in.: pogorszenie wydajności 
i funkcjonowania, zwiększenie ryzy-
ka samobójstw, częstości powikłań 
ogólnych i śmiertelności.

Depresja zwiększa ryzyko roz-
woju cukrzycy typu 2, co potwierdza 
w swoich badaniach Freedland 
(7). Autor przeanalizował dane z 4 
dużych prospektywnych badań 
w Japonii i USA z udziałem 100 
tys. uczestników, stwierdzając że 
depresja dwukrotnie zwiększa ry-
zyko rozwoju cukrzycy typu 2. Poza 
tym wykazano, że rozpoznanie 
cukrzycy często poprzedzone jest 
wystąpieniem tzw. dużej depresji 
(major depressive disorder – MDD), 
co ustalono w oparciu o wywiad 
w związku z ustaleniem początku 
każdego ze z tych zaburzeń (5). 

Mechanizm tego zjawiska może 
przybierać następujący schemat: 
stres! długotrwałe! pobudzanie 
osi przysadkowo-nadnerczowej 
i wzmożone wydzielanie katecho-
lamin, hiperkortyzolizm. Ponadto 
u osób z depresją obserwuje się 
przejściowy hiperinsulinizm, insu-
linooporność i nietolerancję glu-
kozy, ustępujące po wyleczeniu 
depresji (8). U chorych na depresję 
z cukrzycą lub bez niej wykazano 
podwyższone stężenie glukozy 
i nasilenie insulinooporności w do-
ustnym teście obciążenia glukozą 
(9). Przypuszcza się, że depresja 
ma związek z wieloma markerami 
procesów zapalnych (m.in. IL-6, 
TNF-α) i może modulować komórko-
wą reakcję na stres, syntezę cytokin 
prozapalnych, cząstek adhezyjnych 
i chemokin (10).

Istnieje również badanie mówią-
ce o wpływie typu osobowości na 
częstość występowania objawów 
depresyjnych i stopień wyrównania 
cukrzycy u chorych na cukrzycę 
typu 1 (11). W badaniu tym 46 
osobową grupę chorych podzie-
lono na 4 typy osobowości (wg 
testu Persona w modyfikacji Go-
lay): dyrektywno-ekstrawertyczny, 
ugodowo-ekstrawertyczny, ugo-
dowo-introwertyczny i dyrektywno-
introwertyczny. Najwyższy poziom 
objawów depresji stwierdzono 

w grupie o osobowości ugodowo-in-
trowertycznej, natomiast najniższy 
charakteryzował osoby dyrektyw-
no-introwertyczne, różnice między 
grupami były istotne statystycznie.

W badaniu przeprowadzonym na 
grupie kobiet z cukrzycą u  których 
obserwowano wpływ objawów de-
presji na rozwój choroby wieńcowej 
w okresie 10 lat, stwierdzono: rozpo-
znanie dużej depresji, we wstępnym 
badaniu okazało się niezależnym 
czynnikiem ryzyka wystąpienia obja-
wów klinicznych choroby wieńcowej. 
Depresja w miarę jej trwania zwięk-
szała częstość występowania choroby 
wieńcowej u badanych kobiet (12).

Współistnienie depresji i cukrzycy 
wiąże się również z ryzykiem przed-
wczesnej śmierci. W grupie chorych 
na cukrzycę (13) w obserwacji 10 
letniej badano skalę nasilenia de-
presji (CES-D) i zaobserwowano 
po uwzględnieniu zmiennych de-
mograficznych, stylu życia i stanu 
zdrowia, śmiertelność większą o 54% 
w grupie z depresją w porównaniu do 
grupy bez depresji. Współwystępo-
wanie tych jednostek chorobowych 
niewątpliwie wpływa na częstsze 
korzystanie z opieki zdrowotnej, 
dłuższe pobyty w szpitalu i większe 
koszty leczenia. 

Przebieg depresji u chorych z cu-
krzycą jest cięższy, zwłaszcza w nie-
wyrównanej cukrzycy, leczenie jest 
dłuższe, a nawroty częstsze. Zabu-
rzenia depresyjne pogłębiają się na 
skutek złego wyrównania cukrzycy, 
a zwłaszcza występowania powi-
kłań cukrzycowych. Współistniejąca 
neuropatia nasila głębokość depresji 
(14). Czas trwania depresji uważa 
się za niezależny czynnik ryzyka 
retinopatii (15). Zwraca się uwagę, 
że osoby niewykształcone, z kilkoma 
powikłaniami cukrzycy oraz leczone 
doustnymi lekami hipoglikemizujący-
mi częściej zapadają na depresję (16). 
Wspomniano wcześniej o wpływie 
depresji i nasilenia objawów choroby 
wieńcowej u kobiet z cukrzycą. Współ-
występowanie depresji i cukrzycy 
wskazuje na dużo poważniejsze pro-
blemy zdrowotne niż występowanie 
każdej z chorób osobno (8).

czynniki pośredniczące 
Depresja ma niekorzystny wpływ 

na wiele zachowań, które mogą mieć 
znaczenie dla wystąpienia i rozwoju 
cukrzycy, są to: sposób odżywiania, 
palenie tytoniu, mała aktywność 
fizyczna, zaburzone funkcje poznaw-
cze i niedostosowanie się do zaleceń 
lekarskich, a także jak pokazało 
jedno z badań, niekorzystny wpływ 
na przebieg snu. 

We wnioskach pracy (17), oce-
niającej wpływ depresji i cukrzycy 
typu 2 na zaburzenia snu, w grupie 
67 chorych w wieku 47-88 lat, stwier-
dzono: 
– niekorzystny wpływ cukrzycy i ob-

jawów depresyjnych na przebieg 
snu, 

– objawy depresyjne o niewielkim 
nasileniu występowały u 30% 
chorych, natomiast zespół depre-
syjny o pełnym obrazie klinicznym 
u około 6% chorych, 

– zaburzenia snu u chorych na 
cukrzycę występowały u 76% 
chorych i były to głównie sen 
nieregenerujący i zespół niespo-
kojnych nóg (40%).
Z większości badań przeprowa-

dzonych wśród chorych z cukrzy-
cą wynika, że depresja powoduje 
hiperglikemię. Zależność tą opisał 
m.in. Lustman i wsp. (18). Autorzy 
badania po uwzględnieniu środków 
do samokontroli cukrzycy, doszli 
do wniosku, że w celu wyjaśnienia 
związanej z depresją hiperglikemii, 
należy uwzględnić różne mechani-
zmy fizjologiczne, do których należą: 
dysregulacja gospodarki glikokor-
tykoidowej, wzmożona aktywność 
układu współczulnego, a także zmia-
ny w przebiegu procesów zapalnych. 
Depresja ma związek z markerami 
procesów zapalnych (TNF-α, IL-6) 
i może zmieniać komórkową reakcję 
na stres oraz wpływać na syntezę 
cytokin prozapalnych. Zmiany po-
wyższe powodują zwiększenie insu-
linooporności, co może potencjalnie 
wyjaśniać znaczenie depresji dla roz-
woju cukrzycy typu 2 i przyspieszenie 
rozwoju powikłań cukrzycowych. 

Istnieją badania potwierdzające 
związek depresji z insulinooporno-
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ścią. W jednym z nich u chorych 
na depresję z cukrzycą lub bez niej 
wykazano podwyższenie stężenia 
glukozy i nasilenie insulinooporności, 
natomiast zmniejszenie nasilenia de-
presji powodowało poprawę kontroli 
glikemii i zwiększenie wrażliwości na 
insulinę (19).

 Nasuwa się z tego wniosek, 
że leczenie depresji ma wpływ na 
zmniejszenie towarzyszących jej nie-
korzystnych zmian metabolicznych, 
o czym będzie mowa poniżej.

Rozpoznawanie depresji 
i wpływ jej leczenia na przebieg 
cukrzycy

W tabeli nr 1 przedstawiono 
kryteria rozpoznania klasycznej 
(endogennej) depresji, czyli tzw. du-
żej depresji (MDD). Małą depresję 
rozpoznajemy gdy nie są spełnione 
wszystkie kryteria MDD, ale docho-
dzi do pogorszenia funkcjonowania 
i jakości życia. 

Dystymię definiuje się jako obec-
ność mniej niż pięciu z wymienio-
nych objawów depresji przez ponad 
2 lata. Ważne jest także pojęcie „de-
presji mającej znaczenie kliniczne”. 
Pojęcie to określa depresję, która 
powoduje zaburzenia funkcjono-
wania i ma wystarczające nasilenie, 
aby podjąć interwencję kliniczną. 
Obejmuje ono MDD, małą depresję 
i dystymię, ponieważ wszystkie te 
postacie wpływają na pogorszenie 
funkcjonowania i jakości życia.

W jednym z badań wykazano, 
że leczenie depresji u chorych na 
cukrzycę zwiększa grupę pacjentów, 
u których uzyskuje się dobrą kontrolę 
glikemii (20). Zmniejszenie objawów 
depresji ma ponadto wpływ na ogól-
ne rokowanie, może opóźnić począ-
tek lub spowolnić przebieg cukrzycy 
i pojawienie się jej powikłań. 

Obecnie dysponujemy dużymi 
możliwościami leczenia depresji 
w zakresie farmakologii i psycho-
terapii, które przyczyniają się do 
poprawy ogólnego stanu zdrowia, 
a nawet wydłużenia życia. Grupą 
leków z wyboru są selektywne 
inhibitory wychwytu zwrotnego 
serotoniny (SSRI) (8). Powodują 

one spadek glikemii, obniżenie 
HbA1C, wzrost insulinowrażliwo-
ści, obniżenie masy ciała, ponadto 
poprawiają funkcje poznawcze, co 
jest pożądane w leczeniu cukrzycy, 
nie powodują zaburzeń rytmu serca 
ani spadków ciśnienia tętniczego, 
obniżają jednak libido. 

Inną grupą leków niezalecaną 
w leczeniu depresji u osób z cukrzy-
cą, ale wykorzystywaną w leczeniu 
neuropatii cukrzycowej są trójpier-
ścieniowe leki przeciwdepresyjne, 
do których zaliczamy m.in. amitryp-
tylinę, doksepinę, opipramol. Leki te 
powodują wiele działań ubocznych 
niekorzystnych dla przebiegu i kon-
troli cukrzycy, takich jak: zaburze-
nia gospodarki węglowodanowej 
(początkowo hipoglikemia, a przy 
dłuższym stosowaniu hiperglike-
mia), wzrost masy ciała związany 
ze wzrostem apetytu, zaburzenia 
rytmu serca, hipotonia, zatrzyma-
nie moczu, zaburzenia perystaltyki 
żołądkowo-jelitowej, pogorsze-
nie funkcji poznawczych (pamięci, 
koncentracji, stanu świadomości). 
Kolejną trzecią grupą leków przeciw-
depresyjnych, stosowanych także 
w polineuropatii cukrzycowej jako 
leki przeciwbólowe, są inhibitory 
zwrotnego wychwytu serotoniny 
i noradrenaliny (SNRI). Przykładem 

leku tej grupy jest wenlafaksyna. 
Powoduje on również wiele dzia-
łań niekorzystnych dla chorych na 
cukrzycę: podwyższenie stężenia 
cholesterolu we krwi, niekorzystny 
wpływ na masę ciała, powikłania 
kardiologiczne, a także pogorszenie 
funkcji poznawczych. 

Istnieją również leki przeciwde-
presyjne o innych mechanizmach 
działania (np. Maprotylina, Mianse-
ryna, Tianeptyna) (8). Przy wyborze 
leku należy kierować się jego far-
makologią i działaniami niepożąda-
nymi, chorobami współistniejącymi, 
jak również możliwościami finanso-
wymi chorego. 

Jak wynika z podanych powyżej 
ograniczeń, leczeniem z wyboru 
w przypadku depresji u chorych 
na cukrzycę powinna być psycho-
terapia, a leczenie farmakologiczne 
powinno być stosowane w drugiej 
kolejności.

Podsumowując, cukrzyca i de-
presja często występują razem, 
a wzajemny wpływ tych dwóch 
chorób niekorzystnie obciąża pa-
cjenta, tworząc rodzaj błędnego 
koła. Z jednej strony u osób z roz-
poznaną depresją dochodzi do 
rozwoju cukrzycy, z drugiej strony 
osoby z cukrzycą częściej zapadają 
na depresję. Przebieg depresji 

Cukrzyca a zaburzenia psychiczne

Tabela nr 1.Kryteria rozpoznania depresji (5). 
Kryteria diagnostyczne MDD 

(konieczne jest spełnienie wszystkich pięciu kryteriów)

1

Jeden z wymienionych poniżej objawów:
– obniżenie nastroju
- wyraźne zmniejszenie przyjemności płynącej z prawie wszystkich 

form aktywności, które wcześniej sprawiały pacjentowi przyjem-
ność lub zainteresowania nimi

2

Cztery z następujących objawów:
– znaczący ubytek lub przyrost masy ciała
– bezsenność lub nadmierna senność
– pobudzenie lub spowolnienie psychoruchowe
– zmęczenie, poczucie braku energii
– poczucie bezwartościowości lub winy
– zaburzenia koncentracji lub trudności w podejmowaniu decyzji
– nawracające myśli o śmierci lub popełnieniu samobójstwa

3 Objawy muszą być obecne przez większą część dnia
4 Objawy muszą występować prawie codziennie przez >2 tyg.

5

Objawy muszą być źródłem znacznego dyskomfortu lub powodować 
pogorszenie funkcjonowania, a ich występowanie nie może być 
spowodowane stosowaniem leków, współwystępowaniem schorzeń 
ogólnych czy stratą bliskiej osoby
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u osób z cukrzycą, jest cięższy, le-
czenie dłuższe, a nawroty częstsze. 
Z drugiej strony współwystępowa-
nie depresji może być przyczyną 
dekompensacji cukrzycy, gdyż 
pacjent taki może mieć większe 
trudności z przestrzeganiem zale-
ceń dotyczących diety, stosowania 
leków, jak też podejmowania wysił-
ku fizycznego. 

Wspomniano wcześniej o nega-
tywnych wpływach współwystępo-
wania powikłań cukrzycy (makro-
angiopatii, retinopatii, polineuropatii) 
na depresję. W przypadku pro-
blemów z wyrównaniem cukrzycy 
warto zastanowić się, czy chory 
nie zmaga się z depresją i czy nie 
należy jej leczyć. Leczenie depresji 
u diabetyków, pomimo swej złożo-
ności, przyczynia się do poprawy 
nastroju, funkcjonowania, jakości 
życia pacjenta, jak również lepszego 
wyrównania cukrzycy.

Zaburzenia funkcji 
poznawczych w cukrzycy

Z różnego rodzaju zaburzeń 
poznawczych i chorób otępiennych 
osób podeszłego wieku zdawano 
sobie od dawna, choć nie używano 
obecnych określeń i zakres wiedzy 
na ten temat był znikomy. Przyto-
czona już wcześniej biblijna księga 
Syracha zwraca uwagę także na ten 
aspekt: „(…) wspomagaj swego ojca 
w starości, nie zasmucaj go w jego 
życiu. A jeśliby nawet rozum stracił, 
miej wyrozumiałość, nie pogardzaj 
nim, choć jesteś w pełni sił” (3).

Epidemia cukrzycy w krajach 
rozwiniętych dotyczy wszystkich 
grup wiekowych, coraz częściej ob-
serwuje się występowanie cukrzycy 
typu 2 wśród młodzieży, jednak 
największy bezwzględny przyrost 
przypadków cukrzycy aktualnie 
obserwuje się wśród ludzi starszych 
(21). Obecnie 42% chorych na cu-
krzycę w Stanach Zjednoczonych 
ma 65 lub więcej lat i prognozuję 
się, że wskaźnik ten wzrośnie do 
53% w 2025 roku oraz do 58% 
w 2050 roku. U takich chorych do 
tradycyjnych powikłań cukrzycy, 

dołącza się pogorszenie czynności 
poznawczych i im podobnych scho-
rzeń należących do grupy chorób 
geriatrycznych (22). Dla chorych na 
cukrzycę w podeszłym wieku, zagro-
żenie utratą niezależności wskutek 
postępującego pogorszenia funkcji 
poznawczych i sprawności fizycz-
nej może być powodem większych 
obaw i stresu niż kliniczny postęp 
znanych powikłań cukrzycy.

Liczne badania, prowadzone od 
lat 80-tych minionego wieku wska-
zują na dodatnią korelację między 
cukrzycą a upośledzeniem funkcji 
poznawczych (23).

Przyczyną tych zaburzeń może 
być przewlekła hiperglikemia i wy-
twarzanie końcowych produktów 
glikacji, przyczyniających się do 
uszkodzenia tkanki naczyniowej, 
uszkodzenia DNA i mitochondriów 
w mózgu, jak również wzrostu 
stężenia wolnych rodników, media-
torów zapalnych i odkładania złogów 
amyloidu (23). Cukrzyca może 
wpływać ujemnie na czynności 
poznawcze poprzez hiperglikemię 
i zaburzenia mózgowego przepływu 
krwi oraz upośledzone zaopatrzenie 
mózgu w składniki odżywcze (24). 
W hiperglikemii upośledzeniu ule-
ga transport czynny przez barierę 
krew-mózg oraz błonę komórkową 
neuronów i komórek gleju. Dotyczy 
to m. in. choliny, która jest prekur-
sorem acetylocholiny – ważnego 
neurotransmitera dla procesów 
pamięci, a także sodu i potasu 
z obniżeniem aktywności ATP-azy 
sodowo-potasowej. Przewlekła 
hiperglikemia może niekorzystnie 
wpływać na działanie kluczowych 
neurotransmiterów: noradrenaliny, 
serotoniny i dopaminy (25, 26). 

Inną przyczyną zaburzeń po-
znawczych są niedokrwienia i udary 
mózgu występujące u chorych na 
cukrzycę. Z cukrzycą związane są 
także epizody hipoglikemii oraz 
ich następstwa metaboliczne i na-
czyniowe, które mogą oddziaływać 
na późniejsze funkcje poznawcze. 
W badaniach eksperymentalnych 
zaobserwowano, że w hipoglikemii 
dochodzi do uszkodzenia warstw 

kory mózgu, hipokampa i jądra 
ogoniastego (25). 

W eksperymencie na zwierzę-
tach dowiedziono, że neurony tych 
okolic obumierają w 2-8 godzin po 
wystąpieniu incydentu ostrej hipogli-
kemii. Z tego wynika, że nawet nie-
znaczne zaburzenia metabolizmu 
neurocytów, regulacji neuroprze-
kaźników oraz krążenia krwi mogą 
doprowadzić do różnie nasilonej 
encefalopatii, dysfunkcji ruchowych 
i poznawczych pod postacią różnie 
nasilonych zaburzeń emocjonalnych 
i intelektualnych (27). 

Strachan i wsp. (28) oceniając 
prospektywnie chorych w 1, 5, 9 i 30 
dniu po wystąpieniu licznych, ciężkich 
epizodów hipoglikemii zaobserwowa-
li, że powrót funkcji intelektualnych 
do stanu sprzed epizodu następuje 
średnio po 1,5 dnia. Z uwagi na krótki 
czas trwania badania nie można 
było określić w jakim stopniu po-
wtarzające się epizody hipoglikemii 
wpływałyby na trwałe pogorszenie 
funkcji intelektualnych. 

Przyczynę częstszego występo-
wania zespołów otępiennych, w tym 
choroby Alzheimera w cukrzycy, 
upatruje się we wspólnym podłożu 
genetycznym (29). W badaniach, 
wykazano związek między cukrzycą 
a pogorszeniem funkcji poznawczych 
i klinicznymi objawami otępienia. 
W dwóch badaniach stwierdzono 
o 60-100% wzrost ryzyka pogorsze-
nia funkcji poznawczych w stosunku 
do osób bez cukrzycy (30, 31). Ta 
korelacja występuje w zakresie wielu 
domen poznawczych m.in. uwagi, 
koncentracji, rozumowania wzroko-
wo-przestrzennego, pamięci słow-
nej, napędu psychomotorycznego, 
upośledzenia funkcji zależnych od 
płata czołowego, nie zaobserwowa-
no natomiast pogorszenia wyników 
zmodyfikowanego skróconego bada-
nia stanu umysłowego (MMSE – mini 
mental state exam). 

Cukrzyca a choroba 
Alzheimera

U chorych na cukrzycę wystę-
puje przede wszystkim otępienie 
rozwijające się na podłożu zmian 
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otępienny, potwierdzono że cukrzyca 
jest znamiennym czynnikiem ryzyka 
wystąpienia otępienia zarówno 
o charakterze naczyniowym, jak 
i typu Alzheimera, co ciekawe ta 
postać była związana z płcią męską. 
Inne badania również zwracają 
uwagę, na częstsze występowanie 
choroby Alzheimera i otępienia na-
czyniopochodnego u chorych na cu-
krzycę typu 2 (32, 33). Różnicowanie 
otępienia naczyniowego i choroby 
Alzheimera w praktyce sprawia duże 
trudności, ponieważ sama kompo-
nenta naczyniowa może wpływać na 
przebieg tej choroby.

 Dotychczas dokładnie nie wia-
domo, jaki konkretnie mechanizm 
odpowiada za związek między cukrzy-
cą a chorobą Alzheimera. Prawdopo-
dobnie wiodącą rolę w rozwoju tego 
typu otępienia odgrywa nieprawidłowy 
metabolizm glukozy związany z insu-
linoopornością komórek mózgowych. 
W badaniach sekcyjnych osób zmar-
łych na chorobę Alzheimera zauwa-
żono zmniejszoną ekspresję genów 
kodujących białka kaskady sygnaliza-
cyjnej dla insuliny w mózgach. 

W pracach Steena i wsp. (34) 
przebadano pośmiertnie mózgi 28 
pacjentów z chorobą Alzheimera 
(AD) porównując je z mózgami osób 
zdrowych. Używając metod PCR, 
immunoprecypitacyjnych i cytoche-
micznych stwierdzono, że w mózgu 
pacjentów z chorobą Alzheimera 
uległa zmniejszeniu ekspresja genów 
kodujących białka cyklu sygnalizacyj-
nego insuliny oraz występuje niższy 
poziom kilku białek tego szlaku, 
w tym obniżony poziom substratu 
receptora insuliny (IRS), kinazy fo-
fatydyloinozytolu (PI3), fosfoAkt oraz 
tau, a także zmniejszenie ekspresji 
genu dla IGF. 

Wyniki te przyczyniają się do 
wzmocnienia poglądu że chorobę 
Alzheimera można uważać za po-
krewną cukrzycy typu 2. Dla tego 
typu zaburzeń zaproponowano 
nazwę cukrzyca mózgowa, gdyż 
zaburzenia neuroendokrynne są 
zbliżone do cukrzycy typu 2 z tym, że 
są zlokalizowane przede wszystkim 
w mózgu (35).

naczyniowych, natomiast związek 
z chorobą Alzheimera wydaje się 
słabszy. W badaniu populacyjnym 

Rochester Study (19) prowadzo-
nym przez 14 lat na 981 osobowej 
grupie, w której 101 miało zespół 

Opis przypadku klinicznego
Mężczyzna lat 44, żołnierz zawodowy z 26-letnim stażem służący w jed-

nostkach radiotechnicznych, pracujący ostatnio na stanowisku z monitorem 
ekranowym, aktualnie odchodzący na wcześniejszą emeryturę wojskową. 
Żołnierz zgłosił się do Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej celem 
wykonania badań komisyjnych pod względem przydatności do zawodowej 
służby wojskowej i określenia kategorii zdrowia.

 Pacjent z otyłą budową ciała, BMI-33 kg/m2, obwód talii-112 cm. 
W badaniu fizykalnym osłuchowo tony serca głuche, bez szmerów pato-
logicznych. RR-160/90 mmHg, HR-84/min. Tętno obwodowe symetryczne, 
prawidłowe. Nad płucami szmer oddechowy pęcherzykowy prawidłowy. 
Brzuch wysklepiony nad poziomem klatki piersiowej miękki, niebolesny 
bez oporów patologicznych. Objaw Goldflamma obustronnie ujemny. Bez 
obrzęków kończyn dolnych.

W badaniach laboratoryjnych: poziom cholesterolu całkowitego-210 
mg/dl, cholesterolu frakcji HDL-56 mg/dl, LDL-106 mg/dl, Triglicerydów-
134 mg/dl, glikemia na czczo- 135mg/dl, 2 godz. po posiłku 129 mg/dl, 
HbA1C-6.8%.

EKG- lewogram, rytm zatokowy miarowy 64/min. Zapis w granicach 
normy.

 Jak wynika z wywiadu, pierwsze problemy zdrowotne pojawiły się w wieku 
30 lat. Stwierdzono wówczas graniczne ciśnienie tętnicze, zaburzenia lipido-
we, otyłość. W 1996 podczas hospitalizacji w Klinice Chorób Wewnętrznych 
rozpoznano zespół metaboliczny. Ze względu na zaburzenia nerwicowe ho-
spitalizowany w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w 2000 roku. 
Rozpoznano wówczas zaburzenia depresyjne i lękowe mieszane. Pacjent 
był poddany psychoterapii bez leczenia farmakologicznego. Od 2001 roku 
systematycznie leczony ambulatoryjnie w PZP. Pacjent przyjmował wtedy 
różne zestawy leków. Poza preparatem fluoksetyny, były to trójpierścieniowe 
i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne (Amitryptylina, Mianseryna) 
oraz neuroleptyki (Perazyna, Lewomepromazyna), jak również stosowane 
pochodne benzodiazepin (Klorazepan). W 2009 roku pacjent ponownie skiero-
wany przez lekarza psychiatrę do Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych 
w Szpitalu Wojewódzkim w Radomiu. Postawiono rozpoznanie: zaburzenia 
depresyjne i lękowe mieszane, zespół anankastyczny. W leczeniu wówczas 
zastosowano: Fevarin (Fluwoksamina) 50 mg 2x1 tabl oraz Lerivon (Mianse-
ryna) 60 mg 1x1 tabl. Cukrzycę typu 2 rozpoznano w 2004 roku (HbA1C- 8.6 
%).W leczeniu wówczas zastosowano Metforminę 2x 500 mg oraz Gliklazyd 30 
mg 1 tabl. na dobę. Następnie leczenie kontynuowano wyłącznie Metforminą 
w dawce 3x 850 mg z dobrym sutkiem. Pacjent przyjmował poza tym leki 
hipotensyjne: Bisoprolol 5 mg, Ramipril 10 mg, Amlodypinę 5 mg oraz Sim-
wastatynę 20 mg i kwas acetylosalicylowy 75 mg. Nadciśnienie tętnicze było 
dobrze kontrolowane. W badaniu okulistycznym z oceną dna oka stwierdzono 
cechy angiopatii nadciśnieniowej I stopnia, nie stwierdzono cech retinopatii 
cukrzycowej. Badanego uznano za niezdolnego do zawodowej służby woj-
skowej i przyznano III grupę inwalidztwa z ogólnego stanu zdrowia (cukrzyca 
t 2) oraz w związku ze służbą wojskową (nadciśnienie tętnicze, zaburzenia 
nerwicowe lękowo-depresyjne).

Komentarz
U opisanego chorego przed rozpoznaniem cukrzycy, występowały czyn-

niki ryzyka choroby takie jak: otyłość, mała aktywność fizyczna, nadciśnienie 
tętnicze, hiperlipidemia. Depresja na pewno była dodatkowym obciążeniem 
i mogła przyspieszyć powstanie cukrzycy, z jednej strony przez niewłaściwy 
styl życia towarzyszący depresji a z drugiej strony niekorzystne działanie 
niektórych leków na masę ciała i gospodarkę węglowodanową. Jak poka-
zuje opisywany przypadek, leczenie depresji u osoby z cukrzycą jest dość 
trudne i ograniczone choćby z punktu farmakologii leków antydepresyjnych. 
Niemniej jednak istnieją bezpieczne grupy leków jak np. selektywne inhibitory 
wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) oraz metody niefarmakologiczne 
(w tym przede wszystkim psychoterapia). Ważne jest aby to leczenie było 
podejmowane w celu jak najlepszej kontroli cukrzycy i komfortu psychofi-
zycznego pacjentów z cukrzycą.
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XII Krajowy Zjazd Lekarzy
20-22 marca 2014 r., Warszawa
Trzydniowe obrady XII Krajowego 

Zjazdu Lekarzy miały miejsce 
w warszawskim Hotelu „Novotel” 
przy ul. 1 Sierpnia. Wzięło w nich 
udział 442 delegatów z całego 
kraju. 

Uroczystego otwarcia zjazdu 
dokonał Prezes NIL Maciej Ha-
mankiewicz. Po słowach powitania 
skierowanych do delegatów i zapro-
szonych gości, zebrani oddali hołd 
pamięci licznemu gronu zmarłych 
lekarzy wybitnie zasłużonych dla 
samorządu zawodowego i polskiej 
medycyny. 

List Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego do uczestników 
Zjazdu odczytała Pani Irena Wóycic-
ka, podsekretarz stanu w Kancelarii 
Prezydenta. Dokonała też odzna-
czenia nadanym przez Prezydenta 
RP Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski prof. Andrzeja 
Wojnara z Dolnośląskiej Izby Le-
karskiej. Odznaczenia „Meritus Pro 
Medici” odebrało z rąk Prezesa NIL 
Macieja Hamankiewicza dziewięciu, 
wyłonionych przez Kapitułę Odzna-
czenia, zasłużonych dla samorządu 
lekarzy i lekarzy dentystów. Uhono-

rowani zostali także najlepsi lekarze 
sportowcy 2013 r., wśród nich kol. 
Sebastian Spaleniak z Wojskowej 
Izby Lekarskiej, który rewelacyjnie 
zadebiutował w zawodach lekkoatle-
tycznych zdobywając 3 złote medale. 
Przy tej okazji z najwyższym uzna-
niem o sportowcach i dokonaniach 
sportowych naszych lekarzy wypo-
wiedział się przewodniczący Komisji 
Sportu NIL Jacek Tętnowski. 

Następnie głos zabierali go-
ście Zjazdu, m.in. wicemarszałek 
Senatu Stanisław Karczewski i wi-
ceminister zdrowia Igor Radziewicz- 

-Winnicki. Wicemarszałek Senatu 
podziękował lekarzom za ich wy-
siłek i stwierdził, że dzięki nim ten 
ułomny system jednak funkcjonuje 
mimo ciągłego niedoboru środków. 
Podziękował też Prezesowi NIL za 
wspomnienie min. Zbigniewa Religi. 
Wiceminister zdrowia Igor Radzie-
wicz-Winnicki zwrócił uwagę na 
kryzys zaufania do zawodu lekarza 
i potrzebę częstszego rozmawiania 
o zasadach etyki. Zapraszał też 
do udziału w dyskusji nt. opieki 
zdrowotnej stwierdzając przy tym, 
że bez pomocy środowiska lekar-

skiego nie uda się zreformować 
systemu.

Roboczą część Zjazdu zapo-
czątkował wybór Przewodniczące-
go Zjazdu. Został nim Andrzej Sa-
woni. Następnie dokonano wyboru 
wiceprzewodniczących i sekretarzy 
Zjazdu. W tym gronie znaleźli się 
przedstawiciele Wojskowej Izby 
Lekarskiej: Andrzej Gałecki, który 
został jednym z wiceprzewod-
niczących i Stefan Antosiewicz 
wybrany na sekretarza Zjazdu. 
O poszerzenie przedstawionego 
porządku obrad i wniesienie punktu 
otwierającego dyskusję o powo-
łanie odrębnej izby dentystycznej 
wnioskował Marcin Tatrzański 

Delegaci Wojskowej Izby Lekarskiej na sali obrad



naczelna izba leKarsKa

„Skalpel” 3/2014 17

Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP pani minister Irena Wóycicka 
i odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski prof. Andrzej 
Wojnar

z Krakowa, jednak wniosek ten 
upadł (za – 44 głosy, przeciw – 
202). Po dokonaniu wyboru władz 
Zjazdu, wybrano komisje zjazdowe. 
W skład komisji mandatowej wszedł 
Konrad Maćkowiak. 

Część sprawozdawczą otworzy-
ło wystąpienie Prezesa NIL Macieja 
Hamankiewicza. Podkreślił w nim 
zaangażowanie NIL w opiniowaniu 
aktów prawnych, w tym ponad 100 
ustaw i blisko 600 rozporządzeń, 
jednocześnie krytycznie ocenił 
styl w jakim stanowione jest pra-
wo. Mówił też o wykorzystywaniu 
przez NIL funduszy unijnych na 
realizację projektów szkoleniowych 
dla lekarzy i prowadzonych akcjach 
protestacyjnych. Prezes NIL wyraził 
żal, że w posiedzeniach NRL tak 
rzadko w minionej kadencji chcieli 
brać udział urzędnicy MZ i sam 
minister zdrowia. 

Kolejne sprawozdania kaden-
cyjne złożyli: skarbnik NIL Andrzej 
Sawoni – z działalności finansowej 
NIL i przewodniczący Naczelnej 
Komisji Rewizyjnej Jarosław Za-
wiliński. 

W dyskusji nad sprawozdaniem 
z działalności NRL powracano do 
tzw. protestu receptowego i po-

wodów zalecenia przez NIL odstą-
pienia od niego. M. Hamankiewicz 
wyjaśniał, że decyzję o zawie-
szeniu protestu podjęto ponieważ 
nastąpiło zachwianie wizerunku 
samorządu, a przy tym nie było 
wiadomo czy uda się tym protestem 

„coś wygrać”. Z kolei Konstanty Ra-
dziwiłł zauważył, że istotą protestu 
było niepodpisywanie umów na 
wystawianie recept refundowanych. 
W tej formie protestu udział wzięła 
znikoma liczba lekarzy, zatem 
przedłużanie protestu w takiej for-
mie było nieuzasadnione. Innym 
głosem w dyskusji było wskazanie 
na relatywnie niską skuteczność 
podejmowanych działań i w związ-
ku z tym Zjazd powinien podjąć 
decyzję, czy trwanie od 2 lat w za-
wieszeniu jest właściwe. 

Do końca pierwszego dnia 
obrad Zjazd przegłosował i przyjął 
sprawozdania kadencyjne oraz 
podjął uchwałę o udzieleniu NRL 
absolutorium za okres kadencji 
2010-2014. 

W drugim dniu obrad kaden-
cyjne sprawozdanie jako pierw-
sza złożyła Naczelna Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej 
prof. Jolanta Orłowska-Heitzman. 

Mówiąc o współpracy z organami 
sprawiedliwości stwierdziła, że nie-
zbędne jest informowanie OROZ 
przez prokuratury o prowadzonych 
przeciw lekarzom postępowaniach. 
Stwierdziła też, że wiele wniosków 
z postępowań rzeczników powinno 

Hołd pamięci zmarłych lekarzy 
– wspomina prezes NIL Maciej 
Hamankiewicz
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być wykorzystywanych w szkole-
niu specjalizacyjnym. Swój złożony 
program – mówiła – realizowała 
przy pomocy zastępców, którym za 
ich trudną pracę złożyła podzięko-
wania. NROZ prowadził w VI ka-
dencji ponad 14000 postępowań, 
najczęściej dotyczących dziedzin 
medycyny: interna, pediatria, po-
łożnictwo, chirurgia z ortopedią 
i stomatologia (głównie implan-
tologia i protetyka). Wspomniała, 
że szczególną uwagę zwracano 
na pracę OROZ i ich biur, które 
nie we wszystkich izbach są 
rozdzielone od kancelarii Sądów 
Lekarskich. 

głosowało 169 delegatów, przeciw 
było 51.

Sprawozdanie z działalności 
Naczelnego Sądu Lekarskiego 
złożył Przewodniczący dr Wojciech 
Łącki. Mówił on, że liczba prowa-
dzonych spraw od 2011 r. wyraźnie 
rosła i ten wzrost się utrzymuje. 
Przedstawił statystykę orzeczeń 
NSL. Wynika z niej, że 25,5% po-
stępowań umorzono, w 33% spraw 
orzeczono uniewinnienie, karę upo-
mnienia orzeczono w 22,6% spraw, 
nagany – w 11,8%, ograniczenie 
w wykonywaniu zawodu – 1,6%, 
a zawieszeniem prawa wykonywa-
nia zawodu 2,5%. Taką statystykę 
krytykuje MZ stwierdzając, że sądy 
są bardzo łagodne. Przewodni-
czący Wojciech Łącki mówił też 
o prowadzonej działalności szkole-
niowej dla przewodniczących OSL, 
która to jest nieodłączną częścią 
działalności NSL. Sprawozdanie 
Przewodniczącego NSL zostało 
przyjęte przez Zjazd. 

Solą drugiego dnia Zjazdu były 
oczywiście wybory, które wywoły-
wały chwilami niemało emocji. 

O funkcję Prezesa NIL postano-
wiły powalczyć 2 osoby: Prezes NIL 
Maciej Hamankiewicz i b. NROZ 
prof. J. Orłowska-Heitzman. 

W dyskusji nad sprawozdaniem 
NROZ prof. Zbigniew Czernicki 
z OIL w Warszawie stwierdził, że 
prowadzenie przez panią Rzecznik 
postępowań przeciwko osobom 
funkcyjnym, jak też kontrolowanie 
sądów lekarskich – było jej abso-
lutną porażką. Było też przekra-
czaniem uprawnień jakie posiada 
Rzecznik. W podobnym duchu 
wypowiadali się inni dyskutanci. 
W odpowiedzi NROZ wyjaśniała, 
że nie ingerowała w pracę sądów, 
a jej decyzje odnoszące się do 
funkcyjnych nie były po to, by kogoś 
ukarać, ale by wzbudzić refleksje. 
Za przyjęciem sprawozdania NROZ 

Głos zabierają goście Zjazdu: wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski 
(zdjęcie powyżej) oraz wiceminister zdrowia Igor Radziszewski-Winnicki (zdjęcie 
poniżej)

Głosuje kol. Janusz Małecki z WIL
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Wyróżniony sportowiec 2013 r. kol. 
Sebastian Spaleniak z Wojskowej 
Izby Lekarskiej

Nowo wybrany Naczelny Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej dr 
Grzegorz Wrona rozmawia z prof. 
Jolantą Orłowską-Heitzman

Minister Irena Wóycicka

nad kilkudziesięcioma projektami 
uchwał Zjazdu i głosowania uchwał 
i apeli. Zjazd podjął m. in.: uchwałę 
w sprawie programu samorządu 
lekarskiego na lata 2014-2017, 
w sprawie zmiany uchwały w spra-
wie regulaminu wewnętrznego 
urzędowania sądów lekarskich, 
w sprawie ustawy refundacyjnej, 
w sprawie przeprowadzenia szcze-
gółowej analizy i podjęcie działań 
mających na celu zmianę prze-
pisów podatkowych, w sprawie 
odpisu finansowego na rzecz Na-
czelnej Izby Lekarskiej, w sprawie 
podjęcia działań zmierzających 
do zmiany regulacji prawnych 
i administracyjnych dotyczących 
nabytych przez lekarzy umiejętno-
ści i wielu innych niezwykle ważnych 
uchwał. Ponadto Zjazd przyjął 16 
apeli. O szczegółach zapewne poin-
formuje „Gazeta Lekarska”. 

Po wyczerpaniu programu Zjazd 
został zamknięty. 

tekst i foto:
Zbigniew UŁaNoWski.

O funkcję NROZ ubiegali się: 
Artur Hartwich z Krakowa, Stefan 
Kopocz z Katowic, Marek Ryb-
kiewicz ze Szczecina i Grzegorz 
Wrona z Poznania. 

Wybory poprzedzone były oso-
bistą i programową prezentacją 
kandydatów. W wyborach na Pre-
zesa NIL zwyciężył Maciej Haman-
kiewicz, który uzyskał 290 głosów 
poparcia, przy 104 głosach za p. 
J. Orłowską-Heitzman. Spośród 
kandydatów na NROZ najlepiej 
wypadł i wybory wygrał w I turze 
dr Grzegorz Wrona (227 głosów). 
Zwycięzcy odebrali zasłużone bra-
wa i gratulacje będące widocznym 
wyrazem zadowolenia Zjazdu 
z trafności wyborów. 

W dalszej kolejności zgłaszano 
kandydatów do Naczelnej Rady 
Lekarskiej (75 osób, w tym 50 z wy-
boru), Naczelnej Komisji Rewizyjnej, 
Naczelnego Sądu Lekarskiego, 
zastępców NROZ, do Krajowej 
Komisji Wyborczej. Pełne listy 
osób wybranych do tych organów 
można znaleźć na stronie interne-
towej NIL. 

Reprezentacja Wojskowej Izby 
Lekarskiej nie wypadła w tych 
wyborach imponująco. Do NRL 
wybrano jedynie prof. Jerzego 
Kruszewskiego (w jej skład z urzę-
du wchodzi prezes RL WIL dr Jan 
Sapieżko), zastępcą NROZ został 
ponownie wybrany Janusz Małecki. 
W skład NSL weszli: prof. Bronisław 
Stawarz i prof. Krzysztof Zieliński. 
Dużą stratą dla naszej izby jest 
niewybranie do NRL prof. Mariana 
Brockiego, niezwykle zaangażo-
wanego działacza samorządu we 
wszystkich kadencjach. Brakować 
też będzie przedstawiciela naszych 
stomatologów (nie został wybrany 
kol. Jacek Woszczyk). 

Wybory do organów NIL prze-
biegały w nieco innej atmosferze. 
Dawała się wyczuć pewna nerwo-
wość w zabiegach o głosy delega-
tów zwiększające szanse swoich 
przedstawicieli. 

Końcówka drugiego dnia i dzień 
trzeci to były głównie dyskusje 
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Posiedzenie RL WIL

Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL 
w dniu 3 kwietnia 2014 r.W przeddzień XXXII Zjazdu Le-

karzy WIL odbyło się kolejne 
posiedzenie Rady Lekarskiej WIL. 
Uczestniczyło w nim 18 członków 
Rady Lekarskiej oraz dyrektor Biura 
WIL mgr Renata Formicka i radca 
prawny mec. A. Niewiadomski.

Obradom przewodniczył Prezes 
RL WIL Jan Sapieżko. Na wstępie 
przedstawił proponowany porządek 
posiedzenia, który został jednogłośnie 
przyjęty przez uczestników.

Następnie omówił przebieg ob-
rad XII Krajowego Zjazdu Lekarzy. 
Podkreślił niezadowolenie delegatów 
z nieobecności na Zjeździe zapro-
szonego ministra zdrowia Bartosza 
Arłukowicza. W plenarnej debacie 
poruszano m. in. problem zmniejsze-
nia kolejek do specjalistów, poprzez 
przekazanie większych uprawnień 
lekarzom rodzinnym. Wg delegatów 
lekarze POZ nie są do tego typu 
zadań specjalistycznie przygotowani,, 
a w swych gabinetach nie posiadają 
odpowiedniego sprzętu. Dyskutowano 
również o diagnozowaniu i leczeniu 
pacjentów onkologicznych, zwracając 
uwagę na zbyt małą liczbę lekarzy 
patomorfologów (w Polsce mamy ich 
ok. 400), których rozpoznanie rodzaju 
nowotworu z pobranego wycinka jest 
podstawowym etapem poprawnego 
leczenia.

Jan Sapieżko poinformował rów-
nież o krytycznej ocenie wystawionej 
NRL przez Naczelną Komisję Rewi-
zyjną w związku ze znacznymi wydat-
kami finansowymi przeznaczanymi na 
podróże zagraniczne. 

Prezes WIL krytycznie ocenił pro-
cedurę wyboru kandydatów do NRL 
i statutowych organów NIL. Spośród 
zgłoszonych przez WIL kandydatów 
do NRL, a byli nimi: prof. dr hab. 
n. med. Jerzy Kruszewski, prof. dr hab. 
n. med. Marian Brocki oraz lek. dent. 
Jacek Woszczyk, tylko prof. J. Kru-
szewski został wybrany do Naczelnej 
Rady Lekarskiej.

Następnie przedstawiciele firmy 
ubezpieczeniowej „Asecurama Med" 
omówili propozycje w zakresie ubez-
pieczeń dedykowanych lekarzom 
i lekarzom dentystom, członkom WIL 
Szczegóły oferty ubezpieczeniowej 
dla środowiska medycznego znaleźć 
można na stronie internetowej firmy.

W kolejnej części posiedzenia 
kol. Z. Zaręba, przewodniczący Ko-
misji ds. rejestru lekarzy, wydawania 
PWZ i praktyk lekarskich przedstawił 

wniosek lek. R. Gruchota o wydanie 
zaświadczenia potwierdzającego po-
siadanie prawa do udzielania świad-
czeń zdrowotnych w zakresie POZ. 
Ponieważ lek. R. Gruchot spełnia 
wszystkie określone ustawą warunki 
do wydania takiego zaświadczenia, 
na wniosek kol. Z. Zaręby członkowie 
Rady jednogłośnie podjęli decyzję 
o jego wydaniu.

Ponadto Z. Zaręba wystąpił do 
Rady z wnioskiem o podjęcie uchwał 
w sprawach związanych z wpisami 
i skreśleniami w rejestrach Indywi-
dualnych praktyk lekarskich i indywi-
dualnych specjalistycznych praktyk 
lekarskich. Rada jednogłośnie podjęła 
51 uchwał (uchwały nr 350-400/14/Vii) 
w ww. sprawach.

Przewodniczący Komisji ds. opi-
niowania kandydatów na stanowiska 
kierownicze w służbie zdrowia Piotr 
Jamrozik wnioskował o udzielenie 
poparcia nw. kandydatom:
1. prof. dr. hab. n. med. Wiesła-

wowi Konopce – do pełnienia 
funkcji konsultanta wojewódzkiego 
w dziedzinie audiologii i foniatrii dla 
województwa łódzkiego na kolejną 
kadencję;

2. dr. n. med. Januszowi Kop-
czyńskiemu – do pełnienia funk-
cji konsultanta wojewódzkiego 
w dziedzinie patomorfologii dla 
województwa świętokrzyskiego;

3. kmdr. ppor. Jackowi Hinczo-
wi – na stanowisko Ordynatora 
Oddziału w Zakładzie Nieinwa-
zyjnej Diagnostyki Kardiologicznej 
7 SzMWzP SP ZOZ w Gdańsku.
Rada jednogłośnie poparła po-

wyższe wnioski. 
Podjęła również decyzję w spra-

wie wyznaczenia lek. Krzysztofa Paw-
łowskiego, jako przedstawiciela WIL, 
do komisji konkursowej w SP ZOZ 
MSW w Koszalinie.

Zabierając ponownie głos Prezes 
WIL zaproponował wytypowanie 
kandydatów Rady do organów XXXII 
Zjazdu WIL. Po dyskusji postanowio-
no rekomendować delegatom nastę-
pujące osoby:
● Przewodniczący Zjazdu

–  Marian Dójczyński;
● Wiceprzewodniczący Zjazdu:

– Beata Toczewska
– Artur Płachta;

● Sekretarz Zjazdu:
– Marzena Mokwa-Krupowies

– Piotr Sokół;
● Komisja uchwał i wniosków:

– Stefan Antosiewicz
– Piotr Jamrozik;

● Komisja mandatowa:
– Artur Rydzyk
– Krzysztof Szczur.
Rada Lekarska podjęła również 

uchwałę nr 347/14/Vii w sprawie wy-
boru mediatora WIL. Został nim prof. 
dr hab. n. med. Eugeniusz Diuk.

Skarbnik WIL Andrzej Probucki 
omówił sprawy finansowe. Rada 
podjęła uchwały w sprawie:

– zwolnienia lekarza członka WIL 
z obowiązku opłacania składki człon-
kowskiej (uchwała nr 401/14/ViI);

– zwrotu utraconych zarobków 
lekarzowi z tytułu udziału w posie-
dzeniach Sądu Lekarskiego WIL 
(uchwała nr 349/14/Vii),
a na wniosek Prezesa RL WIL 

uchwałę nr 402/14/Vii w sprawie 
przyznania wsparcia finansowego na 
organizację Otwarcia Sezonu Motocy-
klowego DR „Białobrzegi 2014". 

Wiceprezes WIL Jacek Woszczyk 
zaproponował podjęcie uchwały 
w sprawie wykreślenia Fundacji Be 
Active z rejestru podmiotów prowa-
dzonego przez WIL, z powodu rażące-
go naruszenia warunków ustawowych 
w działalności dydaktycznej fundacji 
w zakresie kształcenia podyplomowe-
go. Uchwałę w tej sprawie (nr 347/14/
Vii) podjęto jednogłośnie.

Stefan Antosiewicz, wiceprezes 
WIL przedstawił członkom Rady do 
akceptującej wiadomości treść Apelu 
do Ministra Obrony Narodowej o pod-
jęcie działań na rzecz poprawy funk-
cjonowania wojskowej służby zdrowia 
z zaleceniem przedstawienia go na 
XXXII Zjeździe Lekarzy WIL.

Na zakończenie obrad Prezes 
WIL poinformował zebranych, że na 
Dyrektora Biura WIL rekomenduje 
Panią Renatę Formicką, która w okre-
sie pełnienia obowiązków dyrektora, 
przy równoczesnym wykonywaniu 
obowiązków głównej księgowej WIL, 
wykazała, że zasługuje w pełni na 
objęcie tego stanowiska. Rekomenda-
cja ta została przyjęta przez członków 
Rady przez aklamację.

e. k.

(oprac. na podstawie 
protokołu z posiedzenia RL WIL)
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Jak każdego roku, wiosną, odbył 
się 4 kwietnia br. Zjazd Lekarzy 

WIL, zwany umownie budżetowym. 
Przy niezłej frekwencji, która tym 
razem wyniosła 60% z ogółu dele-
gatów wybranych na VII kadencję 
i z udziałem kilku spośród dość 
licznie zaproszonych gości Zjazd 
przyjął sprawozdania organów WIL 
za rok 2013 i udzielił absolutorium 
Radzie Lekarskiej WIL oraz uchwa-
lił budżet WIL na rok 2014. 

Zjazd otworzył prezes Rady 
Lekarskiej WIL dr n. med. Jan 
Sapieżko, który serdecznie przy-
witał przybyłych delegatów i gości: 
dziekana Wydziału Wojsko-Lekar-
skiego Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi prof. Jurka Olszewskiego, 
Szefa Zarządu Wojskowej Służby 
Zdrowia Dowództwa Generalnego 
Rodzajów Sił Zbrojnych płk. lek. 
Dariusza Chłopka i Głównego In-
spektora Sanitarnego ministra Mar-
ka Posobkiewicza. Na wstępie dr 
Jan Sapieżko poinformował Zjazd 
o wybranych przedstawicielach 
WIL do organów Naczelnej Izby 
Lekarskiej na XII KZL. Następnie, 
powstaniem z miejsc i minutą ciszy 
uczczono pamięć zmarłych lekarzy. 
Ich nazwiska odczytał prezes RL 
WIL. Aktywnym działaczom na-

pozyskiwania kadr medycznych. 
Wskazywał ponadto, że obecna 
liczba ok. 240 studentów wojsko-
wych (na wszystkich rocznikach, 
studiujących od I rs.) daje szanse 
na uzupełnienie braków kadrowych. 
Na zakończenie,prof. J. Olszewski 
wręczył prezesowi RL WIL doku-
ment „Strategia rozwoju Wydziału 
Wojskowo-Lekarskiego”.

Płk. Dariusz Chłopek złożył 
wszystkim lekarzom życzenia z oka-
zji nieco zapomnianego, obchodzo-
nego właśnie 4 kwietnia Święta Woj-
skowej Służby Zdrowia. Odniósł się 
do wystąpienia swojego przedmówcy 
i stwierdził, że mamy w wojsku 
wystarczająco dużo tzw. wakatów, 

Zjazd otworzył prezes RL WIL Jan 
Sapieżko

XXXII Zjazd Lekarzy WIL
szego samorządu, wyróżnionym 
uchwałą Rady Lekarskiej z dnia 
25.10.2013 r., prezes J. Sapieżko 
wręczył dyplomy uznania i statuet-
ki Hipokratesa oraz przekazał im 
osobiste podziękowania i wyrazy 
uznania. Po tej uroczystej ceremo-
nii głos zabierali przybyli na Zjazd 
goście.

Prof. Jurek Olszewski podzię-
kował i wyraził swoje wielkie zado-
wolenie z zaproszenia go na Zjazd 
WIL, zwłaszcza - jak dodał - że 
ma to miejsce po raz pierwszy. 
Podkreślił przy tym swoją przyjaźń 
łączącą go z obecnym prezesem 
WIL. Odnosząc się do swojej dzia-
łalności stwierdził, że jego misją 
jest wykształcenie lekarzy, którzy 
zasilą szeregi wojskowej służby 
zdrowia. Ocenił, że funkcjonujący 
system kształcenia lekarzy, opar-
ty na trzech filarach tj. Wydziale 
Wojskowo-Lekarskim UM w Łodzi, 
Wojskowym Centrum Kształcenia 
Medycznego w Łodzi, przygoto-
wującym pod względem wojskowo-
medycznym i Wojskowym Instytucie 
Medycznym w Warszawie realizu-
jącym kształcenie podyplomowe 

– w obecnych warunkach spełnia 
swoją rolę i zaapelował do Zjazdu 
o wsparcie dla takiej koncepcji 

Warszawa, 4 kwietnia 2014 r.

Prezydium Zjazdu (od lewej): Artur Rydzyk, Beata Toczew-
ska, Marian Dójczyński, Marzena Mokwa-Krupowies, Piotr 
Sokół

Delegaci na sali obrad. W pierszym rzędzie Marian 
Dójczyński; z tyłu, od lewej: płk Witold Bronowski, płk 
Andrzej Chciałowski, płk Stefan Antosiewicz
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Goście Zjazdu (od prawej): wicemninister 
Marek Posobkiewicz, płk lek. Dariusz 
Chłopek, dziekan Wydziału Wojskowo- 

-Lekarskiego UM w Łodzi prof. Jurek 
Olszewski

zatem nie będzie problemu z „za-
gospodarowaniem” nawet większej 
liczby absolwentów niż ma to miejsce 
w ostatnich latach. Problemem jest, 
jak zatrzymać ich w wojsku, w sytu-
acji gdy 2/3 lekarzy w jednostkach 
wojskowych nie ma możliwości wy-
konywania zawodu, co jest skutkiem 
ustawy o działalności leczniczej. Złe 
prawo jest podstawową bolączką 
wojskowej służby zdrowia – mówił 
płk D. Chłopek i prosił aby nasz sa-
morząd wskazywał na ten problem 
wszędzie gdzie to możliwe.

Minister Marek Posobkiewicz 
podziękował za możliwość uczest-
niczenia w Zjeździe Lekarzy WIL 
i życzył wszystkim udanych ob-
rad. Wyraził ponadto uznanie dla 
działań samorządu podkreślając 

ważność pracy samorządu, która 
przenosi się na legislację. 

W części roboczej Zjazd przyjął 
Regulamin Zjazdu, dokonano wy-
boru przewodniczącego (Marian 
Dójczyński), wiceprzewodniczących 
(Beata Toczewska i Artur Rydzyk) 
i sekretarzy Zjazdu (Marzena Mo-
kwa-Krupowies i Piotr Sokół) oraz 
komisji zjazdowych. W dyskusji 
nad aktualną sytuacją w wojsko-
wej służbie zdrowia głos zabierali: 
Walenty Chudzicki, Stefan Antosie-
wicz, Krzysztof Wołyniak, Marian 
Dójczyński oraz płk Dariusz Chło-
pek. Padło wiele słów zatroskania 
i zaniepokojenia obecnym stanem 
organizacyjnym wojskowej służby 
zdrowia, ograniczoną możliwością 
wypełniania przez nią jej zadań, 
a zwłaszcza wykluczeniem lekarzy 
jednostek z procesu świadczenia 
usług medycznych. Kol. M. Dójczyń-
ski pytał, czy jest już jakiś docelowy 
model Sił Zbrojnych, o usytuowanie 
w nim wojskowej służby zdrowia 
i czy określono jej struktury i zada-
nia. Na to pytanie nie potrafił w pełni 
lub nie mógł udzielić zadowalającej 
odpowiedzi Szef Zarządu Wojsko-
wej Służby Zdrowia Dowództwa Ge-
neralnego Rodzajów Sił Zbrojnych 
płk. lek. Dariusz Chłopek. 

W części sprawozdawczej Zjaz-
du delegaci wysłuchali sprawozdań 
rocznych Prezesa RL WIL, prze-
wodniczącego Komisji Rewizyjnej 
WIL, Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej WIL i p.o. Przewodni-
czącego Sądu Lekarskiego WIL. 
Sprawozdania w całości były opu-
blikowane w poprzednim wydaniu 

„Skalpela”, dlatego tez wystąpienia 
były stosunkowo krótkie. Projekt 
budżetu WIL na 2014 r. wraz z uza-
sadnieniem omówił skarbnik WIL 
kol. Andrzej Probucki. Wobec braku 
uwag do przedstawionego projektu 
budżet poddano pod głosowanie 
i został on jednogłośnie przyjęty. Na 
zakończenie Zjazd przyjął „Apel do 
Ministra Obrony Narodowej o pod-
jęcie skutecznych działań na rzecz 
poprawy funkcjonowania wojsko-
wej służby zdrowia” - przy 1 głosie 
przeciw i 1 wstrzymującym się oraz 

XXXII Zjazd Lekarzy WIL

Wyróżnienia z rąk prezesa RL WIL odbierają: lek. dent. Bogdan Barut (zdjęcie po lewej), lek. Piotr Rybicki (zdjęcie  
po prawej) oraz lek. Witold Bronowski (zdjęcie poniżej). Prezesowi asystuje mgr Renata Formicka, dyrektor Biura WIIL
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„Stanowisko w sprawie utrzymania 
obecnego systemu kształcenia kadr 
medycznych”. Życzenia z okazji zbli-

czący Zjazdu M. Dójczyński ogłosił 
zamknięcie Zjazdu.

Zbigniew UŁaNoWski

żających się Świąt Wielkanocnych 
złożył delegatom Prezes RL WIL 
Jan Sapieżko, po czym przewodni-

APEL nr 1 
XXXII Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2014 r. 

do Ministra Obrony Narodowej 
o podjęcie działań na rzecz poprawy funkcjonowania wojskowej służby zdrowia 

XXXII Zjazd Delegatów Wojskowej Izby Lekarskiej wyraża głębokie zaniepokojenie obecnym stanem orga-
nizacji i funkcjonowania Służby Zdrowia WP. 

Obecnie obowiązujący system organizacji wojskowej służby zdrowia uniemożliwia udzielanie pomocy me-
dycznej żołnierzom Sił Zbrojnych RP. 

Pogarszające się wskaźniki ukompletowania stanów osobowych - szczególnie dramatyczne w grupie lekarzy, 
● niejasna strategia edukacyjna dotycząca kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy wojskowych, 
● pogłębiająca się frustracja kadr medycznych, 
● brak możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych przez służbę zdrowia jednostek wojskowych przy jedno-

czesnym, zbędnym dublowaniu struktur przez Wojskowe Oddziały Gospodarcze (WOG), 
● brak czytelnych rozwiązań odnośnie kierowania wojskową służbą zdrowia, promowanie na kierownicze 

stanowiska medyczne oficerów bez odpowiednich kwalifikacji, spoza medycznego korpusu osobowego, 
● próby ponownej inkorporacji systemu zabezpieczenia medycznego jako tzw. "podsystemu" logistycznego - 

stanowiące działanie całkowicie przeciwne do kierunku rozwoju wojskowych służb medycznych wiodących 
państw NATO, 

– to tylko niektóre spośród problemów dotyczących wojskowej służby zdrowia. 
Biorąc pod uwagę powyższe fakty, XXXII Zjazd Delegatów WIL apeluje do Pana Ministra o poświęcenie proble-

matyce Służby Zdrowia WP uwagi tak pod względem oceny jej faktycznego stanu jak i podjęcie inicjatyw prawnych 
oraz organizacyjnych umożliwiających optymalne wykorzystanie potencjału wojskowej służby zdrowia dla dobra 
obronności kraju, stosownie do aktualnych i przyszłych wyzwań stojących przez Siłami Zbrojnymi RP. 

Samorząd lekarzy wojskowych deklaruje pełną gotowość do aktywnego wsparcia merytorycznego powyż-
szych działań. 

Sekretarz Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
Marzena Mokwa-Krupowies Marian Dójczyński

Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekar-
skiego UM w Łodzi prof. zw. dr hab. 
n. med. Jurek Olszewski

Szef Zarządu Wojskowej Służby 
Zdrowia Dowództwa Generlnego 
Rodzajów Sił Zbrojnych płk lek. Da-
riusz Chłopek

Główny Inspektor Sanitarny wicemi-
nister Marek Posobkiewicz
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Uchwały XXXII Zjazdu Lekarzy WIL

W  1 Wojskowym Szpitalu Kli-
nicznym w Lublinie rozpoczęła 

w dniu 1.07.2013 r. działalność 
najnowsza w Lublinie, wyposażona 
w najnowocześniejszy sprzęt Pra-
cownia Hemodynamiki. Tym samym 
powstał nowy ośrodek kardiologii 
interwencyjnej. W dniu 7.02.2014 r. 
o godzinie 12 zostało dokonane 
uroczyste otwarcie Pracowni Hemo-
dynamiki, z udziałem Konsultanta 

Nowoczesna kardiologia 
w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym

Wojewódzkiego w dziedzinie Kar-
diologii, Kardiochirurgii, Kierowników 
Klinik i Ordynatorów Oddziałów 
Kardiologicznych w Województwie 
Lubelskim oraz przedstawicieli NFZ.

Dotychczas pacjentów wyma-
gających interwencyjnego leczenia 
naczyń wieńcowych, między innymi 
chorych z ostrymi zespołami wień-
cowymi, w tym z zawałem serca, 
a więc stanami zagrażającymi życiu 

pacjentów kierowano do innych pla-
cówek. Obecnie ta forma leczenia 
jest dostępna w Szpitalu Wojsko-

UcHWaŁa Nr 5 /14 /Vii
XXXii Zjazdu Lekarzy Wojskowej izby Lekarskiej

z dnia 4 kwietnia 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznych sprawozdań organów WIL 

oraz udzielenia absolutorium Radzie Lekarskiej WIL

Na podstawie art. 24 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 02 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz.1708 z późn. 
zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1.
XXXII Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej – zwanej dalej „WIL”, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdania 

organów WIL za 2013 r.: 
– Rady Lekarskiej WIL,
– Komisji Rewizyjnej WIL,
– Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WIL,
– Sądu Lekarskiego WIL,
– Komisji Wyborczej WIL.

§ 2.
Po rozpatrzeniu sprawozdań, o których mowa w § 1 i dyskusji, na wniosek Komisji Rewizyjnej WIL, Zjazd udziela 

absolutorium Radzie Lekarskiej WIL za rok 2013.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
Marzena Mokwa-Krupowies Marian Dójczyński

UcHWaŁa Nr 6/14/Vii
XXXii Zjazdu Lekarzy Wojskowej izby Lekarskiej

z dnia 4 kwietnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Wojskowej Izby Lekarskiej na 2014 r.

Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz.1708 z późn. 
zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1.
XXXII Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej uchwala budżet Wojskowej Izby Lekarskiej na 2014 r.

§ 2.
Budżet, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
Marzena Mokwa-Krupowies Marian Dójczyński
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wym pozwalając zaoszczędzić czas 
niejednokrotnie decydujący o życiu 
i zdrowiu. Pracownia, w skład której 
wchodzą dwie sale zabiegowe, wy-
posażona jest w najnowocześniej-
szy sprzęt wykorzystywany do inter-
wencji na naczyniach wieńcowych; 
dwa angiografy – stacjonarny Philips 
Allura Xper Fd 10 do zabiegów na 
naczyniach wieńcowych oraz mobil-
ny Zhiem LFD mogący służyć także 
do wszczepiania stymulatorów 
serca, badań elektrofizjologicznych 
oraz zabiegów na naczyniach obwo-
dowych. Pracownia posiada także 
ultrasonograf wewnątrzwieńcowy 
(IVUS) umożliwiający optymaliza-
cję zabiegów, aparat do pomiaru 
cząstkowej rezerwy przepływu 
(FFR) służący ocenie istotności 
zwężeń oraz rotablator umożliwiają-
cy modyfikację i leczenie twardych 

i zwapniałych zmian w naczyniach 
niepoddających się standardowym 
metodom leczenia. Zabiegi wyko-
nuje w pełni wykwalifikowany per-
sonel z wieloletnim doświadczeniem 
w kardiologii inwazyjnej; Kierownik 
Pracowni dr n. med. Grzegorz So-
bieszek oraz dr n. med. Wojciech 
Kula, dr n. med. Bartosz Olajossy, 
dr Krzysztof Chara, pielęgniarka 
Barbara Dec, technik elektroradiolog 
Piotr Czornyj, pielęgniarka Gabriela 
Kawalec, pielęgniarka Ela Ryba. 
W składzie zespołu dyżurowego 
pozostają dr Agnieszka Wysokiń-
ska, dr n. med Andrzej Witkowki, dr 
n. med. Rafał Celiński, dr n. med. 
Michał Tomaszewski, dr n. med.
Piotr Błaszczak, technik elektrora-
diolog Arkadiusz Górczyński, technik 
elektroradiolog, dr n. med. Aneta 
Kotuła. Do końca roku 2013 w Pra-
cowni wykonano badania korona-
rograficzne i zabiegi angioplastyki 
wieńcowej, w tym zabiegi z użyciem 
rotablacji oraz wykorzystaniem 
ultrasonografii wewnątrzwieńcowej 
u ponad 100 pacjentów ze stanami 
zagrażającymi życiu – ostrymi ze-
społami wieńcowymi. Przewodnim 
motywem działalności pracowni jest 
dbałość o bezpieczeństwo pacjenta 
podczas wykonywanych procedur 
z jednoczesnym naciskiem na ich 
wysoką jakość, co zapewnia no-
woczesny, wysokospecjalistyczny 
sprzęt, doświadczony personel oraz 

najwyższe standardy postępowania. 
W pracowni wykonuje się prawie 
wszystkie możliwe rodzaje zabie-
gów na naczyniach wieńcowych. 
W najbliższych planach pozostaje 
wykonywanie strukturalnych zabie-
gów serca, co wiąże się z planami 
rozwoju kardiochirurgii w Szpitalu 
Wojskowym.

Nowy ośrodek kardiologii inter-
wencyjnej ma za zadanie zaspokoić 
rosnące potrzeby społeczeństwa 
w zakresie leczenia i opieki kardio-
logicznej, ułatwiając dostęp do no-
woczesnych i skutecznych technik 
leczniczych niejednokrotnie ratują-
cych życie i zdrowie pacjentów. 

Pracownia Hemodynamiczna 
oraz Oddział Kardiologii otwierają 
więc nową kartę historii 1 Szpitala 
Wojskowego w Lublinie stanowiąc 
połączenie pomiędzy wspania-
łą tradycją medycyny związaną 
z wybitnymi postaciami kardiologii 
polskiej pracującymi na przestrzeni 
lat w szpitalu a najnowocześniejszą 
medycyną opartą o wysokospe-
cjalistyczne techniki medyczne. 
Postacią niezmiernie zasłużoną 
dla powstania Pracowni Hemody-
namicznej jest Komendant Szpitala 
płk dr n. med. Zbigniew Kędzierski, 
który dał pomysł jej zorganizowania 
i wspierał każdą inicjatywę, która 
prowadziła do powstania pracowni 

– od remontu pomieszczeń, zakupu 
aparatury po pozyskanie wykwalifi-
kowanego personelu.

Grzegorz soBiesZek
Władysław WiTcZak
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Z nieukrywaną dumą i z należytą 
satysfakcją informujemy, iż 

w tym roku jednym z laureatów na-
gród Benemerenti przyznawanych 
przez Biskupa Polowego Wojska 
Polskiego Józefa Guzdka został 
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Po-
likliniką SP ZOZ w Bydgoszczy.

W odczytanej przez nadin-
spektora Krzysztofa Gajewskiego 
laudacji biskup polowy wyróżnił 
pracowników szpitala za ofiarność 
i profesjonalizm oraz wysiłek i cięż-
ką pracę, która „pomaga przywrócić 

chorym nadzieję i zdrowie”. Zauwa-
żył również, iż „modernizacja klinik 
i oddziałów, zastosowanie najno-
wocześniejszych technik diagno-
stycznych oraz procedur leczenia 
uczyniły z tej placówki wzorcową, 
wielospecjalistyczną lecznicę”.

Nagrodę Benemerenti odebrał 
płk dr n. med. Krzysztof Kasprzak 
Komendant 10 WSzKzP SP ZOZ 
w Bydgoszczy: „Z ogromnym wzru-
szeniem stajemy przed państwem 
uhonorowani tak wielkim wyróżnie-
niem i piękną statuetką. Z niemniej-
szym wzruszeniem i dumą przekażę 

BENEMERENTI 2014 
– nagroda dla 10 WSzKzP 

tę nagrodę i te słowa całej załodze 
naszego szpitala”. Komendant wyra-
ził swoje zadowolenie z docenienia 
wysiłku i starań lekarzy, pielęgnia-
rek i całego personelu szpitala. 
Zagwarantował również, iż szpital 
w dalszym ciągu będzie pomagał 
potrzebującym opieki pacjentom.

Ksiądz Biskup odznaczył me-
dalem Milito pro Christo lekarzy 
i pracowników placówki: płk dr. n. 
med. Krzysztofa Kasprzaka, prof. 
dr. hab. med. Zdzisława Maciej-
ka, prof. dr. hab. med. Krzysztofa 

Leksowskiego, prof. dr. hab. med. 
Marka Harata, ppłk. mgr. farm. Pio-
tra Kwiatkowskiego oraz lek. Irminę 
Kaptur-Komorowską.

Gala, podczas której zostały ogło-
szone wyniki i wyłoniono laureatów 
odbyła się w Klubie Wojskowej Aka-
demii Technicznej na warszawskim 
Bemowie. Uroczystości towarzyszył 
koncert kolęd w wykonaniu zespołu 

„Why not” oraz artystów Reprezenta-
cyjnego Zespołu Artystycznego WP.

Wśród zgromadzonych zna-
leźli się m.in. minister Władysław 
Kosiniak Kamysz, gen. broni pil. 
Lech Majewski, gen. broni Edward 
Gruszka, gen. broni Zbigniew Gło-
wienka, przedstawiciele instytucji 
Ministerstwa Obrony Narodowej, 
Policji, Straży Ochrony Kolei, Straży 
Granicznej, rodziny wojskowe, pod-
chorążowie WAT i Wyższej Szkoły 
Oficerskiej Wojsk Lądowych.

mgr Dorota ceLMeR 
Sekcja Marketingu i Promocji Zdrowia 

10 Wojskowy Szpital Kliniczny 
z Polikliniką SP ZOZ

Od lewej: płk dr n. med. Krzysztof Kasprzak, prof. dr hab. med. Zdzisław 
Maciejek, prof. dr hab. med. Krzysztof Leksowski, prof. dr hab. med. 
Marek Harat, ppłk mgr farm. Piotr Kwiatkowski, lek. Irmina Kaptur- 

-Komorowska oraz Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek

10 WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy
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Płk w st. spocz. prof. dr med. 
Bogdan Wróblewski urodził się 

w Inowrocławiu 17 października 
1914 r. Uczęszczał do Gimnazjum 
i Liceum im. J. Kasprowicza, gdzie 
w 1934 r. uzyskał świadectwo doj-
rzałości. Studiował na Wydziale Le-
karskim Uniwersytetu Poznańskiego. 
Dyplom lekarza otrzymał w 1939 r. 

Podczas II wojny światowej pra-
cował w szpitalu im. św. Walentego 
w Kutnie. Po walkach nad Bzurą 
pracował w szpitalu polowym „Ko-
szary” na oddziale chirurgicznym, 
następnie w szpitalu św. Łazarza 
w Warszawie, a w latach 1940-
1943 w szpitalu im. św. Kazimierza 
w Radomiu, jako asystent, później 
ordynator. W 1943 r. został aresz-
towany przez gestapo i wywieziony 
do obozów koncentracyjnych: Au-
schwitz, później Sachsenhausen, 
gdzie przebywał w bloku nr 11. 
W 1945 r. obóz w Sachsenhausen 
wyzwoliły wojska amerykańskie. 

W czerwcu 1945 r. B. Wróblew-
ski powrócił do kraju. Przybył do 
Łodzi, gdzie organizował szpital 
PCK. Pracuje tam jako asystent, 
a następnie dyrektor zespolonych 
szpitali przy ul. Sterlinga. W grudniu 
1947 r. uzyskał stopień doktora me-
dycyny i został adiunktem w II Kli-
nice Chirurgicznej Wydziału Lekar-
skiego Uniwersytetu Łódzkiego. 

W 1950 r. wstępił do służby 
wojskowej. Pracując w Centralnym 
Szpitalu Klinicznym WP w Łodzi, 
został awansowany do stopnia 
kapitana. Organizował Ośrodek 
Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Chi-
rurgii Polowej. W marcu 1956 r. 
minister zdrowia mianował Go 
zastępcą profesora i kierownikiem 
Kliniki. W 1958 r. otrzymał awans 
na stopień pułkownika. 

Po powstaniu w 1958 r. Wojsko-
wej Akademii Medycznej w Łodzi 
objął kierownictwo Kliniki Chirurgii 
Urazowej, Ortopedii i Chirurgii 
Polowej, którą prowadził do 1975 r. 
W Jego klinice tytuły profesorskie 

100 lat Mistrza Chirurgii i Wychowawcy
uzyskało trzech kolegów, docenta 

– czterech i czterdziestu – doktora 
nauk medycznych. Kilkudziesięciu 
lekarzy wojskowych i cywilnych 
uzyskało specjalizację z zakresu 
chirurgii urazowej i ortopedii. 

Był autorem około 60 prac 
naukowych. Pracownicy kliniki opu-
blikowali przeszło 650 prac w cza-
sopismach krajowych, wygłosili 500 
prac podczas zjazdów i konferencji 
naukowych. Prof. B. Wróblewski 
był członkiem: Rady Wydziału AM 
i WAM, Rady Naukowej Szefa 
Departamentu Służby Zdrowia, 
Sekcji Problemowej Wstrząsu Po-
urazowego Polskiej Akademii Nauk, 
a w latach 1968-73 naczelnym 
chirurgiem WP.

Należy do Polskiego Towa-
rzystwa Ortopedycznego i Trau-
matologów, międzynarodowego 
Towarzystwa Organizacji Lekarzy 
i Farmaceutów, Klubu Oświęcim-
skiego, Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego – Koła nr 2 przy WAM. 
Odznaczony został medalami 
Związku i wpisany do Księgi Hono-
rowej Zarządu Wojewódzkiego.

10 marca 2013 r. otrzymał list 
laudacyjny od Kanclerza Medalu 
Honorowego Ortopedów Wojska 
Polskiego im. prof. dr hab. n. med. 
Donata Tylmana, przewodniczą-
cego Komitetu Naukowego XXX 
Jubileuszowej Konferencji Nauko-
wo-Szkoleniowej Ortopedów Woj-
ska Polskiego prof. dr hab. med. 
Krzysztofa Kwiatkowskiego, Kon-
sultanta Wojskowej Służby Zdrowia 
w dziedzinie Ortopedii i Traumato-
logii: „Z okazji XXX Jubileuszowej 
Konferencji na spotkaniu Kapituły 
Medalu Honorowy Ortopedów Woj-
ska Polskiego im. prof. dr hab. n. 
med. Donata Tylmana postanowio-
no wyróżnić medalem honorowym 
Szanownego Pana Profesora jako 
najbardziej zasłużonego dla roz-
woju naszej specjalności w wojsku. 
Proszę przyjąć to odznaczenie 
jako wyraz hołdu i najwyższego 

uszanowania Pana Profesora przez 
całe środowisko lekarzy ortopedów 
i traumatologów."

Jubilat został odznaczony: Krzy-
żem Kawalerski OOP, Złotym 
Krzyżem Zasługi, medalami: „Siły 
Zbrojne w Służbie Ojczyzny”; 10, 20 
i 30-lecia Polski Ludowej, srebrnym 
i brązowym medalem „Za Zasługi 
dla Obronności Kraju”, medalem 
Komisji Edukacji Narodowej, Krzy-
żem Oświęcimskim, Złotymi Od-
znakami PCK (3 razy), odznaką „Za 
Wzorową Pracę w służbie Zdrowia”, 
Honorową Odznaką m. Łodzi.

Był wspaniałym organizatorem 
i nauczycielem akademickim, przy-
jacielem młodzieży, ceniony przez 
lekarzy i pielęgniarki Kliniki.

W 1975 r. odszedł do rezerwy. 
Pracował w poradniach specjali-
stycznych Łodzi, Instytucie Medycy-
ny Pracy, Spółdzielni Lekarskiej. Od-
wiedzają Go byli wychowankowie. 

Z okazji setnej rocznicy urodzin 
koledzy, współpracownicy, wycho-
wankowie, pielęgniarki Kliniki oraz 
członkowie Koła nr 2 Związku Żoł-
nierzy Wojska Polskiego składają 
serdeczne życzenia spokojnych 
i zdrowych lat życia.

antoni NikieL
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Święto pracowników WSZ w Bydgoszczy

Wojskowa Służba Zdrowia jest 
jednym z najstarszych rodza-

jów służb w Wojsku Polskim, tradycja 
opieki medycznej sięga bowiem 
jeszcze czasów średniowiecza. Na 
przestrzeni wieków władcy oraz 
wodzowie armii, przykładali coraz 
większą wagę do pomocy medycznej, 
odpowiednio wyposażonej w spraw-
ne, właściwe, ruchome i stałe wypo-
sażenie medyczne. Wraz z rozwojem 
sztuki wojennej konieczny był postęp 
wojskowego systemu opieki medycz-
nej, który trwa do dziś.

Doceniając cały dorobek Woj-
skowej Służby Zdrowia oraz co-
dzienną pracę poszczególnych 
osób, które swoim wysiłkiem i tru-
dem przyczyniają się do jej rozwoju, 
10 Wojskowy Szpital Kliniczny 
z Polikliniką SP ZOZ, jak każdego 
roku, obchodził Święto Wojskowej 
Służby Zdrowia.

Uroczystość, która odbyła się 
dnia 4 kwietnia 2014 r. rozpoczęła 
się przywitaniem zaproszonych 
gości przez płk. dr. n. med. Krzysz-
tofa Kasprzaka, Komendanta 10 
WSzKzP SP ZOZ. Wśród przyby-
łych znaleźli się m.in. reprezentanci 
władz rządowych, wojskowych, 

dostojni kościelni, służby mundu-
rowe, członkowie Rady Społecznej, 
dyrektorzy innych placówek, spon-
sorzy Szpitala oraz byli pracownicy 
i przyjaciele 10 WSzKzP SP ZOZ.  

W dalszej kolejności przypo-
mniano bogatą historię Wojskowej 
Służby Zdrowia oraz odczytano 
Rozkaz Komendanta Szpitala 
zgodnie, z którym wręczono:
– wyróżn ien ia  za os iągn ię -

cia w działalności naukowo- 
-badawczej:

 Nagroda I stopnia: Klinika Re-
habilitacji

 Nagroda II stopnia: Zakład Pa-
tomorfologii

 Nagroda III stopnia: Klinika 
Neurochirurgii

– wyróżnienia za osiągnięcia 
w działalności organizacyjno-
dydaktycznej:

 Nagroda I stopnia: Komenda 
Szpitala 

 Nagroda II stopnia: Klinika Re-
habilitacji

 Nagroda III stopnia: Klinika 
Neurologiczna

– wyróżnienia za indywidualne 
osiągnięcia w działalności na-
ukowo-badawczej:

 dr n. biol. Emilia Mikołajewska
 dr n. med. Tomasz Bogiel
 ppłk dr n. med. Robert Włodar-

ski
– wyróżnienia za obronę rozprawy 

doktorskiej i uzyskanie stopnia 
naukowego:

 płk dr n. med. Jarosław Marci-
niak

 dr n. med. Tomasz Ługowski
 dr n. med. Marek Balcerzak
 dr n. med. Katarzyna Lahutta
 dr n. med. Waldemar Siedla-

czek
 dr n. med. Karolina Hankiewicz 

– Ziołkowska
– wyróżnienia za uzyskanie tytułu 

specjalisty w dziedzinie:
● choroby wewnętrzne:
 lek. Błażej Przybysławski
 lek. Magdalena Derenda-

Wołonkiewicz
● diabetologia:
 mjr lek. Marcin Jóźwiak
● choroby płuc
 lek. Iwona Patyk
● kardiologia:
 dr n. med. Tomasz Ługowski
 lek. Bartosz Topoliński
● urologia:
 kpt. dr n. med. Piotr Świniar-

ski
● chirurgia naczyniowa:
 mjr lek. Rafał Góra
● okulistyka:
 lek. Katarzyna Skoczylas
● protetyka:
 lek. stom. Anna Wnuk
● fizjoterapia:
 mgr Agnieszka Gozdek.

Zgromadzeni mieli zaszczyt 
wysłuchać również wystąpień:
● płk Roberta Gregulskiego – Sze-

fa Oddziału Operacyjno-Me-
dycznego Dowództwa Operacyj-
nego Rodzajów Sił Zbrojnych

● Ewy Mes – Wojewody Kujaw-
sko-Pomorskiego

● Edwarda Hatwicha – Wicemar-
szałka Województwa Kujawsko- 

-Pomorskiego

Święto Wojskowej Służby Zdrowia 2014

Od lewej: płk Robert Gregulski, płk dr n. med. Krzysztof Kasprzak, dr n. med. 
Krzysztof Radziszewski oraz Ewa Mes



wspomnienia

„Skalpel” 3/2014 29

● płk. Edmunda Łącznego – zastęp-
cy Prezesa Kujawsko-Pomor-
skiego Związku Wojewódzkiego 
Żołnierzy Wojska Polskiego

● płk. w st. spocz. Wojciecha 
Wałęsy – Prezesa Koła Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego

● gen. bryg. dr n. med. Andrzeja 
Wiśniewskiego

● Wiesławy Stefaniak-Gromadki – 
wiceprzewodniczącej Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych.
Zwieńczeniem uroczystości 

Zachowajmy Ich w naszej pamięci!

Śp.
dr n. med. Zbigniew Gierowski

5.11.1927  r. – 19.02.2013 r.

Śp.
lek. Wiesław Kowalski
13.11.1939  r. – 12.04.2013 r.

Śp.
lek. Wojciech Strzelecki
15.10.1960 r. – 16.11.2012 r.

Śp.
lek. Piotr Charytonik

18.06.1952  r. – 11.04.2013 r.

Śp.
lek. Walenty Bocian

2.02.1935  r. – 28.03.2013 r.

były prezentacje wprowadzonych 
nowych metod leczenia w 2013 r. 
● Klinika Neurochirurgii

– „Leczenie operacyjne agresji 
poprzez stymulację pod-
wzgórza i jądra półleżącego”

 prof. dr hab. n. med. Marek 
Harat, 

 mjr dr n. med. Marcin Rudaś
 (prowadził: ppłk dr n. med. 

Piotr Gasiński
– „Endoskopowa resekcja 

guzów przysadki mózgowej“
 mjr dr n. med. Marcin Birski, 
 mjr dr n. med. Dariusz Pacz-

kowski
 (prowadził: mjr dr n. med. 

Marcin Birski)
● Kliniczny Zakład Radiologii Le-

karskiej
– „Angiografia 3D – nowe moż-

liwości diagnostyczne”
 ppłk lek. Cezary Wałęsa, 
 lek. Witold Gaca
 (prowadził: Witold Gaca)

● Oddział Kliniczny Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii

– „Hipotermia terapeutyczna”
– „Zastosowanie dializy albu-

minowej u chorych z niewy-
dolnością wątroby”

 ppłk dr n. med. Robert Wło-
darski

● Klinika Ortopedii i Chirurgii Ura-
zowej Narządu 

– „Zastosowanie komory hiper-
barycznej w procesie gojenia 
ran w leczeniu przewlekłych 
zapaleń kości i stawów”

 ppłk lek Andrzej Osuch
 (prowadził: ppłk dr n. med. 

Jerzy Lachowicz)
● Klinika Rehabilitacji 

– „Urządzenie do ćwiczeń 
czynnych ręki”

 dr n. med. Krzysztof Radzi-
szewski.

mgr Dorota ceLMeR
fot.: Jerzy BRUsZkoWski

Śp.
lek. Jerzy Majewski

12.04.1951  r. – 4.05.2013 r.
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Śp.
lek. Kozieł Włodzimierz
27.08.1953  r. – 15.10.2013 r.

Śp.
dr n. med. Marian Świątkowski

8.01.1933  r. – 6.06.2013 r.

Śp.
lek. Jan Klonowski

13.11.1912  r. – 21.06.2013 r.

Śp.
lek. dent. dr n. med. Józef Caba

14.02.1932  r. – 7.07.2013 r.

Śp.
lek. Czesław Góra

19.05.1934  r. – 26.08.2013 r.

Śp.
lek. Mieczysław Lachowski

16.04.1934  r. – 3.10.2013 r.

Śp.
dr hab. n. med. Tadeusz Grabowski

16.05.1925  r. – 29.12.2013 r.

Śp.
dr n. med. Ryszard Podedworny

13.07.1951  r. – 18.01.2014 r.

Śp.
dr n. med. Antoni Krasicki

10.07.1936  r. – 27.01.2014 r.

Śp.
dr n. med. Jerzy Halter
20.04.1934  r. – 10.02.2014 r.

Śp.
dr n. med. Jan Wiaderny

1.01.1946  r. – 8.03.2014 r.

Śp.
lek. Andrzej Borowski

22.08.1940  r. – 16.03.2014 r.

Śp.
lek. Kazimierz Kmieć

12.03.1937  r. – 27.10.2013 r.

Śp.
lek. Tomasz Granecki

6.02.1948  r. – 18.03.2014 r.
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Dnia 5.02.2014 r. zmarł płk w st. 
spocz. prof. dr hab. med. Jan 

Nowicki, wybitny otolaryngolog au-
diolog, wieloletni pracownik naukowy 
i Kierownik Pracowni Patofizjologii 
Słuchu i Układu Równowagi Wojsko-
wego Instytutu Medycyny Lotniczej.

Poznałem Pana Profesora 
w 1973 r., kiedy rozpocząłem pracę 
Wojskowym Instytucie Medycyny 
Lotniczej. Byłem jego uczniem 
i podwładnym, a na tej podstawie, 
podczas 40-letniej znajomości, 
mogłem poznać dokładnie zalety 
człowieka – naukowca, a  były one 
niebanalne.

Pan prof. Jan Nowicki urodził 
się w Inowrocławiu 4 grudnia 1921 
roku. Szkołę Podstawową i Liceum 
im. Jana Kasprowicza ukończył 
w Inowrocławiu, a dalszą edukację 
kontynuował w Akademii Medycznej 
w Gdańsku w latach 1945–1951. 

Bezpośrednio po otrzymaniu 
dyplomu lekarza w 1952 r. został 
powołany do czynnej, a następnie 
zawodowej służby wojskowej, pod-
czas której przez 5 lat pełnił funkcje 
starszego lekarza w Jednostkach 
Lotniczych. 

W 1957 r. rozpoczął pracę 
w Wojskowym Instytucie Medycy-
ny Lotniczej, gdzie po zrobieniu 
specjalizacji II stopnia z Medycyny 
Lotniczej i Otolaryngologii oraz 
podspecjalizacji z Audiologii został 
w 1959 r. Kierownikiem Pracowni 
Patofizjologii Słuchu. 

W 1967 r. obronił pracę dok-
torską na temat: „Maskowanie 
w audiometrii mowy na drodze 
przewodnictwa kostnego”. Dalszym 
etapem rozwoju naukowego Pana 
Profesora było uzyskanie stopnia 
doktora habilitowanego w 1976 r. na 
podstawie pracy „Wpływ hałasów 
lotniczych na obuuszną integrację 
słuchową w ocenie własnej metody 
badania mową zniekształconą”. 
W uznaniu dla dorobku naukowego 
w 1988 r. otrzymał tytuł Profesora 
Nadzwyczajnego. 

Płk w st. spocz. prof. dr hab. med. Jan Nowicki
W centrum zainteresowania 

Profesora była audiologia i otoneu-
rologia lotnicza. Opublikował około 
100 prac naukowych z tego zakresu 
w czasopismach krajowych i zagra-
nicznych na temat:

– oceny szkodliwości środowiska 
pracy personelu lotniczo-tech-
nicznego, 

– badań wydolności narządu słu-
chu w specyficznych warunkach 
pracy personelu latającego,

– metod diagnostycznych stoso-
wanych w audiologii i otoneuro-
logii

 oraz 
– profilaktyki i leczenia narządu 

słuchu i narządu przedsionko-
wego. 
Uczestniczył w wielu konfe-

rencjach naukowych, szczególnie 
zagranicznych wykorzystując biegłą 
znajomość języka niemieckiego.

Był współautorem podręcznika 
„Podstawy Medycyny Lotniczej”. Wy-
konał 18 ekspertyz naukowych. Był 
promotorem 1 pracy doktorskiej.

Za swą działalność naukową 
otrzymał wiele wyróżnień instytuto-
wych i resortowych. Natomiast za 
zasługi dla polskiego lotnictwa za-
równo cywilnego jak i wojskowego 
został odznaczony między innymi 
Krzyżem Oficerskim i  Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. 

W 1991 r. odszedł w stan spo-
czynku kontynuując pracę naukową 
w Instytucie do 2005 r. już jako pra-
cownik cywilny, Profesor - konsultant 
naukowy Wojskowego Instytutu 
Medycyny Lotniczej.

Audiologia była pasją Profeso-
ra. Pasja ta była poparta rozległą 
wiedzą z zakresu zarówno nauk 
ścisłych, jak i humanistycznych. 
Opracowując wiele innowacyjnych 
zagadnień z zakresu audiologii 
i labiryntologii był prekursorem 
licznych, nowatorskich opracowań 
dotyczących metod diagnostycz-
nych oraz profilaktycznych w tych 
dziedzinach.

Jako naukowiec pracujący dla 
rozwoju otolaryngologii lotniczej 
i lotnictwa polskiego był człowie-
kiem spełnionym, co wyrażało się 
w osiąganych sukcesach nauko-
wych, pozycji jaką miał w środowi-
sku ludzi nauki oraz uznaniu i  sza-
cunku u  wszystkich pracowników 
Instytutu.

Pozwolę sobie wyrazić opinię, 
że w ostatnim ćwierćwieczu XX 
wieku był wiodącym audiologiem 
w Polsce.

Profesor był człowiekiem nie-
zwykle skromnym, wymagającym 
bardzo dużo, przede wszystkim 
od siebie, ale również od osób, 
które mu podlegały. Jednocześnie 
charakteryzowała go niespotykana 
prawość charakteru, bezkompro-
misowość i  niezwykła rzetelność 
w pracy naukowej.

W kontaktach osobistych, przy 
bliższym poznaniu, Profesor był 
człowiekiem ciepłym i życzliwym 
dla wszystkich, zarówno pacjentów 
jak i podwładnych. Dbał o rozwój 
zawodowy i naukowy swoich pod-
opiecznych nie szczędząc przy tym 
własnego trudu.

Jako uczeń i współpracownik, 
a następnie kontynuator Jego dzie-
ła, na stanowisku, które piastował, 
niejednokrotnie tego doświadczyłem 
i czuję ogromną wdzięczność za lata 
wspólnej pracy. 

Uroczystości pogrzebowe odby-
ły się dnia 17.02.2014 r. na Cmen-
tarzu Północnym w Warszawie. 
Po mszy świętej żałobnej, urna 
z prochami zmarłego z ceremonia-
łem wojskowym w towarzystwie 
Rodziny, przyjaciół, znajomych, 
pracowników Wojskowego Instytu-
tu Medycyny Lotniczej, została od-
prowadzona i pochowana w grobie 
rodzinnym.

Żegnam Cię Panie Profesorze 
i obiecuję, że pozostaniesz na za-
wsze w  mojej życzliwej pamięci.

 Zbigniew kacZoRoWski
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Poezja

Księżyc nad Haiti

Księżyc nad Haiti płynie w ciemnych chmurach,
Dźwięk gitary słychać nad piaszczystą plażą,
Niebo nad Haiti błyszczy wciąż w purpurach,
Palmy na Haiti z morzem szeptem gwarzą.

W powietrzu parnym z trudem myśli krążą,
Myślisz, że jesteś gdzieś na krańcach świata,
Myśli twe daleko, gdzieś ku gwiazdom dążą,
Wspominają przeszłe, marzą przyszłe lata.

Pośród wzgórz zielonych bystra płynie rzeka,
Droga coraz gorsza, wciąż dalej od szosy,
Nie wiesz nawet tego, co cię jeszcze czeka,
Słyszysz granie cykad, słyszysz jakieś głosy.

Zanurzasz się wolno w całkiem innym świecie,
Wszystko widzisz inne, innych widzisz ludzi,
Nagle jesteś gringo, choć na tej planecie,
Wszystko to cię ciekawi, wciąż niepokój budzi.

Na wzgórzu bezdrzewnym drzemie cytadela,
Nie ma kogo bronić, broni się przed czasem,
Piękny pałac w ruinie, wdziękiem onieśmiela,
Dzwon z wieży katedralnej pohukuje basem.

Wokół pełznie życie w barwie czekolady,
Płynie wolnym rytmem, donikąd nie spiesząc,
Czas tu wolno płynie, w rytm grania cykady,
Nad tym srebrem świeci haitański miesiąc. 

22 listopada 2012 r.

Łabędzi puch

Słońce wciąż złoci ścianę sosen,
Wiatr lekko pieści korony drzew,
Myśli twe biegną za cichym głosem,
Wśród liści słyszysz z oddali śpiew.

Śpiew syren z rafy brzmi koralowej,
Wśród złotych piasków nadmorskiej plaży,
Barwą swych skrzydeł lśni paź królowej,
Twe oczy błyszczą, twa dusza marzy.

Marzy i płynie po wiatru falach,
Jak brzozy żółte liście po wodzie,
To się przybliża, to znów oddala,
To zniknie z zorzą gdzieś na zachodzie.

Nie wie czy śpi wciąż, czy śni na jawie,
Szczęście miesiąca trwa miodowego,
W rosie się kąpie, zanurza w trawie,
Radość smakuje dnia minionego.

Biegnie wzdłuż rzeki, nad linią wody,
Czasem ją zmoczą niebieskie fale,
W zawody z wiatrem, z ważką w zawody,
Dokąd dobiegnie nie myśli wcale.

Wiatr wciąż ją niesie ponad chmurami,
Znów jest tak lekka i z emocji blada,
Widzi to miejsce pomiędzy sosnami,
Jak puch łabędzi na parapet spada. 

28 sierpnia2013 r.

Jej postać

W zielonej trawie srebrne dmuchawce,
Słońce wrześniowe wciąż jeszcze grzeje,
Tuż ponad stawem, na ciepłej ławce,
Usiadł, wspomina swe dawne dzieje.

Czas wokół stanął, chociaż wciąż płynie,
Dzwonią w kościele, już czas obiadu,
Błękitna rzeka wzdłuż miasta płynie,
Szum monotonny, szum wodospadu.

Mostek jak wtedy, budynki młyna,
Bruk nadal stary, chodniki nowe,
Coś miast przeminąć, znów się zaczyna,
Wciąż krążą myśli, wciąż nastrojowe.

Skrzy się fontanna pośrodku rynku,
W krąg kamieniczki nęcą barwami,
W karnych szeregach, równo, w ordynku,
Kwiat pelargonii za zasłonkami.

Myśl jego krąży po tych ulicach,
Szczegółów szuka, budzi wspomnienia,
Czas łuszczy farbę na okiennicach,
Tylko jej obraz wciąż się nie zmienia.

Jej wiotka postać nad ziemia płynie,
Serce przyspiesza, wspomnienia budzi,
Tym razem, myśli, go nie ominie,
Znika za rogiem, niknie wśród ludzi. 

1 października 2013 r.

Nieszpory

Idziesz w dal pod palmami, po piaszczystej plaży,
W powietrzu wolno płynie z cygara dym wonny.
Wzrok ślizga się po falach, a serce twe marzy,
Łapczywie chłoniesz okiem krajobraz przestronny.

Morze wokół niebieskie, niebo lazurowe,
Muszle stubarwne wabią kwiecistą paletą,
Dźwigają ciężkie kiście drzewa bananowe,
Wśród tej rewii kolorów trzeba być poetą.

Krab stary niespiesznie znika pośród liści,
Stado ryb kolorowych u twych nóg przemyka,
W kręgu ciemnych tubylców bieleją turyści,
W skupieniu zasłuchani w słowa przewodnika.

Pośród fal kształty widzisz żagla samotnego,
Mozolnie trudzącego się w walce z żywiołem,
Cień przemyka przed tobą ptaka ogromnego,
Szybującego w powietrzu niewidzialnym kołem.

Wśród drzew, niewidoczne, wciąż grają cykady,
Dziwny jaszczur przysypia na rozgrzanej skale,
W krąg słyszysz ptaków barwnych piękne serenady,
Jak złoto błyszczą w słońcu ich odwieczne żale.

Barwni ludzie wciąż krążą po piaszczystym placu,
Pies swą łapę wciąż liże, zmęczony i chory,
Gdzieś na wzgórzu lśnią szaro ruiny pałacu,
Dzwonnik w białym habicie dzwoni na nieszpory. 

24 listopada 2012 r.

Trochę poezji… Autorem poniższych wierszy jest płk. rez. lek. Wło-
dzimierz „Wowka” Kuźma.



XI OGOLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA IZB LEKARSKICH 
w Żeglarstwie w klasie OMEGA 

Morzyczyn, jezioro Miedwie, 
6-8.06.2014 r.

ZAPROSZENIE 

Rok 2014 niesie ze sobą wiele zmian. Dla nas najważniejszą jest zmiana miejsca naszych żeglarskich zmagań. W tym roku Mistrzostwa 
odbędą się w uroczej letniskowej wsi Morzyczyn nad Jeziorem Miedwie, w gminie Kobylanka, 24 km od Szczecina. Regaty odbędą się na 
łodziach typu OMEGA na niezmienionych zasadach, w systemie przesiadkowym. Jak zwykle podczas wieczornego biesiadowania szykujemy 
wiele niespodzianek… zapewniamy miłą atmosferę i dobrą zabawę…

Zgłoszenia odbywają się na podstawie formularzy wraz z potwierdzenie wpłaty wpisowego przesłanych pocztą, faksem lub mailem 
w terminie do 9 maja 2014 r. na adres: Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 71-332 Szczecin, 
tel./faks: 91 48 77 561, e-mail: ksidor@oil.szczecin.pl, www.oil.szczecin.pl.

SZCZEGÓŁY: 
1. TERMIN: 6-8 czerwca 2014 r. 
2. MIEJSCE REGAT: Morzyczan, jezioro Miedwie 
3. NOCLEG: Hotel 104, Stargard Szczeciński, http://osir.stargard.pl/hotel-104/informacje 
4. WPISOWE: 1350 zł od załogi. W ramach wpisowego załoga otrzymuje dwa noclegi oraz pełne wyżywienie dla 3 osób. 
5. DANE ORGANIZATORA:
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 71-332 Szczecin, tel./faks: 91 48 77 561, e-mail: ksidor@oil.szczecin.pl, www.oil.szczecin.pl 
Osoby do kontaktu:
Halina Teodorczyk: tel. 601 576 160, adres e-mail: halte@wp.pl
Halina Ey-Chmielewska: tel. 601 576 160, adres e-mail: eychmielewska@wp.pl
Kamila Sidor, biuro OIL w Szczecinie: tel./faks: 91 48 77 561, 784 02 99 24, adres e-mail: ksidor@oil.szczecin.pl

Wpłaty (wpisowe) należy dokonać na konto: ING Bank Śląski 98 1050 1559 1000 0022 1716 8034 z dopiskiem „Regaty OIL”



Xi Mistrzostwa Polski Lekarzy w żeglarstwie – klasa oMeGa
Morzyczyn, Jezioro Miedwie

6-8 czerwca 2014 r.

Szczegóły na III okładce oraz stronie internetowej OIL w Szczecinie www.oil.szczecin.pl, 
w zakładce „Sport, kultura i rekreacja”


