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Dawno temu, jeszcze przed er¹
kapitalizmu mówi³o siê, ¿e

w naszym kraju musi byæ bardzo Ÿle
skoro prasa, radio i telewizja pe³ne
by³y informacji o korupcji w s³u¿bie
zdrowia i o niegodziwym postêpo-
waniu wobec chorych. I tylko nikt
wówczas nie mówi³, ¿e to „socjali-
styczne” pañstwo przeznacza³o nie-
spe³na 3% PKB na ochronê zdro-
wia swoich obywateli .

Dzisiaj jest podobnie. Nasi wiel-
cy i mali politycy tylko mówi¹, ¿e
trzeba i ¿e nale¿y coœ poprawiæ, coœ
zmieniæ. I s¹ to jedynie has³a albo
pomys³y takie jak: wcieliæ wszyst-
kich opornych lekarzy w kamasze
lub zakazaæ wyjazdów za chlebem
do innych krajów oraz wiele innych.
A na ochronê zdrowia nadal prze-
znacza siê ok. 3% PKB, czyli w ci¹-
gu ostatnich prawie dwudziestu lat
nic siê nie zmieni³o, ¿adnej popra-
wy, no i jak zwykle winni s¹ pracow-
nicy ochrony zdrowia, a nie polity-
cy. Na dodatek Ministerstwo Zdro-
wia zamiast skorzystaæ z doœwiad-
czeñ œwiatowych jak organizowaæ
ca³okszta³t procesów ochrony zdro-
wia, by za przeznaczone na ten cel
œrodki finansowe daæ Polakom
medycynê na przyzwoitym, euro-
pejskim poziomie wymyœla ró¿ne
pozorne dzia³ania.

No có¿, na Miodowej tak¿e krzy-
¿uj¹ siê najró¿niejsze interesy i po-
gl¹dy, a o pacjencie i lekarzu przy-
pomina siê, gdy jest to wygodne.

S³ynna ju¿ instytucja antykorup-
cyjna i szczucie wszystkich przeciw
pracownikom ochrony zdrowia, nie
tylko lekarzom, jak do tej pory nie
poprawi³a ogólnej sytuacji. Ale szu-
mu medialnego i uœmiechów mini-
stra Religi by³o co nie miara.

Tak na marginesie chcia³bym
spytaæ Pana Ministra Zdrowia: czy
w prywatnych placówkach i szpita-
lach istnieje korupcja? Chyba nie?
A dlaczego? Bo tam inaczej rozli-
cza siê pracê, p³aci siê za pracê
i wiedzê, a nie za etat; bo pacjent,
który do kasy firmy wp³aca pieni¹-
dze za wybran¹ us³ugê na dodatek
domaga siê uprzejmoœci, fachowo-
œci i etycznego podejœcia do siebie

w myœl zasady „p³acê i wymagam”
i drugi raz nie chce dawaæ nikomu
pieniêdzy.

Sadzê, ¿e to wie tak¿e Pan Mi-
nister i jego doradcy. Ale ³atwiej krzy-
czeæ „³apaj z³odzieja”, ni¿ wymyœliæ
coœ m¹drego, co na dodatek popra-
wi sytuacjê w ochronie zdrowia.

Drugim, zastêpczym pomys-
³em, na który liczy Ministerstwo
Zdrowia jest pomys³ zamiany sys-
temu ordynatorskiego na konsul-
tancki. I bez znaczenia jest to, ¿e
nawet ministerstwo do koñca nie
wie, na czym polega ten system.
By omamiæ spo³eczeñstwo i leka-
rzy rozpoczyna siê dyskusje za-
stêpcze, bicie piany – a czas leci
i ju¿ 1/3 kadencji przelecia³a. I oby
tak dalej – te¿ siê prze¿yje.

By wprowadziæ system konsul-
tancki nale¿y najpierw zapropono-
waæ:

radykalne zmiany wielu ustaw
i w œlad za tym rozporz¹dzeñ mi-
nistra zdrowia oraz kilku innych
resortów;
zmianê ca³ego systemu kszta³-
cenia przed- i podyplomowego
lekarzy, byœmy nie pozbyli siê na-
stêpnej grupy wyszkolonych fa-
chowców, by nie by³o – tak jak
do tej pory – blokowania dostê-
pu do specjalizacji i konkurencji
na rynku zdrowia;
zmianê statutów i regulaminów
organizacyjnych prawie 700
szpitali, w tym tak¿e systemu
organizacyjnego szpitali klinicz-
nych i stanowisk kierowników
klinik. Czy Pan Minister zdaje
sobie sprawê z kim zadziera?
A mo¿e to tylko znów gra po-
zorów i tworzenie szumu me-
dialnego?
 Nastêpnym i chyba równie¿

chybionym pomys³em s¹ dodatko-
we ubezpieczenia zdrowotne, któ-
re za ma³e pieni¹dze maj¹ pozwo-
liæ chorym wybieraæ mniejsze i bar-
dziej komfortowo wyposa¿one
sale chorych, lepsze i dro¿sze po-
si³ki, byæ mo¿e podawane na mi-
œnieñskiej porcelanie. Tylko czy
chorym o to w³aœnie chodzi? Oni
chc¹ byæ lepiej i skutecznej lecze-

ni, z wykorzystaniem najnowszych
metod diagnostycznych i terapeu-
tycznych, a tego takie ubezpiecze-
nie nie przewiduje. Komfort sali
raczej nie ma tu znaczenia. Ta gra
pozorów ma zapewne zast¹piæ
oczekuj¹c¹ nas dyskusjê czy za
pieni¹dze ze sk³adek wszystko siê
nam nale¿y.

Czy mo¿e systemu zabezpie-
czeniowego nie nale¿y wreszcie
zamieniæ na typowy ubezpieczenio-
wy? P³acê sk³adki i to du¿e, a i tak
bez pewnych uk³adów nie mogê
skorzystaæ z tego za co p³acê –
czêsto s³yszymy to z ust osób do-
brze zarabiaj¹cych i p³ac¹cych
du¿e sk³adki na tzw. ubezpiecze-
nie zdrowotne. Przede wszystkim
to oni domagaj¹ siê dobrego trak-
towania, leczenia na najwy¿szym
poziomie i szybko, bo nie maj¹
czasu na chorowanie. A co im
mo¿e Ministerstwo Zdrowia zaofe-
rowaæ? Nic, tylko dyskusje o po-
zornych problemach, dla powa¿-
nych z pozoru polityków i decyden-
tów. A mo¿e nale¿a³oby jednak
skorzystaæ z tego co ju¿ na œwie-
cie wymyœlono, przeæwiczono i co
funkcjonuje, a pozorne dyskusje
zostawiæ na Miodowej?

Bardzo proszê szanowne kole-
¿anki i kolegów o swoje opinie i prze-
myœlenia dotycz¹ce spraw tu poru-
szonych.

Konrad MAÆKOWIAK
wiceprzewodnicz¹cy RL WIL
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Chocia¿ kalendarzowa zima
jeszcze trwa, ju¿ zaczyna byæ

gor¹co. W przenoœni i dos³ownie.
I to bynajmniej nie z powodu, jak
dowodz¹ niektórzy, tzw. efektu cie-
plarnianego, ale z emocji rozpala-
nych przez OZZL przygotowania-
mi do wielkiego, wiosennego straj-
ku lekarzy, a mo¿e i ogó³u pracow-
ników ochrony zdrowia. Jak tym
razem wyjdzie – czas poka¿e.
A powód jest ten sam jak przed ro-
kiem – ¿¹dania p³acowe. Komu
i ile, wiedz¹ wszyscy, wiêc nie
bêdê powtarzaæ. Wywalczone
ubieg³orocznym protestem pod-
wy¿ki ma³o kogo zadowoli³y. Mia-
³o byæ œrednio 30%, a wysz³o tyl-
ko „œrednio” i nie dla wszystkich.
Rz¹d ze swoich dokonañ jest bar-
dzo zadowolony, œrodowisko me-
dyczne wyraŸnie nie. Rozczarowa-
nie pog³êbi³ minister zdrowia gdy
zdecydowanie stwierdzi³, ¿e na
¿adne podwy¿ki w tym roku nie ma
co liczyæ i ¿e tak wielkich podwy-
¿ek nie dosta³a w ubieg³ym roku

¿adna grupa zawodowa. Najogól-
niej mówi¹c – kasa jest pusta.

Oczekiwania, wreszcie ¿¹dania
p³acowe s³u¿by zdrowia, od zawsze
uwa¿ano za nazbyt wygórowane.
Tak jest i teraz. Jakby na z³oœæ pra-
wemu i sprawiedliwemu rz¹dowi, le-
karzom zachcia³o siê dodatkowo,
p³atnego, dwutygodniowego urlopu
na dokszta³canie i mo¿liwoœci zmniej-
szania podatku o koszty zwi¹zane z
tym w³aœnie dokszta³caniem. Tego
ju¿ za wiele –  s³yszy siê tu i ówdzie
– przecie¿ dokszta³caj¹ siê nie tylko
lekarze. Owszem, ale to w³aœnie na
lekarzach obowi¹zek ten ci¹¿y do-
datkowo z mocy ustanowionego pra-
wa i to oni ponios¹ konsekwencje,
tak¿e materialne, jego niedope³nie-
nia. Wiedza jest towarem coraz dro¿-
szym. Jaki wydatek ponieœæ musi
lekarz na zdobycie ka¿dego tzw.
punktu edukacyjnego rachmistrze
z ministerstwa finansów powinni
z ³atwoœci¹ sobie i parlamentarzy-
stom odpowiedzieæ. Œrodowisko le-
karskie czeka na stosowne ulgi.

Podmioty (tzn. organizatorzy kszta³cenia) zamie-
rzaj¹ce wykonywaæ dzia³alnoœæ w zakresie kszta³-

cenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, mog¹
prowadziæ tak¹ dzia³alnoœæ jedynie po uzyskaniu wpisu
do rejestru prowadzonego przez w³aœciw¹ okrêgow¹
izbê lekarsk¹.

Tak stanowi rozporz¹dzenie ministra zdrowia z dnia
5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowa-
dz¹cych kszta³cenie podyplomowe lekarzy i lekarzy
dentystów (Dz.U. z 22 grudnia 2006 r. nr 239 poz. 1739).
Rozporz¹dzenie to, które wesz³o w ¿ycie po 14 dniach
od jego og³oszenia (6 stycznia 2007 r.), wype³ni³o lukê
prawn¹, powsta³¹ po uchyleniu przez Naczeln¹ Radê
Lekarsk¹ uchwa³y nr 104/05/IV NRL z dnia 11 lutego
2005 r. w sprawie sposobu, warunków oraz trybu wpisu
do rejestru okrêgowej izby lekarskiej podmiotów pro-
wadz¹cych doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy
dentystów oraz zasad prowadzenia tego rejestru oraz
akredytacji form kszta³cenia.

Rozporz¹dzenie okreœla:
1) szczegó³owy tryb postêpowania w sprawach

dokonywania wpisu do rejestru podmiotów pro-

wadz¹cych kszta³cenie podyplomowe lekarzy
i lekarzy dentystów;

2) wzory dokumentów:
a) wniosku o wpis do rejestru;
b) informacji o formie kszta³cenia, o której

mowa w art.19c ust. 5 ustawy z dnia 5 grud-
nia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty,

c) zaœwiadczenia o wpisie do rejestru;
3) sposób prowadzenia rejestru;
4) wysokoœæ op³aty za wpis do rejestru.
Wzory dokumentów wymienione w pkt. 2 lit. a i b s¹

dostêpne do pobrania w formacie pdf ze strony interne-
towej Wojskowej Izby Lekarskiej (www.wil.oil.org.pl).

Wszystkich organizatorów kszta³cenia powy¿szym
zainteresowanych zachêcamy do uwa¿nej lektury roz-
porz¹dzenia ministra zdrowia. Pozwoli to unikn¹æ b³ê-
dów w ww. dokumentach sk³adanych do OIL i u³atwi
dope³nienie wymaganych procedur zgodnie z obowi¹-
zuj¹cym prawem.

(red.)

Rejestr podmiotów kszta³c¹cych w œwietle
nowych przepisów

Zapewne nie odkrywam nicze-
go nowego stwierdzeniem, ¿e im
d³u¿ej pozostawaæ bêd¹ nierozwi¹-
zane bol¹czki s³u¿by zdrowia, tym
trudniej wszystkim bêdzie, w nie-
zbyt ju¿ odleg³ej przysz³oœci prze-
³kn¹æ „tê ¿abê” zaniechañ, to nie
sposób go ci¹gle, niczym mantry,
nie powtarzaæ.

Zbigniew U³ANOWSKI
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Z posiedzenia RL WIL

Ostatnie w 2006 roku posiedze-
nie Rady Lekarskiej WIL odby³o

siê 18 grudnia. Wziê³o w nim udzia³
18 cz³onków Rady oraz Przewodni-
cz¹cy S¹du Lekarskiego, p³k lek. S³a-
womir Marat, Rzecznik Odpowiedzial-
noœci Zawodowej, prof. dr hab. med.
Krzysztof Chomiczewski, Przewodni-
cz¹cy Komisji Rewizyjnej, dr Ryszard
Zachar i – jak zwykle – dyrektor Biu-
ra WIL, dr n. med. Kazimierz Cieœlik,
mec. Andrzej Niewiadomski oraz re-
daktor naczelny „Skalpela”, Zbigniew
U³anowski. Przewodniczy³ posiedze-
niu prof. dr hab. med. Marian Brocki.

Przedstawiony porz¹dek posie-
dzenia Rada przyjê³a bez uwag, po
czym prof. M. Brocki z³o¿y³ syntetycz-
ne sprawozdanie z posiedzenia NRL
z dnia 15 grudnia 2006 r., na którym,
jak powiedzia³, omawiano m. in. spra-
wy dotycz¹ce nowych zasad op³aca-
nia sk³adek cz³onkowskich, tworzo-
nej przez ministra zdrowia sieci szpi-
tali, proponowany przez NRL projekt
zmian w systemie kar wymierzanych
lekarzom przez s¹dy lekarskie. Wi-
ceprzewodnicz¹cy WIL, kol. K. Maæ-
kowiak poinformowa³ natomiast
o problemach jakimi zajmowa³ siê
odbyty niedawno Krajowy Zjazd
Sprawozdawczo-Wyborczy Zwi¹zku
Zawodowego Lekarzy w £añsku, w
którym jako goœæ uczestniczy³. Zwró-
ci³ uwagê na dwie z podjêtych na
zjeŸdzie uchwa³: dotycz¹c¹ prywaty-
zacji s³u¿by zdrowia oraz samoza-
trudnienia lekarzy czyli kontraktów.
Powiedzia³ te¿ o prowadzonych
przez ZZL przygotowaniach do wal-
nych strajków s³u¿by zdrowia
w kwietniu 2007 r., które wg za³o¿eñ
w 2-3 dni obj¹æ maj¹ ca³y kraj.

Rzecznik Odpowiedzialnoœci Za-
wodowej WIL, prof. K. Chomiczew-
ski zwróci³ uwagê na rosn¹c¹ liczbê
skarg na lekarzy wp³ywaj¹cych do
biura Rzecznika, z których nie
wszystkie s¹ jednak uzasadnione
i w oko³o 30% przypadków spotykaj¹

siê z odmow¹ wszczêcia postêpowa-
nia. Poinformowa³ te¿, ¿e w sytuacji
gdy sprawa jest przedmiotem postê-
powania prokuratury zwraca siê do
S¹du Lekarskiego WIL o zwieszenie
postêpowania s¹du lekarskiego.
Przewodnicz¹cy S¹du Lekarskiego
WIL, p³k S. Marat  doda³, ¿e s¹dy po-
wszechne wymierzaj¹ lekarzom co-
raz bardzo ostre kary.

Przewodnicz¹cy Komisji ds. Re-
jestru, Wydawania Prawa Wykony-
wania Zawodu i Prywatnych Prak-
tyk kol. Zbigniew Zarêba z³o¿y³ spra-
wozdanie z dzia³alnoœci komisji
w 2006 roku.  Przedstawi³ te¿ pro-
pozycjê dokonania zmian w uchwa-
le dotycz¹cej zwrotu kosztów cz³on-
kom komisji wizytuj¹cym gabinety
prywatne. Po przedyskutowaniu
problemu Rada zdecydowa³a, ¿e
decyzja w tej sprawie podjêta zosta-
nie na styczniowym posiedzeniu.

Na wniosek kol. Z. Zarêby Rada
Lekarska WIL podjê³a ponadto na-
stêpuj¹ce uchwa³y:

nr 347/06/V – w sprawie sk³adu
osobowego Komisji WIL ds. Reje-
stru, Wydawania Prawa  Wykony-
wania Zawodu i Prywatnych Prak-
tyk oraz Zespo³u Konsultacyjnego
wspieraj¹cego pracê Komisji;
nr 317/06/V – w sprawie skre-
œlenia lekarza z listy Wojskowej
Izby Lekarskiej z powodu prze-
niesienia do innej okrêgowej izby
lekarskiej:
1. lek. Leszek Kocielski – uby³

do OIL w Opolu
2. lek. Piotr Styrkosz – uby³ do

BIL w Bielsku Bia³ej
3. lek. Krzysztof Winkler – uby³

do WIL w Poznaniu
4. lek. Tomasz Wolny – uby³ do

OIL w Krakowie
5. lek. Pawe³ Zienkiewicz – uby³

do WIL w Poznaniu.
Radzie Lekarskiej przedstawio-

nych zosta³o te¿ ogó³em 28 wniosków
w sprawie dokonania wpisu do reje-

stru indywidualnych praktyk lekar-
skich, indywidualnych specjalistycz-
nych praktyk lekarskich, w sprawie
dodania lub skreœlenia adresu wyko-
nywania praktyk, skreœlenia z rejestru
indywidualnych praktyk lekarskich
oraz dodania kolejnej dziedziny wy-
konywanej praktyki – po czym Rada
podjê³a stosowne uchwa³y.

Sekretarz RL WIL kol. M. Dój-
czyñski przedstawi³ Radzie do za-
opiniowania wnioski Przewodnicz¹-
cego CWKL dotycz¹ce kandydatów
na stanowiska kierownicze w pionie
orzecznictwa wojskowo-lekarskie-
go. Rada jednog³oœnie udzieli³a po-
parcia ni¿ej wymienionym lekarzom:
1. pp³k. dr. Jerzemu Ro¿niatow-

skiemu – na stanowisko zastêp-
cy Przewodnicz¹cego CWKL
w Warszawie;

2. pp³k. dr. Janowi Ratajczakowi
– na stanowisko Przewodnicz¹-
cego RWKL w Warszawie;

3. kpt. lek. W³odzimierzowi Jawor-
skiemu – na stanowisko zastêp-
cy Przewodnicz¹cego TWKL
w Ko³obrzegu.
Po wys³uchaniu informacji skarb-

nika o wykorzystaniu œrodków finan-
sowych z dotacji MON, Rada Lekar-
ska podjê³a decyzjê o zakupie na
potrzeby Biura WIL sprzêtu kompu-
terowego i biurowego, oprogramo-
wania oraz o zakupie literatury fa-
chowej dla zastêpców Rzecznika
Odpowiedzialnoœci Zawodowej
i cz³onków S¹du Lekarskiego.

W czêœci koñcowej posiedzenia
Rada wstêpnie zdecydowa³a o od-
byciu Zjazdu Bud¿etowego w koñ-
cu marca 2007 roku oraz przyjê³a
zaproponowane terminy swoich
i Prezydium RL WIL posiedzeñ
w pierwszym pó³roczu 2007 r.

Posiedzenie Rady zakoñczy³o
siê spotkaniem op³atkowym w trak-
cie którego sk³adano sobie ¿ycze-
nia œwi¹teczne i noworoczne.

Z. U.

18 grudnia 2006 r.
Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL
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26 stycznia 2007 r.
Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL

M imo niesprzyjaj¹cych warun-
ków pogodowych spowodowa-

nych atakiem prawdziwej zimy na
styczniowe posiedzenie Rady Lekar-
skiej WIL przyby³o a¿ 21. jej cz³on-
ków. I dobrze siê sta³o, bo spraw ja-
kimi zajê³a siê Rada by³o niema³o.

Posiedzenie otworzy³, a nastêpnie
mu przewodniczy³ prof. Marian Brocki.
Bez uwag i zmian przyjêto porz¹dek
posiedzenia, a nastêpnie wys³uchano
krótkich relacji wiceprzewodnicz¹cych
RL WIL, Jerzego Chmielewskiego i Pio-
tra Dziêgielewskiego oraz skarbnika
WIL, Jerzego Staszczyka z posiedzeñ
komisji problemowych NRL (m.in. ko-
misji ds. wspó³pracy miêdzynarodowej,
komisji organizacyjnej i finansowo-bu-
d¿etowej), które odby³y siê w NIL
w dniach 19-20 stycznia 2007 r.

Istotn¹ czêœæ posiedzenia wype³ni³
Przewodnicz¹cy Komisji ds. Rejestru,
Wydawania Prawa Wykonywania Za-
wodu i Prywatnych Praktyk, kol. Zbi-
gniew Zarêba, który przedstawi³ pakiet
spraw dotycz¹cych wizytacji prywat-
nych gabinetów lekarskich i wi¹¿¹c¹
siê z tym przedsiêwziêciem potrzebê
podjêcia szeregu uchwa³. Na jego
wniosek Rada podjê³a uchwa³y:

nr 350/07/V – w sprawie interne-
towej ewidencji praktyk lekarskich;
nr 352/07/V – w sprawie zatwier-
dzenia sk³adu zespo³ów wizytacyj-
nych;
nr 351/07/V – dotycz¹c¹ zmiany
uchwa³y w sprawie zasad i trybu
zwrotu kosztów podró¿y oraz in-
nych uzasadnionych wydatków po-
niesionych przez cz³onków Zespo-
³ów Wizytacyjnych WIL ds. Prak-
tyk Lekarskich;
nr 348/07/V – w sprawie skreœle-
nia lekarzy z listy WIL z powodu
przeniesienia do  innych OIL:
– lek. Dariusz Drabik uby³ do BIL

w Bydgoszczy
– lek. Andrzej Stelmasiak uby³

do OIL w Gdañsku
– lek. Jerzy Wojdyn uby³ do OIL

w £odzi
– lek. Jaros³aw Mierka uby³ do

OIL w Gdañsku

– lek. Andrzej Kowal   uby³ do
DIL we Wroc³awiu;

nr349/07/V w sprawie przyjêcia
w poczet cz³onków WIL lek. dent.
Anna Martynowicz.
Kol. Z. Zarêba przedstawi³ ponad-

to do decyzji RL WIL 38 wniosków
w sprawie dokonania wpisu do reje-
stru indywidualnych praktyk lekar-
skich, indywidualnych specjalistycz-
nych praktyk lekarskich, w sprawie
dodania lub skreœlenia adresu wyko-
nywania praktyk, skreœlenia z rejestru
indywidualnych praktyk lekarskich
oraz dodania kolejnej dziedziny wy-
konywanej praktyki, a Rada podjê³a
stosowne uchwa³y.

Na wniosek skarbnika WIL, kol.
J. Staszczyka Rada Lekarska podjê³a
uchwa³ê w sprawie ustalenia dla wi-
ceprzewodnicz¹cych, sekretarza
i skarbnika RL WIL oraz Rzecznika
Odpowiedzialnoœci Zawodowej i Prze-
wodnicz¹cego S¹du Lekarskiego WIL
rycza³tu na rozmowy s³u¿bowe z pry-
watnych telefonów komórkowych
w wysokoœci 100 z³ miesiêcznie. Zg³o-
szon¹ przez kol. J. Staszczyka propo-
zycjê wprowadzenia, wzorem innych
OIL, rycza³tu finansowego za udzia³ w
posiedzeniach Rady i Prezydium Rady
Lekarskiej, zdecydowano od³o¿yæ
i przedstawiæ j¹ do decyzji Zjazdu Le-
karzy Delegatów WIL w marcu br.

Sekretarz RL WIL, kol. M. Dój-
czyñski przed³o¿y³ Radzie wnioski do-
tycz¹ce zaopiniowania kandydatów
na stanowiska kierownicze w wojsko-
wej s³u¿bie zdrowia. Rada jednog³o-
œnie udzieli³a poparcia pp³k. dr.
Krzysztofowi Œcis³owskiemu, prze-
widywanemu do objêcia stanowiska
ordynatora Oddzia³u Urologii w 5.
Wojskowym Szpitalu Klinicznym
z Poliklinik¹ w Krakowie.

Rozpatrzenie kilku innych wnio-
sków od³o¿ono do nastêpnego posie-
dzenia Rady Lekarskiej z powodu bra-
ku opinii konsultantów wojskowej
s³u¿by zdrowia.

Wa¿nym momentem styczniowego
posiedzenia by³o powo³anie Komitetu
Organizacyjnego XXIII Zjazdu Lekarzy

Delegatów WIL. W sk³ad komitetu po-
wo³ani zostali:
1. Przewodnicz¹cy – kol. Marian

Dójczyñski
2. Cz³onkowie: Jerzy Staszczyk, Ka-

zimierz Cieœlik, Anna Rosowska,
Bogdan Sieradzki, Jaros³aw Woj-
ciechowski.
Rada podjê³a te¿ decyzjê o wyasy-

gnowaniu œrodków finansowych na
potrzeby zorganizowania i  przepro-
wadzenia Zjazdu.

Redaktor naczelny biuletynu
„Skalpel” z³o¿y³ roczne sprawozdanie
z dzia³alnoœci redakcji. Dokona³ pod-
sumowania dzia³alnoœci wydawniczej
w 2006 r., k³ad¹c szczególny akcent
na jej aspekt finansowy. Przedstawi³
te¿ najnowsz¹ ofertê wydawcy „Leka-
rza Wojskowego” na przygotowanie
i druk „Skalpela”. Po dyskusji nad
sprawozdaniem i przedstawion¹
ofert¹ wydawnicz¹ Rada Lekarska
w drodze g³osowania przyjê³a spra-
wozdanie redaktora i zdecydowa³a o
wydawaniu biuletynu w 2007 roku pod
t¹ sam¹ redakcj¹ i na dotychczaso-
wych zasadach.

W koñcowej czêœci posiedzenia
Rada zapoznana zosta³a z ofert¹ z³o-
¿on¹ WIL przez przedstawicieli Medycz-
nej Platformy Edukacyjnej, a dotycz¹c¹
dostêpu przez internet do kursów do-
skonal¹cych dla lekarzy i lekarzy den-
tystów – cz³onków WIL. Kursy te, dla
lekarzy op³acaj¹cych sk³adki cz³onkow-
skie, mog³yby byæ dostêpne nieodp³at-
nie, a korzystaj¹cy z nich uzyskiwaliby
po 2 punkty edukacyjne za ka¿dy zali-
czony kurs. Koszty przedsiêwziêcia na
rzecz MPE ponosi³aby Wojskowa Izba
Lekarska, wnosz¹c comiesiêcznie op³a-
tê, której wysokoœæ wymaga jeszcze
uzgodnieñ z MPE. Podjêcie decyzji
przez WIL o skorzystaniu z tej oferty
zale¿eæ bêdzie w znacznej mierze od
skali zainteresowania korzystaniem z
tej formy dokszta³cania przez cz³onków
WIL i wynegocjowanej kwoty op³at. Ge-
neralnie oferta spotka³a siê z zaintere-
sowaniem i pozytywnym odbiorem
przez Radê Lekarsk¹ WIL.

Z. U.
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Uchwa³y RL WIL

Na podstawie art. 25 pkt 1a i 6 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 z póŸn.
zm.) oraz § 1 uchwa³y nr 99/04/IV Naczelnej Rady Lekar-
skiej z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie internetowej
ewidencji œwiadczeniodawców sektora niepublicznego
uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Tworzy siê internetow¹ ewidencjê praktyk lekarskich

cz³onków Wojskowej Izby Lekarskiej.
§ 2

Internetowa ewidencja praktyk lekarskich zwana dalej
„ewidencj¹” jest prowadzona w sposób elektroniczny
i umieszczana na stronach internetowych Wojskowej Izby
Lekarskiej i Naczelnej Izby Lekarskiej.

§ 3
1. Ewidencja zawiera informacje o lekarzach i lekarzach

dentystach cz³onkach WIL, udzielaj¹cych œwiadczeñ
zdrowotnych w ramach:
a. indywidualnej praktyki lekarskiej,
b. indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej,
c. grupowej praktyki lekarskiej
oraz
d. o lekarzach i lekarzach dentystach udzielaj¹cych

œwiadczeñ zdrowotnych w niepublicznych zak³a-

Uchwa³a nr 350/07/V
Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej

z dnia 26 stycznia 2007 roku
w sprawie internetowej ewidencji praktyk lekarskich

dach opieki zdrowotnej, którzy s¹ w³aœcicielami lub
wspó³w³aœcicielami tych zak³adów.

2. Zakres informacji umieszczonych w ewidencji powi-
nien pokrywaæ siê z informacjami wymienionymi we
wniosku, którego wzór stanowi za³¹cznik do uchwa³y.

§ 4
1. Wpis lekarza i lekarza dentysty, o którym mowa w § 3

ust. 1 do ewidencji nastêpuje na podstawie indywidu-
alnego zg³oszenia zainteresowanego lekarza lub le-
karza dentysty.

2. Zg³oszenie do ewidencji nastêpuje na wniosku, o któ-
rym mowa w § 3 ust.2

§ 5
W przypadku zg³oszenia do ewidencji lekarzy udziela-

j¹cych œwiadczeñ zdrowotnych w niepublicznych zak³adach
opieki zdrowotnej, które s¹ ich w³asnoœci¹ lub wspó³w³as-
noœci¹ pobiera siê op³atê w kwocie czterystu z³otych za
dokonanie wpisu do ewidencji.

§ 6
Wzór wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2 zostanie

opublikowany na stronie internetowej Wojskowej Izby
Lekarskiej i Naczelnej Rady Lekarskiej.

§ 7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

SEKRETARZ RADY LEKARSKIEJ WIL PRZEWODNICZ¥CY RADY LEKARSKIEJ WIL
dr n. med. Marian DÓJCZYÑSKI prof. dr hab. med. Marian BROCKI

Za³¹cznik do uchwa³y nr 350/07/V Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej z dnia 26 stycznia 2006 r.

Wniosek o wpisanie do Ewidencji Œwiadczeniodawców Sektora Niepublicznego prowadzonej przez  Wojskow¹
Izbê Lekarsk¹ w Warszawie  udzielaj¹cych œwiadczeñ zdrowotnych  na obszarze jej dzia³ania

Uchwa³a nr 352/06/V
Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej

z dnia 26 stycznia 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sk³adu zespo³ów wizytacyjnych

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 17.05.1989 r. o
izbach lekarskich (Dz. U. nr 30 poz. 158 z póŸn. zm.)
uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Rada Lekarska Wojskowej Izby Lekarskiej w Warsza-

wie zatwierdza sk³ad zespo³ów wizytacyjnych, stanowi¹-
cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y nr 352/07/V
z dn. 26 stycznia 2007  r.

SK£AD ZESPO£ÓW WIZYTACYJNYCH WIL

SEKRETARZ RADY LEKARSKIEJ WIL PRZEWODNICZ¥CY RADY LEKARSKIEJ WIL
dr n. med. Marian DÓJCZYÑSKI prof. dr hab. med. Marian BROCKI
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Na podstawie art. 17 ust. 3 i art. 25 pkt 5 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30,
poz. 158 z póŸn. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
W uchwale nr 118/06/V Rady Lekarskiej Wojskowej Izby

Lekarskiej z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zasad i trybu
zwrotu kosztów podró¿y oraz innych uzasadnionych wydat-
ków poniesionych przez cz³onków  samorz¹du Zespo³u
Wizytacyjnego WIL ds. Indywidualnych oraz Grupowych
Praktyk Lekarskich przepisowi § 1 nadaje siê brzmienie:
„§ 1. Lekarzom, cz³onkom Zespo³ów Wizytacyjnych ds.
Indywidualnych oraz Grupowych Praktyk Lekarskich
przys³uguje:

Uchwa³a nr 351/07/V
Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej

z dnia 26 stycznia 2007 roku
dotycz¹ca zmiany uchwa³y w sprawie zasad i trybu zwrotu kosztów podró¿y oraz innych

uzasadnionych wydatków poniesionych przez cz³onków Zespo³ów Wizytacyjnych WIL ds.
Praktyk Lekarskich

1) ekwiwalent utraconych zarobków za czas wyko-
nywania zadañ w ramach Zespo³u Wizytacyjne-
go – za ka¿dy wyjazd w kwocie siedemdziesiê-
ciu piêciu z³;

2) zwrot kosztów podró¿y dla cz³onka Zespo³u Wi-
zytacyjnego zapewniaj¹cego przejazd samocho-
dem osobowym ca³ego Zespo³u lub kosztów
podró¿y ponoszonych indywidualnie przez cz³on-
ków Zespo³u Wizytacyjnego.”

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Na podstawie art. 22 ust. 1, ustawy o izbach lekar-
skich z dnia 17 maja 1989 r. ( Dz.U. nr 30, poz. 158
z póŸn. zm. 1990 r. Nr 20, poz. 120 ) Rada Lekarska
WIL postanawia:

§ 1
Zwo³aæ XXIII Zjazd Lekarzy Delegatów WIL w dniu

30 marca  2007  r. w Warszawie, przy ul. Cha³ubiñskie-
go 8, w budynku (dawny Marriott „Elektrim”) naprzeciw
dworca Centralnego.

§ 2
Do realizacji uchwa³y powo³uje siê Komitet Organi-

zacyjny WIL w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy
– kol. dr n. med. Marian DÓJCZYÑSKI, sekretarz WIL

Uchwa³a nr 421 / 07/ V
Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej

z dnia 26 stycznia 2007 r.
w sprawie zwo³ania XXIII Zjazdu Lekarzy Delegatów WIL

cz³onkowie :
– kol.  dr Konrad MAÆKOWIAK
– kol. dr Jerzy STASZCZYK
– kol. dr Kazimierz CIEŒLIK
– kol. Anna ROSOWSKA
– kol. mgr Bogdan SIERADZKI
– kol. mgr Jaros³aw WOJCIECHOWSKI.

§ 3
Nadzór nad realizacj¹ uchwa³y i rozliczenia kosz-

tów Zjazdu powierza siê Skarbnikowi, Sekretarzowi
oraz Dyrektorowi i G³ównej Ksiêgowej WIL.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

SEKRETARZ RADY LEKARSKIEJ WIL PRZEWODNICZ¥CY RADY LEKARSKIEJ WIL
dr n. med. Marian DÓJCZYÑSKI prof. dr hab. med. Marian BROCKI

SEKRETARZ RADY LEKARSKIEJ WIL PRZEWODNICZ¥CY RADY LEKARSKIEJ WIL
dr n. med. Marian DÓJCZYÑSKI prof. dr hab. med. Marian BROCKI
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Sprawozdania zjazdowe

SPRAWOZDANIE
z dzia³alnoœci Rady Lekarskiej
Wojskowej Izby Lekarskiej za rok 2006

Pierwszy rok dzia³alnoœci Rady
Lekarskiej WIL V kadencji ju¿

za nami. Miniony rok nie okaza³ siê
prze³omowym dla wojskowej s³u¿-
by zdrowia, nie przyniós³ radykalnej
odmiany powszechnego systemu
ochrony zdrowia, nie sprzyja³ te¿ nie-
stety oczekiwanej, bardziej skutecz-
nej dzia³alnoœci naszego samorz¹-
du. Wydaje siê jednak, ¿e w realiach
w jakich przysz³o nam funkcjono-
waæ, zupe³nie dobrze uda³o siê nam
realizowaæ zadania statutowe.

W omawianym okresie czasu
Rada Lekarska WIL i jej Prezydium
odby³y 9 posiedzeñ (w tym 6 posie-
dzeñ RL WIL), przy œredniej frekwen-
cji 71% uczestnicz¹cych. Niestety,
z szerokiego sk³adu Rady Lekarskiej
kilka osób odnotowa³o po 3 i wiêcej
nieobecnoœci, co œwiadczyæ mo¿e
o nienajtrafniejszym wyborze przed-
stawicieli niektórych œrodowisk.
Szczegó³owe sprawozdania z posie-
dzeñ Rady i Prezydium zamieszcza-
ne by³y w biuletynie „Skalpel”, tym
samym wiêc problematyka obrad po-
winna byæ wszystkim zainteresowa-
nym powszechnie znana. Pewne
sprawy, takie jak opiniowanie kandy-
datów na stanowiska kierownicze w
wojskowej s³u¿bie zdrowia, wydawa-
nie zezwoleñ na wykonywanie prywat-
nych praktyk lekarskich, podejmowa-
nie uchwa³ dotycz¹cych przyjêæ na
ewidencjê WIL i skreœleñ z listy jej
cz³onków by³y i s¹ nieod³¹cznym te-
matem ka¿dego z posiedzeñ. W tych
sprawach podjêtych zosta³o ogó³em
216 uchwa³. Rada Lekarska i Prezy-
dium RL WIL zaopiniowa³y 26 kandy-
datów na  stanowiska kierownicze,
przy czym stosunkowo czêsto podno-
szono problem niewystêpowania do
WIL z wnioskami o takie opinie i wy-
znaczania na stanowiska osób bez
konsultacji z samorz¹dem lekarskim.
Problem ten sygnalizowano niejedno-

krotnie kierownictwu wojskowej s³u¿-
by zdrowia, ze skutkiem raczej mizer-
nym, z braku podstaw prawnych do
jego egzekwowania. Takie zjawisko
spotykaæ siê jednak bêdzie nadal ze
sprzeciwem samorz¹du lekarskiego.

Problemem, który nie umyka
uwadze samorz¹du jest sprawa po-
dejmowania specjalizacji w wojsku.
Zagadnieniu temu poœwiêcone by³o
jedno z posiedzeñ Rady, na które
zaproszony by³ Szef Zarz¹du Woj-
skowej S³u¿by Zdrowia i Naczelny
Lekarz WP. Niestety, obu panów
zast¹pi³ jedynie oficer z Oddzia³u
Kszta³cenia i Doskonalenia Kadr
Medycznych. Mimo ówczesnych
jego wyjaœnieñ i zapewnieñ nadal nie
ma unormowañ prawnych reguluj¹-
cych tryb uzyskiwania specjalizacji
przez lekarzy wojskowych i zatrud-
nionych w wojsku. Byæ mo¿e nie bez
znaczenia w tej sprawie jest rozcza-
rowuj¹ce dzia³anie, albo raczej jego
brak, komisji kszta³cenia WIL. Ta
wa¿na dla ogó³u lekarzy komisja sta-
nowi najs³absze ogniwo w struktu-
rze samorz¹du, a jej niemoc jest
zastanawiaj¹ca, jako ¿e najwiêksza
liczba delegatów WIL zg³asza³a
przed wyborami chêæ zajmowania
siê specjalizacjami i doskonaleniem
zawodowym lekarzy. W odró¿nieniu
od wy¿ej wspomnianej, aktywnoœci¹
wyró¿nia³y siê komisja organizacyj-
no-legislacyjna, komisja ds. rejestru,
wydawania prawa wykonywania za-
wodu i praktyk prywatnych i jak za-
wsze – komisja stomatologiczna
oraz komisja ds. emerytów i renci-
stów – oddzia³ wroc³awski.

Przewodnicz¹cy Rady Lekar-
skiej WIL czynnie uczestniczy³
w posiedzeniach NRL i posiedze-
niach Konwentu Przewodnicz¹cych
OIL, w opiniowaniu projektów aktów
prawnych dotycz¹cych ochrony
zdrowia, kszta³cenia i doskonalenia

lekarzy oraz funkcjonowania samo-
rz¹du lekarskiego, a tak¿e w spo-
tkaniach i sesjach zagranic¹ orga-
nizowanych przez tamtejsze samo-
rz¹dy lekarskie. Wiceprzewodnicz¹-
cy RL WIL, skarbnik i cz³onkowie
komisji problemowych NIL z reko-
mendacji WIL brali udzia³ w pracach
komisji NIL. Na posiedzeniach ko-
misji bud¿etowej NIL, z upowa¿nie-
nia i uchwa³y XXII Zjazdu Lekarzy
WIL, skarbnik kol. Jerzy Staszczyk
z powodzeniem zabiega³ o zmianê
zasad op³acania sk³adek cz³onkow-
skich i NRL podjê³a stosown¹
uchwa³ê.

W trudnym okresie napiêæ i ak-
cji protestacyjnych œrodowisk me-
dycznych Rada Lekarska WIL udzie-
la³a pe³nego poparcia protestuj¹cym
lekarzom, pielêgniarkom i innym
pracownikom medycznym. Uczest-
niczyliœmy te¿ w marszu protestacyj-
nym ulicami Warszawy.

W minionym roku na nowo ure-
gulowaliœmy  sprawy zwi¹zane
z wydawaniem naszego biuletynu
„Skalpel”. Powo³ano now¹ Radê Re-
dakcyjn¹ i Kolegium Redakcyjne, wy-
brano spoœród trzech oferentów Fir-
mê „Poligraf”, która zaoferowa³a druk
biuletynu o 5 tys. z³ taniej za jeden
nak³ad, redagowanie biuletynu po-
wierzono dotychczasowemu redak-
torowi naczelnemu kol. Zbigniewowi
U³anowskiemu.

Na styczniowym posiedzeniu RL
WIL redaktor naczelny z³o¿y³ spra-
wozdanie z dzia³alnoœci redakcji
w 2006 r, które zosta³o przyjête bez
g³osów sprzeciwu. Rada zdecydowa-
³a te¿ o wydawaniu biuletynu na ubie-
g³orocznych zasadach i warunkach.

Mimo starañ, nie wszystkie pro-
blemy udaje siê rozwi¹zywaæ po
myœli Rady i cz³onków WIL, ale pra-
gnê zapewniæ, ¿e samorz¹d widzi
problemy istotne dla œrodowiska, nie
uchyla siê przed podejmowaniem
trudnych kroków i decyzji oraz kon-
sekwentnie  bêdzie d¹¿yæ do ich po-
myœlnego za³atwienia.

Wojskowa Izba Lekarska liczy
dzisiaj 4266 cz³onków, w tym 3943
lekarzy i 312 lekarzy dentystów.



WOJSKOWA IZBA LEKARSKA

„Skalpel” 2/2007 9

W s³u¿bie czynnej pozostaje 1704
lekarzy i lekarzy dentystów, eme-
rytów i rencistów wojskowych jest
2484, a bêd¹cych osobami cywil-
nym – 78 osób. W 2006 r. z powo-
du ubycia do innej OIL skreœlono
z listy cz³onków WIL 27 osób, z po-
wodu zrzeczenia siê prawa wyko-

SPRAWOZDANIE
Skarbnika Wojskowej Izby Lekarskiej
za rok 2006

nywania zawodu – 1. Zmar³o 15 le-
karzy, wœród nich gen. bryg. prof.
dr hab. med. W³adys³aw Tkaczew-
ski i p³k prof. dr hab. med. Marek
Luciak. Przyjêto do WIL 4 osoby.

Obecny XXIII Zjazd Lekarzy
WIL poœwiêcony jest w zasadzie
sprawom bud¿etu Izby na 2007 rok,

ale nie bêdzie z pewnoœci¹ uchy-
laæ siê  od podejmowania decyzji
czy uchwa³ w wa¿nych dla cz³on-
ków WIL sprawach.

   Przewodnicz¹cy
   Wojskowej Izby Lekarskiej

prof. dr hab. med. Marian BROCKI

Szanowni Delegaci!
Zgodnie z moimi statutowymi obowi¹zkami przedstawiam Pañstwu sprawozdanie z wykonania bud¿etu za

2006 r. oraz projekt planu bud¿etu na 2007 r.
Przychody Wojskowej Izby Lekarskiej za 2006 r. wynios³y 1.555.855,32 z³, co stanowi 100,7% planowanego

bud¿etu rocznego, natomiast  koszty  zamknê³y siê kwot¹ 1.472.091,56 z³  i stanowi¹  100,6% kwoty planowanej.

W dziale przychodów wp³ywy stanowi¹:
1. Dotacje MON – 314.000,00 z³
2. Sk³adki cz³onkowskie – 917.963,88 z³
3. Odsetki od lokat – 154.750,60 z³
4. Rejestr prywatnych praktyk lekarskich – 58.700,00 z³
5. Przychody Komisji Bioetycznej – 109.178,89 z³
6. Pozosta³e przychody – 1.261,95 z³

W dziale wydatków koszty stanowi¹:
1. Koszty zadañ przejêtych od administracji pañstwowej – 320.629,76 z³

w tym:
– koszty prowadzenia rejestru lekarzy i wydawania praw wykonywania zawodu – 115.804,35 z³
– koszty Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej – 116.679,79 z³
– koszty S¹du Lekarskiego – 88.145,61 z³

2. Koszty dzia³alnoœci samorz¹dowej – 988.770,97 z³
w tym:
– koszty administracyjne – 446.669,10 z³
– obs³uga posiedzeñ Prezydium i Rady WIL – 25.085,82 z³
– koszty zjazdów – 12.226,91 z³
– fundusz reprezentacyjny – 647,96 z³
– fundusz statutowy – 66.470,00 z³
– koszty wydawania „Skalpela” – 204.593,00 z³
– koszty zakupu „Lekarza Wojskowego” – 17.998,15 z³
– inne planowane wydatki (tj. 15% sk³adka NIL) – 164.612,30 z³
– koszty bhp – 4.797,88 z³
– wydatki Komisji Problemowych – 12.063,10 z³
– us³uga informatyczna LTC – 19.032,00 z³
– ubezpieczenie mienia WIL – 4.482,75 z³

3. Koszty pozosta³ych zadañ – 162.690,83 z³
w tym:
– koszty rejestracji prywatnych praktyk lekarskich – 62.334,88 z³
– koszty Komisji Bioetycznej – 100.355,95z³
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Reasumuj¹c, w 2006 r. saldo jest dodatnie i wynosi  + 83.763,76 z³ (s³ownie z³: osiemdziesi¹t trzy tysi¹ce
siedemset szeœædziesi¹t trzy z³ote 76/100).

Proponujê powy¿sz¹ kwotê przeksiêgowaæ na fundusz statutowy Wojskowej Izby Lekarskiej.

Projekt preliminarza bud¿etowego Wojskowej Izby Lekarskiej na 2007 r. zosta³ opracowany zgodnie z uchwa³¹
nr 2  Zjazdu Lekarzy WIL z dnia  22 marca 2002 r.

Dochody i wydatki w bud¿ecie przedstawione s¹ na zasadach okreœlonych w rozporz¹dzeniu Ministra Finan-
sów w sprawie zasad  prowadzenia  rachunkowoœci.

Bud¿et Wojskowej Izby Lekarskiej obejmuje preliminarz dzia³alnoœci finansowej z dotacji bud¿etowej, sk³adek
cz³onkowskich i innych Ÿróde³ wymienionych w art. 59 ust. 2 pkt. 2 ustawy o izbach lekarskich.

I. Planowane dochody WIL w 2007 r. w kwocie 1.565.000,00 z³ obejmuj¹:
1. przychody na zadania przejête od administracji pañstwowej (dotacje MON) – 314.000,00 z³
2. przychody ze sk³adek cz³onkowskich – 930.000,00  z³
3. przychody pozosta³ych zadañ:
w tym:

– rejestr prywatnych praktyk lekarskich – 60.000,00 z³
– komisji bioetyki – 90.000,00 z³

4. przychody z tytu³u odsetek od lokat bankowych – 160.000,00 z³
5. inne operacje finansowe – 1.000,00 z³
Planowane dochody WIL  w  2007 r.  stanowi¹  100,6% faktycznych wp³ywów w 2006 r.

II. Wydatki w 2007 r. w kwocie 1.374.280,00 z³ obejmuj¹ ni¿ej wymienione rodzaje kosztów:
1. Koszty zadañ przejêtych od administracji pañstwowej w kwocie – 314.000,00 z³

w tym:
a) koszty prowadzenia rejestru lekarzy i wydawania praw wykonywania zawodu – 105.700,00 z³
b) koszty Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej – 104.700,00 z³
c) koszty S¹du Lekarskiego – 103.600,00 z³

2. Koszty dzia³alnoœci samorz¹dowej w kwocie – 901.600,00 z³
w tym:

a) koszty podstawowe – 702.800,00 z³
b) koszty  wydawania biuletynu „Skalpel” – 198.800,00 z³

3. Koszty pozosta³ych zadañ – 158.680,00 z³
w tym:

a) rejestr prywatnych praktyk lekarskich – 42.680,00 z³
b) koszty dzia³alnoœci Komisji Bioetyki – 116.000,00 z³

W preliminarzu bud¿etowym na 2007r. wykazane wydatki mieszcz¹ siê w dochodach na 2007 r. i zamykaj¹ siê
saldem dodatnim w kwocie  190.720,00 z³.

Reasumuj¹c, ogólny stan maj¹tkowy WIL na 1.01.2007 r. wynosi 4.314.437,58 z³, w tym:
– œrodki trwa³e – 15.313,12 z³
– œrodki pieniê¿ne w kasie i banku – 4.282.873,89 z³
– nale¿noœci pieniê¿ne – 16.250,57 z³

Pragnê nadmieniæ, ¿e wydatki Wojskowej Izby Lekarskiej podlegaj¹ systematycznej kontroli przez niezale¿ne-
go bieg³ego rewidenta. Ostatni audyt przeprowadzono  na dzieñ 31.12.2004 r., gdzie badano rzetelnoœæ, prawid³o-
woœæ i jasnoœæ sprawozdania finansowego i bilans na dzieñ 31.12.2004 r. oraz prawid³owoœæ ksi¹g rachunkowych
stanowi¹cych podstawê jego sporz¹dzenia. Bieg³y rewident nie zg³asza³ zastrze¿eñ do prawid³owoœci i rzetelnoœci
zbadanego sprawozdania finansowego.

W styczniu 2006 r. zosta³y przeprowadzone czynnoœci kontrolne dotycz¹ce realizacji umowy w sprawie wspó³-
dzia³ania organów resortu Obrony Narodowej z Wojskow¹ Izb¹ Lekarsk¹ (Dz. Urz. MON z dnia 13 lipca 2001 r.).
Kontrolê przeprowadzi³ przedstawiciel Zarz¹du Wojskowej S³u¿by Zdrowia.

Skarbnik
Wojskowej Izby Lekarskiej

lek. Jerzy STASZCZYK
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Bilans WIL na dzieñ 31.12.2006 r.
awytkA annatS awysaP annatS

.r6002.10.1 .r6002.21.13 .r6002.10.1 .r6002.21.13

e³awrtawytkA.A 44,466.53 21,313.51 ensa³wezsudnuF.A 51,638.461.4 19,995.842.4

:e³awrtawytkaewozcezR.I
enwarpienlairetameinicœotraw)a

e³awrtikdorœ)b
07,023

47,343.53
–

21,313.51

ywotutatszsudnuF.I
ynlajcepszsudnuF.II

)atarts(ottennksyZ.III

94,119.823.4
–

43,570.461-

51,638.461.4
–

67,367.38

ewotorboawytkA.B 43,632.981.4 64,421.992.4 ainaz¹iwoboZ.B 36,460.06 76,738.56

ewonimretoktórkicœon¿elaN.I
icœon¿elanenni)a 21,410.12 75,052.61

ewonimretoktórkainaz¹iwoboZ.I
ewosnanifainaz¹iwobozenni)a

ñezdorganywu³utytz)b
36,460.06 76,738.56

ewonimretoktórkejcytsewnI.II
ewosnanifawytkaewonimretoktórk.1

en¿êineipikdorœ.1
enawojcogenytakol.2

22,222.86
00,000.001.4

98,378.29
00,000.091.4

mezarawytkA 87,009.422.4 85,734.413.4 mezarawysaP 87,009.422.4 85,734.413.4

Prowizorium bud¿etowe
Wojskowej Izby Lekarskiej na 2007 r.

lobmyS
atnoK

eineinlógezczsyW einanokyW
.r6002

nalP
.r7002

igawU

07 YDOHCOD 558 555 1 000 594 1
057 jewod¹zromasicœonla³aizdzydohcyzrP 469 719 000 009

257 eikswokno³zcikda³kS 469 719 000 009

057 jewowtsñapijcartsinimdadohcytêjezrpñadazzydohcyzrP 000 413 000 413

157 NOMejcatoD 000 413 000 413

057 icœonla³aizdje³atsozopzydohcyzrP 455 013 000 082

357 takoldoiktesdO 057 451 000 051

457 hciksrakelkytkarphcyntawyrprtsejeR 007 85 000 06

557 ikyteoiBajsimoK 401 79 000 07

067 jewosnanificœonla³aizdzydohcyzrP 733 31 000 1

167 ewosnanifejcarepoennI 262 1 000 1

267 ydohcyzrpe³atsozoP 570 21 0

04 YTZSOK 290 274 1 082 473 1
A04 jewowtsñapijcartsinimdadohcytêjezrpñadazytzsoK 036 023 000 413

1A04 udowazainawynokywwarpainawadywiyzrakelurtsejerainezdaworpytzsoK 408 511 007 501

2A04 jewodowaZicœonlaizdeiwopdOakinzcezRytzsoK 086 611 007 401

3A04 ogeiksrakeLud¹SytzsoK 641 88 006 301

S04 jewod¹zromasicœonla³aizdytzsoK 177 889 006 109

1S04 ewowatsdopytzsoK 871 487 008 207

2S04 rutagdeledytzsoK 0

3S04 "aleplakS„ainawadywytzsoK 395 402 008 891

G04 ñadazhcy³atsozopytzsoK 196 261 086 851

1G04 kytkarphcyntawyrpijcartsejerytzsoK 533 26 086 24

2G04 ikyteoiBijsimoKytzsoK 653 001 000 611
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Koñcz¹c pierwszy rok pi¹tej ka-
dencji Rzecznika Odpowiedzial-

noœci zawodowej WIL przedstawiam
sprawozdanie obrazuj¹ce pracê
Rzecznika i zespo³u zastêpców powo-
³anych przez Zjazd WIL.

W okresie od 1 stycznia do 31
grudnia 2006 r. wp³ynê³o do Wojsko-
wej Izby Lekarskiej, a nastêpnie do
Rzecznika Odpowiedzialnoœci Za-
wodowej 69 nowych spraw do roz-
patrzenia i 2 przekazane decyzj¹
Naczelnego Rzecznika Odpowie-
dzialnoœci Zawodowej do ponowne-
go rozpatrzenia.

Z poprzedniego okresu sprawoz-
dawczego zosta³o do rozpatrzenia

38 spraw, co oznacza, i¿ w sumie
podczas ca³ego roku 2006 prowa-
dzono 109 spraw w przedmiocie od-
powiedzialnoœci zawodowej.

Ich sposób za³atwienia by³ nastê-
puj¹cy:

zakoñczono ogó³em 68 skarg
w 30 sprawach, po przeprowadze-
niu czynnoœci wstêpnych, spraw-
dzaj¹cych wiarygodnoœæ informa-
cji odmówiono wszczêcia postê-
powania wyjaœniaj¹cego, g³ównie
z powodu braku zasadnoœci skar-
gi. Stanowi to 43,6% w stosunku
do iloœci zakoñczonych spraw;
umorzono postêpowanie wyja-
œniaj¹ce w 19 sprawach po prze-

SPRAWOZDANIE
Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej
Wojskowej Izby Lekarskiej za rok 2006

prowadzeniu wyczerpuj¹cego
postêpowania dowodowego pod-
czas którego przes³uchano wiele
osób, zgromadzono dokumenta-
cjê lekarsk¹ i uzyskano opinie
bieg³ych specjalistów. Stanowi to
27,9% w stosunku do iloœci za-
koñczonych spraw ogó³em;
w 10 sprawach sporz¹dzono
wnioski o ukaranie do S¹du Le-
karskiego lekarzy obwinionych
o niestarannoœæ i zaniedbania
w procesie leczenia chorych, co
stanowi tylko 14,7%;
9 spraw zakoñczono w inny
sposób, przekazuj¹c je orga-
nom w³aœciwym do ich rozpa-
trzenia lub uzyskuj¹c kompro-
misowe rozwi¹zanie konfliktu,
co stanowi 13,2% zakoñczo-
nych spraw;
Pozosta³e 41 spraw przechodzi
na nastêpny okres sprawozdaw-
czy z uwagi na brak ich rozstrzy-
gniêcia przed up³ywem roku.

Komisja Rewizyjna w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy – dr Ryszard  ZACHAR
Cz³onkowie – dr Walenty SELIGA

– dr Mariusz CIÊCIARA
przeprowadzi³a kontrolê dzia³alnoœci finansowej WIL ustalaj¹c
nastêpuj¹cy  stan faktyczny:
1. Maj¹tek Izby na koniec 2006 r. wynosi³ – 4.314.437,58 z³
Na g³ówne pozycje maj¹tku sk³adaj¹ siê:
– œrodki  trwa³e – 15.313,12 z³
– wartoœci niematerialne i prawne

– œrodki pieniê¿ne w kasie i banku – 4.282.873,89 z³
– nale¿noœci – 16.250,57 z³

2. Dochody bud¿etu wykonano w 100,7%
Kwotowo przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
– sk³adki – 917.963,88 z³
– dotacje MON – 314.000,00 z³
– odsetki bankowe – 154.750,60 z³
– rejestr prywatnych praktyk – 58.700,00 z³
– Komisja Bioetyczna – 109.178,89 z³
– inne dochody – 1.261,95 z³
3. Planowane wydatki bud¿etowe zrealizowano w  100,6%.
4. Gospodarka kasowa

Przychody gotówkowe kasy s¹ udokumentowane dowoda-
mi kasowymi „kasa przyjmie”,  natomiast wydatki – rachun-
kami oraz dowodami „kasa wyp³aci”.

Na koniec roku sprawozdawczego prze-
prowadzono inwentaryzacjê kasy:
– saldo w kwocie  5.756,35 z³ jest zgodne

z zapisem ksiêgowym (raport kasowy nr
24/2006, raport kasowy nr 12/KB/2006);

– saldo na rachunku bankowym bie¿¹cym
wynosi  13.196,36 z³  i jest zgodne z wy-
ci¹giem bankowym nr 289, saldo na ra-
chunku bankowym Komisji Bioetycznej
stanowi kwotê   73.921,18 z³ zgodne
z wyci¹giem bankowym  nr 76/KB;

– stan lokat negocjowanych wynosi
4.190.000,00 z³ i jest  zgodny z  po-
twierdzeniem salda (zaœwiadczenie
wydane przez  PKO BP S.A. IX Od-
dzia³ w Warszawie oraz umowa depo-
zytowa zawarta ze Spó³dzielcz¹ Kas¹
Oszczêdnoœciowo-Kredytow¹ Izb Le-
karskich „SKOK”).

5. Ksiêgowoœæ jest prowadzona prawid³owo.
Dowody rachunkowe pod wzglêdem meryto-
rycznym podpisywane s¹ przez Skarbnika
Rady Lekarskiej WIL, a pod wzglêdem for-
malno-rachunkowym  przez G³ówn¹ Ksiê-
gow¹ Biura WIL. Wydatki zatwierdza Prze-
wodnicz¹cy Rady Lekarskiej WIL.

6. Przedstawiaj¹c powy¿sze sprawozdanie Ko-
misja Rewizyjna WIL wnioskuje do Zjazdu
o udzielenie  absolutorium Radzie Lekarskiej
w zakresie gospodarki finansowej WIL.

dr  Ryszard ZACHAR
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej WIL

SPRAWOZDANIE
Komisji  Rewizyjnej WIL
za  rok 2006
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choroba internistyczna
u dziecka

- - - - - - - - - -

choroba internistyczna
u doros³ego

12 1 24 27 8 11 5 5 3 10

choroba chirurgiczna
u dziecka

- - - - - - - - - -

choroba chirurgiczna
u doros³ego

12 1 15 14 5 4 2 2 3 14

choroba ginekologiczno-
po³o¿nicza

2 - 3 2 2 - - - - 3

choroba psychiatryczna - - - - - - - - - -

stomatologia 1 - 4 2 2 - - - - -

inne 11 - 23 23 13 4 3 3 3 11

Suma ogó³em 38 2 69 68 30 19 10 10 9 41

Tabela I. Sprawy wdro¿one w 2007 r. przez Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej WIL
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Tylko w niewielu sprawach
umorzonych lub w których odmó-
wiono wszczêcia postêpowania
wyjaœniaj¹cego, strony pokrzyw-
dzone sk³ada³y odwo³ania i zosta-
³y one przekazane do Naczelne-
go Rzecznika celem rozstrzygniê-
cia. W tej sytuacji, gdy Naczelny
Rzecznik nie podziela stanowiska
Rzecznika Wojskowej Izby Lekar-
skiej wyra¿onego w postanowie-
niu, ma mo¿liwoœæ uchylenia za-
skar¿onego postanowienia i spra-
wa ponownie trafia do rozpatrze-
nia. Na uwagê zas³uguje fakt, i¿
w roku 2006  tylko dwie decyzje
Rzecznika WIL zosta³y uchylone
na drodze odwo³awczej w II in-
stancji i przekazane do ponowne-
go rozpatrzenia.

Analizuj¹c treœæ zawart¹
w przes³anych skargach mo¿na
wyci¹gn¹æ z nich nastêpuj¹ce
wnioski:

Najwiêksz¹ grupê spraw stano-
wi¹ skargi dotycz¹ce niestaran-
noœci w postêpowaniu diagno-
styczno-terapeutycznym, czyli
zwi¹zane z naruszeniem art. 8
Kodeksu Etyki Lekarskiej i art.
4 ustawy o zawodzie lekarza.
W dalszym ci¹gu du¿¹ liczbê
spraw stanowi¹ skargi zwi¹-

zane z powik³aniami chorobowy-
mi powsta³ymi w wyniku niepra-
wid³owego leczenia lub uszko-
dzenia cia³a.
Wzrasta liczba skarg dotycz¹-
cych b³êdu diagnostycznego, któ-
rego nastêpstwami, wg skar¿¹-
cych, by³ zgon chorego, koniecz-
noœæ d³ugotrwa³ego leczenia
i utrata zaufania do lekarzy.
Niepokoj¹co wzros³a liczba
spraw zwi¹zanych z poœwiad-
czaniem nieprawdy w zaœwiad-
czeniach lekarskich wydawa-
nych przez lekarzy. A¿ cztery po-
stêpowania w tym zakresie za-
koñczy³y siê skierowaniem do
S¹du Lekarskiego wniosku
o ukaranie.
Du¿o skarg dotyczy braku odpo-
wiedniego kontaktu lekarza z pa-
cjentem i jego rodzin¹, braku rze-
telnej, w³aœciwej informacji o sta-
nie zdrowia chorego i mo¿liwo-
œciach leczenia w innym oœrod-
ku medycznym lub alternatywne-
go sposobu postêpowania.
Wzros³a liczba skarg dotycz¹ca
us³ug stomatologicznych rozlicza-
nych z NFZ, pacjenci skar¿¹ siê
na dodatkowe koszty, które na-
rzucaj¹ stomatolodzy i jakoœæ wy-
konywanych us³ug.

Oczekiwania skar¿¹cych s¹
bardzo du¿e i wynikaj¹ czêsto z nie-
zrozumienia roli i mo¿liwoœci w za-
kresie orzekania Rzecznika Odpo-
wiedzialnoœci Zawodowej. Dotyczy
to g³ównie wniosków o uzyskanie
wszelkiego rodzaju roszczeñ od-
szkodowawczych, do których roz-
strzygania w³aœciwe s¹ wy³¹cznie
s¹dy powszechne.

Jak wynika z przedstawionego
sprawozdania niewiele spraw trafia
na wokandê S¹du Lekarskiego, choæ
ich liczba roœnie z ka¿dym rokiem.
Problemy proceduralne zwi¹zane
z prac¹ zespo³u Rzecznika Odpo-
wiedzialnoœci Zawodowej dotycz¹
przede wszystkim przewlek³oœci po-
stêpowania. Z powodu obci¹¿enia
licznymi obowi¹zkami jedynie spora-
dycznie udaje siê dotrzymaæ zaleca-
nego przepisami trzymiesiêcznego
terminu na przeprowadzenie postê-
powania wyjaœniaj¹cego.

Charakter i rodzaj spraw obrazuj¹
dwie tabele przedstawiaj¹ce pracê
Rzecznika i Zastêpców w 2006 r.

Porównuj¹c te dane ze sprawoz-
daniem za 2005 rok nale¿y zwróciæ
uwagê na istotny wzrost liczby skarg
(69 w 2006 roku w porównaniu z 56.
w roku 2005 – wzrost  o 23%),
wzrost liczby spraw pozosta³ych
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W okresie sprawozdawczym
S¹d Lekarski Wojskowej Izby

Lekarskiej w Warszawie otrzyma³ od
Rzecznika Odpowiedzialnoœci Za-
wodowej Wojskowej Izby Lekarskiej
jedenaœcie wniosków dotycz¹cych
jedenastu lekarzy,  w tym osiem
wniosków o ukaranie i trzy wnioski
o zawieszenie postêpowania wyja-
œniaj¹cego.

Dwa wnioski o ukaranie, wys³a-
ne przez Rzecznika jeszcze w grud-
niu 2006 r., wp³ynê³y do S¹du Le-
karskiego WIL ju¿ na pocz¹tku na-

SPRAWOZDANIE
z dzia³alnoœci S¹du Lekarskiego WIL
za okres 1.01.2006 r. – 31.12.2006  r.

stêpnego okresu sprawozdawcze-
go, tj. po 1.01.2007 r.

Z poprzedniego okresu sprawoz-
dawczego (25 luty 2005  r. – 31 gru-
dzieñ 2005 r.) rozpatrzono jedn¹
sprawê na rozprawie g³ównej, dwie
na posiedzeniach niejawnych.

Z  jeszcze  wczeœniejszych okre-
sów pozosta³y trzy sprawy, których
nie mo¿na podj¹æ, poniewa¿ s¹ one
nadal przedmiotem postêpowania
karnego w s¹dach powszechnych.

W okresie sprawozdawczym
1.01.2006 r. – 31.12.2006 r. S¹d Le-

karski Wojskowej Izby Lekarskiej
osiem spraw zakoñczy³ orzeczenia-
mi – orzeczono trzy kary upomnienia,
trzy kary nagany, a w pozosta³ych
dwóch sprawach wydano orzeczenia
o uniewinnieniu dwóch lekarzy.

Jedn¹ sprawê zwrócono Rzecz-
nikowi Odpowiedzialnoœci Zawodo-
wej WIL, z uwagi na koniecznoœæ uzu-
pe³nienia materia³u dowodowego.

W omawianym okresie sprawoz-
dawczym S¹d Lekarski Wojskowej
Izby Lekarskiej odby³ ³¹cznie trzyna-
œcie posiedzeñ. Wydano osiem orze-
czeñ koñcz¹cych postêpowanie
przed S¹dem Lekarskim WIL. Piêæ
posiedzeñ niejawnych zakoñczo-
nych postanowieniami.

Przewodnicz¹cy S¹du Lekarskiego
      Wojskowej Izby Lekarskiej

        p³k lek. S³awomir MARAT
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Tabela II. Sprawy wdro¿one w 2007 r. przez Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej WIL

Krzysztof CHOMICZEWSKI
Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej WIL

z poprzedniego roku (38 wobec 34),
spraw zakoñczonych (68 wobec 54)
oraz wzrost odmów wszczêcia po-
stêpowania (30 wobec 16).

Niepokoj¹cym zjawiskiem jest ten-
dencja do wyd³u¿ania siê okresu po-

stêpowañ, z których wiêkszoœæ prze-
kracza ustawowy termin 3. miesiêcy.
Spowodowane to jest g³ównie d³ugim

Sprawozdania zjazdowe

okresem oczekiwania na opinie nie-
których bieg³ych, na ogó³ powo³ywa-
nych z grona cz³onków naszej Izby.
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SPRAWOZDANIE
Komisji ds. Rejestru Lekarzy, Wydawania Praw Wykonywania Zawodu
i Prywatnych Praktyk Lekarskich WIL
za rok 2006

Rok 2006 Komisja ds. Rejestru
Lekarzy, Wydawania Praw Wy-

konywania Zawodu i Prywatnych
Praktyk rozpoczê³a pracê w nowym
sk³adzie. Przewodnicz¹cym Komisji
jest w dalszym ci¹gu dr n. med. Zbi-
gniew Zarêba, a pracownikami obs³u-
guj¹cymi pracê komisji s¹ mgr Edyta
Klimkiewicz i Patrycja Wonatowska.

W okresie sprawozdawczym do
WIL wp³ynê³o 295 wniosków o za-
rejestrowanie prywatnej praktyki,
z czego 109 dotyczy³o rejestracji
nowo otwieranej praktyki, a 85 ko-
lejnych adresów jej wykonywania.
Pozosta³e wnioski dotyczy³y zmian
we wpisach rejestrów ju¿ istniej¹-
cych. Œladem lat ubieg³ych zdecy-
dowana wiêkszoœæ wniosków doty-
czy³a praktyki wykonywanej wy-
³¹cznie w miejscu wezwania.

 Najczêstszymi problemami,
z którymi spotyka siê Komisja pod-
czas rejestracji praktyk, to nadal nie-
kompletnoœæ sk³adanego wniosku
i dokumentacji. Dotyczy to g³ównie
praktyki w miejscu wezwania – leka-
rze podwa¿aj¹ zasadnoœæ wype³nia-
na ca³ego wniosku, koniecznoœæ po-
siadania torby lekarskiej ze stosow-
nym wyposa¿eniem czy przedk³ada-
nia w izbie niektórych dokumentów.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ wszelkie
zasady towarzysz¹ce rejestracji
praktyki prywatnej nie s¹ wymys³em
izby lecz okreœlaj¹ je stosowne prze-
pisy i nale¿y ich przestrzegaæ.

Niektórzy nadal zapominaj¹, i¿
wykonywanie prywatnej praktyki
jest obecnie prowadzeniem dzia³al-
noœci gospodarczej, a co siê z tym
wi¹¿e takow¹ dzia³alnoœæ musimy
zarejestrowaæ w Urzêdzie Miasta
lub Gminy.

W¹tpliwoœci niektórych, budzi
koniecznoœæ wizytowania praktyki.
W tym miejscu chcia³bym zaznaczyæ,

i¿ typowa wizytacja pomieszczeñ ma
miejsce w przypadku praktyki stacjo-
narnej. W przypadku tej na wezwa-
nie, osoba kontroluj¹ca sprawdza je-
dynie wyposa¿enie torby lekarskiej
oraz poprawnoœæ merytoryczn¹
wniosku. Od pocz¹tku bie¿¹cego
roku przewodnicz¹cymi zespo³ów wi-
zytuj¹cych s¹ wy³¹cznie cz³onkowie
Rady Lekarskiej oraz w niektórych
przypadkach delegaci.

Nowoœci¹, która siê niedawno po-
jawi³a, to mo¿liwoœæ og³oszenia swo-
jej praktyki na stronie internetowej
WIL. Aby by³o to mo¿liwe nale¿y z³o-
¿yæ w izbie stosowny wniosek.

Przyczyn¹ skreœlenia lekarzy
z rejestru cz³onków WIL w  15 przy-
padkach skreœleñ by³ zgon lekarzy,
a 27 przeniesienie siê do innej OIL,
jedna osoba zrzek³a siê prawa wy-
konywania zawodu. W poczet cz³on-
ków WIL zosta³o przyjêtych 4 leka-
rzy, powo³anych do zawodowej s³u¿-
by wojskowej. 44 lekarzy wyst¹pi³o
o zaœwiadczenia umo¿liwiaj¹ce wy-
konywanie zawodu w krajach UE
i wydaliœmy im 120 zaœwiadczeñ.

Niestety nie wszyscy lekarze
pamiêtaj¹ o obowi¹zku informowa-
nia WIL o zmianie adresu, miejsca
pracy, uzyskanej specjalizacji, tytu-

³ach czy stopniach naukowych. Pro-
simy o tym nie zapominaæ – unik-
niemy w ten sposób wielu nieporo-
zumieñ. W tym miejscu pragnê przy-
pomnieæ o koniecznoœci dokumen-
towania ci¹g³oœci wykonywania za-
wodu lekarza. Rokrocznie powinni-
œmy ten fakt potwierdzaæ stosownym
zaœwiadczeniem z zak³adu pracy.
Pamiêtajmy i¿ 5-letnia przerwa
w wykonywania zawodu niesie za
sob¹ koniecznoœæ ponownego prze-
szkolenia lekarskiego. Niekomplet-
noœæ dokumentacji z³o¿onej w WIL
spowoduje, i¿ niektórym z nas ten ter-
min niebawem minie. Dlatego prosi-
my o dope³nienie tego obowi¹zku.

Na koniec chcia³bym poinformo-
waæ, i¿ na stronie internetowej WIL
(www.wil.oil.org.pl) znajduj¹ siê
wszelkie wytyczne oraz niezbêdne
dokumenty umo¿liwiaj¹ce lekarzom
rejestracjê prywatnej praktyki czy
za³atwienie sprawy zwi¹zanej z re-
jestrem lekarzy.

Przewodnicz¹cy Komisji
ds. Rejestru Lekarzy, Wydawania

Prawa Wykonywania Zawodu
i Prywatnych Praktyk Lekarskich

Wojskowej Izby Lekarskiej
       dr Zbigniew ZARÊBA

Doktorowi

JANOWI KOÑCZALOWI
wyrazy wspó³czucia z powodu œmierci

OJCA
sk³adaj¹

wspó³pracownicy
z Oddzia³ów Dzieciêcych
Regionalnego Szpitala
Specjalistycznego w Grudzi¹dzu
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80. urodziny prof. Stanis³awa Barcikowskiego

Pu³kownik profesor dr hab. n.
med. Stanis³aw Barcikowski

urodzi³ siê 1 stycznia 1927 r. w Wol-
borzu w rodzinie lekarskiej. Gimna-
zjum ukoñczy³ w okresie okupacji
hitlerowskiej na kompletach tajne-
go nauczania, a œwiadectwo doj-
rza³oœci otrzyma³ w 1946 roku.
Podczas II Wojny Œwiatowej by³
cz³onkiem Armii Krajowej – 25 pp
w Piotrkowie Trybunalskim.

Studia lekarskie rozpocz¹³ na
Wydziale Lekarskim Uniwersytetu
Poznañskiego, a ukoñczy³ w Akade-
mii Medycznej w £odzi, uzyskuj¹c
absolutorium w 1951 roku i dyplom
lekarza rok póŸniej.

Ju¿ podczas studiów rozpocz¹³
prace jako wolontariusz w III Klinice
Chirurgicznej AM w £odzi kierowa-
nej przez profesora Wincentego
Tomaszewicza. W roku 1950 zosta³
asystentem w I Klinice Chirurgicznej
AM w £odzi. Rok póŸniej ukoñczy³
kurs anestezjologii u profesora Po-
krzywnickiego, a w 1952 roku prze-
niós³ siê do Oddzia³u Chirurgiczne-
go w Skierniewicach, prowadzone-
go przez znanego warszawskiego
chirurga Tadeusza Wagnera. Tam
prowadzi³ kolejno pododdzia³y: chi-

rurgii brzusznej, chirurgii ortopedycz-
nej i urazowej, chirurgii dzieciêcej,
chirurgii ginekologicznej i urologicz-
nej, chirurgii klatki piersiowej i chi-
rurgii nerwów obwodowych. Jedno-
czeœnie pe³ni³ funkcjê kierownika
Stacji Pogotowia Ratunkowego.
W 1954 roku uzyska³ I stopieñ spe-
cjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej.

Profesor Stanis³aw Barcikowski
s³u¿bê w Wojsku Polskim rozpocz¹³
w 1955 r.na stanowisku ordynatora
100 ³ó¿kowego Oddzia³u Chirurgicz-
nego w 102. Wojskowym Szpitalu
Garnizonowym w Piszu. W okresie
tym pe³ni³ równie¿ funkcjê powiato-
wego specjalisty z zakresu chirurgii.
Po przejœciowym, krótkim okresie
pracy w 107. Wojskowym Szpitalu
Garnizonowym w Wa³czu, w roku
1957 zosta³ przeniesiony do tworz¹-
cej siê Wojskowej Akademii Me-
dycznej w £odzi, gdzie obj¹³ pracê
w Oddziale Chirurgii Ogólnej 1. Cen-
tralnego Szpitala Klinicznego, a po-
tem w II i I Klinice Chirurgicznej
WAM, zdobywaj¹c wiedzê i do-
œwiadczenie pod kierownictwem
profesora Jana Pruszyñskiego, a na-
stêpnie profesora Tadeusza Or³ow-
skiego.

W  1959 r. uzyska³ specjalizacjê
II st. z zakresu chirurgii, w 1966 r. sto-
pieñ doktora medycyny na podstawie
pracy pt. „Zachowanie siê pojemno-
œci minutowej sera u psów w hipoter-
mii”, a w 1973 r. stopieñ doktora habi-
litowanego nauk medycznych na pod-
stawie rozprawy pt. „Badania do-
œwiadczalne nad hemodynamik¹ kr¹-
¿enia p³ucnego we wczesnym okre-
sie wstrz¹su krwotocznego”.

Poza zajêciami w Klinice Pan
Profesor Barcikowski swoj¹ wiedzê
i doœwiadczenie wykorzystywa³ pra-
cuj¹c okresowo w szpitalu im. Bru-
dziñskiego w £odzi na Oddziale To-
rakochirurgicznym dla chorych na
gruŸlicê p³uc, jako radiolog w Woje-
wódzkiej Przychodni PrzeciwgruŸli-
czej dla miasta £odzi, jako konsul-
tant w licznych szpitalach na terenie
miasta £odzi i województwa oraz
jako konsultant Centralnego Woj-
skowego Sanatorium PrzeciwgruŸ-
liczego w Otwocku.

W 1974 roku zosta³ kierownikiem
I Kliniki Chirurgicznej i zastêpc¹ dy-
rektora Instytutu Chirurgii, a w 1980
roku obj¹³ stanowisko dyrektora In-
stytutu Chirurgii WAM. W 1981 roku
uzyska³ tytu³ profesora nadzwyczaj-
nego, a w 1989 roku profesora zwy-
czajnego. W latach 1987-94 piasto-
wa³ funkcjê Naczelnego Chirurga
Wojska Polskiego.

Wyszkolenie kliniczne oraz zami-
³owania naukowo-badawcze uzupe³-
nia³ podczas licznych wyjazdów za-

Jubileusz Profesora

Prof. dr hab. n. med. S. Barcikowski (z prawej) w towarzystwie prof. dr.
hab. med. Mariana Brockiego.
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granicznych. W latach 1967-68 odby³
sta¿ w Wielkiej Brytanii, w Centrum
Torano-Kardiochirurgicznym w Liver-
pool. W 1969 r. ukoñczy³ kurs chirur-
gii serca w Szpitalu Brompton w Lon-
dynie i Szpitalu Queen Elizabeth w Bir-
mingham. W roku 1970 sta¿ w Insty-
tucie Chirurgii Akademii Medycznej
w Belgradzie u genera³a Isidora Papo.
W 1968, 1978, 1981, 1985 roku odby³
podró¿e naukowe do oœrodków chi-
rurgicznych Pary¿a, Lyonu, Moskwy,
Sofii, Roubaix, a w 1975, 1985, 1986
ponownie do Liverpool. Ponadto bra³
udzia³ w kongresach chirurgicznych w:
Oslo, Sztokholmie, Edynburgu, Mo-
skwie, Berlinie, Pradze, Montreux,
Helsinkach, Londynie, Dubrowniku,
Atenach, Mediolanie, Lyonie, San
Francisco, Pary¿u, Hamburgu, Madry-
cie, Brighton, Magdeburgu, Albenie,
Rzymie, Sofii, Lipsku, Budapeszcie,
Greifswaldzie, Sydney, Los Angeles,
Lizbonie, Hiroshimie, Kopenhadze i
Acapulco, wyg³aszaj¹c za granic¹ 39
referatów, g³ównie z zakresu chirurgii

p³uc, p³uca wstrz¹sowego, chirurgii
dróg ¿ó³ciowych, chirurgii przewodu
pokarmowego i chorób tarczycy.

Zainteresowania naukowe Pana
profesora Stanis³awa Barcikowskie-
go skupia³y siê g³ównie na chirurgii
klatki piersiowej, w tym kardiochirur-
gii, chirurgii p³uc i prze³yku, chirurgii
jamy brzusznej, naczyniowej oraz
chirurgii obra¿eñ. W 1959 roku by³
wspó³organizatorem pracowni kar-
diodiagnostycznej, gdzie miêdzy in-
nymi wykonywa³ jako pierwszy za-
biegi cewnikowania serca. Bra³
udzia³ w przygotowaniu zespo³u do
pierwszych w Polsce operacji serca
w kr¹¿eniu pozaustrojowym. Uru-
chomi³ sprowadzony z Wielkiej Bry-
tanii w 1960 roku aparat „sztuczne
p³uco-serce” NEP Melrose, a na-
stêpnie do czasu wyszkolenia na-
stêpcy prowadzi³ wszystkie perfuzje
tym aparatem. W dniu 29 wrzeœnia
1964 roku by³ cz³onkiem zespo³u chi-
rurgicznego, który jako pierwszy
w Polsce wykona³ zabieg wszycia

sztucznej zastawki mitralnej zakoñ-
czony sukcesem. W ramach racjo-
nalizacji  skonstruowa³ nastêpny
aparat „sztuczne p³uco-serce”, któ-
ry przez wiele lat s³u¿y³ chorym
i zosta³ nagrodzony przez Komisjê
Racjonalizacji i Wynalazczoœci przy
Ministrze Obrony Narodowej. Pan
Profesor by³ tak¿e pionierem badañ
nad st³uczeniem serca oraz ultraso-
nografii, któr¹ wprowadzono w Kli-
nice ju¿ w roku 1971. Nale¿y rów-
nie¿ wspomnieæ o nowatorskiej,
w tamtych czasach, konstrukcji
pierwszego w Polsce urz¹dzenia do
sonograficznego zapisu ci¹g³ego, co
zosta³o og³oszone na zjeŸdzie kar-
diologów w Krakowie w 1978 roku.
Urz¹dzenie to pozwoli³o na uzyska-
nie sonotomografii w prezentacji B,
znacznie u³atwiaj¹cej wówczas in-
terpretacjê obrazu.

Nieprzerwana wspó³praca Pana
Profesora z najlepszymi oœrodkami
naukowymi na œwiecie owocowa³a
szybkim wdra¿aniem do codziennej

Uczestnicy posiedzenia Sekcji Wojskowej Towarzystwa Chirurgów Polskich we wroc³awskim Klubie Garnizonowym.
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praktyki leczniczej i diagnostycznej
najnowszych technik i sprzêtu stoso-
wanego na ca³ym œwiecie. To dziêki
jego staraniom ju¿ w roku 1959 roz-
poczêto wykonywanie bronchospiro-
metrii, a od 1973 r. bronchofiberosko-
pii. W 1960 r. uruchomi³ sprowadzo-
ny ze Szwecji respirator Engströma,
który zastosowa³ u chorych do odde-
chu zastêpczego, g³ównie w przypad-
kach powik³añ po zabiegach kardio-
chirurgicznych. W roku 1974 jako
pierwszy w Polsce dokona³ zespole-
nia koniec do koñca ca³kowicie oder-
wanego oskrzela g³ównego lewego
z pomyœlnym wynikiem leczenia. Dziê-
ki intensywnym badaniom nad patofi-
zjologi¹ obra¿eñ Pan Profesor wniós³
wiele rozwi¹zañ szczególnie wa¿nych
dla tzw. chirurgii pola walki, które z po-
wodzeniem sprawdzaj¹ siê po dzieñ
dzisiejszy, m.in. jest autorem metody
stabilizacji wy³amanego okna kostne-
go w œcianie klatki piersiowej, zesta-
wu polowego do rozprê¿ania p³uca
oraz kleju ¿elatynowo-rezorcynowo-
formaldehydowego do zalepiania ran
p³uca i jamy op³ucnej.

£¹czny dorobek naukowy Pana
Profesora sk³ada siê z 251 referatów
wyg³oszonych na konferencjach,
zjazdach i kongresach w kraju i za
granic¹, 437 prac naukowych, w tym
350 publikacji. By³ moderatorem kil-

kudziesiêciu konfe-
rencji i sesji nauko-
wych. W 1977 roku
zosta³ wspó³autorem
obszernego opraco-
wania pt. „Uraz bojo-
wy”, zawieraj¹cej pro-
jekt jednolitej doktry-
ny wojenno-medycz-
nej, a tak¿e pierwsze-
go w dziejach Woj-
skowej Akademii Me-
dycznej podrêcznika
dla lekarzy i studen-
tów pt. „Wybrane za-
gadnienia z chirurgii
polowej” oraz redak-
torem zbiorowego
dzie³a pt. „Chirurgia
polowa”.

Profesor Stanis³aw Barcikowski
za swoje zas³ugi zosta³ wielokrotnie
odznaczony. Wœród odznaczeñ s¹:
Krzy¿ Oficerski i Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski, Z³oty Krzy¿ Zas³u-
gi, Krzy¿ Armii Krajowej i Krzy¿ Par-
tyzancki, Medal Komisji Edukacji Na-
rodowej, Odznaka Weterana Walk o
Niepodleg³oœæ, Odznaka Akcji Burza,
Odznaka Za Wzorow¹ Pracê w S³u¿-
bie Zdrowia, Odznaka Zas³u¿ony Le-
karz RP, Honorowa Odznaka miasta
£odzi. W roku 1985 i 1987 Minister
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej nada³ mu

Dyplom Uznania „Za Wybitne Zas³u-
gi w Organizacji Ochrony Zdrowia”.

Profesor Stanis³aw Barcikowski,
uczeñ Mariana Stefanowskiego, Ta-
deusza Wagnera, Jana Pruszyñ-
skiego jest dla nas wszystkich mi-
strzem, nauczycielem, wielkim cz³o-
wiekiem, wspania³ym klinicyst¹, dy-
namicznym pracownikiem nauki,
zrêcznym i wszechstronnym chirur-
giem. Jest przyk³adem wielkiego
patrioty, który dziêki swojej pracy,
wytrwa³oœci, wiedzy s³awi Polskê
w ca³ym œwiecie. Przez wiele lat uczy³
nas jak byæ cz³owiekiem skromnym i
oddanym swym pacjentom, a war-
toœæ ¿ycia ludzkiego stawiaæ ponad
wszystko. Przez wszystkie lata swo-
jej praktyki lekarskiej d¹¿y³ nieustan-
nej do pog³êbiania wiedzy, pozyski-
wania nowych doœwiadczeñ, by
w pe³ni móc s³u¿y³ ludziom.

Z jego szko³y chirurgicznej wy-
wodzi siê wielu znanych w kraju spe-
cjalistów. Patronowa³ wielu habilita-
cjom i doktoratom.

Sk³adaj¹c uk³on w kierunku Sza-
nownego Pana Profesora mam na-
dziejê, ¿e przez wiele lat cieszy³ siê
bêdzie doskona³ym zdrowiem i go-
œci³ w prowadzonej przeze mnie Kli-
nice tak czêsto jak dotychczas.

   Przewodnicz¹cy
   Wojskowej Izby Lekarskiej

prof. dr hab. med. Marian BROCKI

80. urodziny prof. Stanis³awa Barcikowskiego

Gen. bryg. prof. dr hab. med. Henryk Chmielewski wrêcza Medale Woj-
skowej Akademii Medycznej w uznaniu Zas³ug dla Uczelni  (p³k prof. Sta-
nis³aw Barcikowski – w œrodku).

Prof. S. Barcikowski rozmawia z Biskupem Polo-
wym WP gen. bryg. Leszkiem S³awojem G³ódziem
(w Be³chatowie).



SPRAWOZDANIA

„Skalpel” 2/2007 19

Historia kszta³cenia podyplomowego
w dziedzinie urologii w Wojsku Polskim
Szkolenie przed- i podyplomo-

we z dyscyplin zabiegowych ze
szczególnym uwzglêdnieniem chi-
rurgii ogólnej, urazowej, neurochirur-
gii i urologii w Wojsku Polskim nale-
¿a³o do obowi¹zków Szefostwa
S³u¿by Zdrowia MON.

Koordynatorami i osobami odpo-
wiedzialnymi za prowadzenie dzia-
³alnoœci naukowo-dydaktycznej
i proces kszta³cenia specjalistów w
poszczególnych dyscyplinach byli
Naczelni Specjaliœci WP.

W latach 1967–2005 odby³o siê
25 ogólnopolskich Zjazdów  Urologów
Wojska Polskiego, w tym 21 Konfe-
rencji Naukowo-Szkoleniowych i 4
Sympozja Sekcji Urologów Wojsko-
wych PTU. Naczelny Urolog WP by³
odpowiedzialny za nadzór i poziom
naukowy i merytoryczny szkolenia.

Pierwsza Konferencja Naukowo-
Szkoleniowa Urologów WP odby³a
siê w £odzi w 1967 r. w Wojskowej
Akademii Medycznej. Zorganizowa-
na zosta³a przez p³k. prof. zw. dr.
med. Jana Leñko i Zespó³ Kliniki Uro-
logii WAM. £¹cznie w £odzi zorgani-
zowano piêæ Konferencji Naukowo-

Szkoleniowych Urologów WP w la-
tach: 1967, 1971, 1983, 1996, 2000.
W dniach 20-21 maja 1983 r. zorga-
nizowano konferencjê w ramach od-
chodów XXV-lecia Wojskowej Aka-
demii Medycznej, a XX Jubileuszo-
w¹ Konferencjê Naukowo-Szkole-
niow¹ Urologów WP ten sam zespó³
zorganizowa³ w dniach 14-16 wrze-
œnia 2000 r. W obradach uczestniczyli
przedstawiciele MON, w³adz uczelni
i liczne zespo³y urologów.

Trud organizacji i obowi¹zek
przygotowania programu naukowe-
go i prac oraz ich wyg³aszania spo-
czywa³ g³ównie na pracownikach na-
ukowo-dydaktycznych Klinik Urolo-
gii WAM i CSKWAM.

Mam wiêc zaszczyt i obowi¹zek
z³o¿yæ serdeczne podziêkowania za
bezinteresown¹, ofiarn¹ pracê w or-
ganizowaniu wszystkich Zjazdów Na-
ukowych Urologów WP adiunktom,
asystentom, sekretarkom i pielêgniar-
kom Kliniki Urologii WAM w £odzi:
p³k. dr. med. Henrykowi Lesiewiczo-
wi, p³k. dr. med. Zdzis³awowi Leñko,
p³k. dr. med. Wieñczys³awowi Moni-
cie, p³k. dr. med. Markowi Pisarskie-

mu, p³k. dr. med. Waldemarowi Ró-
¿añskiemu, dr. Antoniemu Majkowi,
dr. med. Wojciechowi W³odarczyko-
wi, dr. med. Maækowi Gruszczyñskie-
mu, dr.Romualdowi Koz³owskiemu,
w ostatnich latach kmdr. dr. med. Zbi-
gniewowi Trzepizurowi, mjr. dr. med.
Zbigniewowi Jab³onowskiemu, mjr.
dr. med. Cezaremu Zydkowi, dr.
med. Witoldowi Cerskiemu, paniom
Barbarze Bellerman, Wies³awie Wa-
las i wielu innym. Szczególne podziê-
kowania za nieoceniony trud w orga-
nizowaniu wielu Konferencji sk³adam
nie¿yj¹cemu ju¿ p³k. dr. hab. med.
Czes³awowi Pawlakowi.

Klinika Urologii Instytutu Chirur-
gii Centralnego Szpitala Klinicznego
w Warszawie by³a gospodarzem
i organizatorem trzech Konferencji
Naukowo-Szkoleniowych Urologów
WP, w 1985 r. w Warszawie p³k prof.
dr hab. med. Bronis³aw Stawarz
wraz z zespo³em zorganizowa³ X
Jubileuszow¹ Konferencjê Nauko-
wo-Szkoleniow¹ Urologów WP,
w 1992 r. ten sam zespó³ zorgani-
zowa³ w Warszawie XIII Konferen-
cjê Urologów WP, a w 2001 r. jego

Organizatorzy Konferencji Naukowo-Szkoleniowych Urologów WP: p³k dr hab. med. Stanis³aw Cieœliñski, kie-
rownik Kliniki Urologii WAM w latach 1977-1980; p³k prof. dr hab. med. Eugeniusz Miêkoœ, kierownik Kliniki
Urologii WAM w latach 1980-2002, Naczelny Urolog WP w latach 1982-1996; p³k prof. dr hab. med. Bronis³aw
Stawarz, kierownik Kliniki Urologii CSK WAM.
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skowych z ca³ej Polski. W Krakowie
zorganizowano konferencje w roku:
1973, 1987, 1998, i 2003. Zarówno
sam Kraków jak i Zakopane czy Kry-
nica Górska by³y bardzo atrakcyjny-
mi miejscami dla wszystkich uczest-
ników. Ordynator Oddzia³u Urologii
5. Klinicznego Szpitala Wojskowe-
go w Krakowie, p³k dr med. Józef
Je¿ by³ gospodarzem i Przewodni-
cz¹cym Komitetu Organizacyjnego
Konferencji w latach 1973 i 1987,
natomiast w latach 1998 i 2003 kon-
ferencje organizowa³ nastêpca i wy-
chowanek pu³kownika Józefa Je¿a,
p³k dr med. S³awomir Mrozicki.

Konferencje Naukowo-Szkole-
niowe Urologów WP organizowane
przez Kliniczny Oddzia³ Urologiczny
5. Wojskowego Szpitala Kliniczne-
go z Poliklinik¹ SP ZOZ w Krako-
wie cieszy³y siê najlepsz¹ frekwen-
cj¹ uczestników, reprezentowa³y wy-
soki poziom naukowy, a przede
wszystkim posiada³y piêkn¹ oprawê
artystyczn¹ i towarzysk¹. Do nieza-
pomnianych prze¿yæ nale¿y zaliczyæ
bankiet w kopalni soli w Wieliczce.

W 1970 r. w Oœrodku Olimpij-
skim w Wa³czu obradowa³ III. Zjazd
Urologów i Chirurgów Wojska Pol-
skiego. Oddzia³ Urologiczny 104.
Wojskowego Szpitala w Przemyœlu
by³ organizatorem VI Konferencji
Urologów Wojskowych w 1975 r.,
a Oddzia³ Chirurgiczny Szpitala Okrê-

gowego w Toruniu organizowa³ VII
Konferencjê. Od 1978 r. do 1981 r.,
po odejœciu p³k. prof. zw. dr. med.
Jana Leñko do rezerwy, obowi¹zki
Naczelnego Urologa WP przej¹³ Na-
czelny Chirurg WP, p³k prof. dr hab.
med. Tadeusz Or³owski.

W okresie 1-3 .10.1979 r. w Bie-
drusku pod przewodnictwem Naczel-
nego Chirurga WP, p³k. prof. Tade-
usza Or³owskiego i kierownika Kliniki
Urologicznej WAM, p³k doc. S. Cie-
œliñskiego zorganizowano VIII Konfe-
rencjê Naukowo-Szkoleniow¹ chirur-
gów i urologów wojskowych. Wiod¹-
cym tematem konferencji by³y nowo-
twory narz¹dów uk³adu moczowego.
Organizatorami byli pracownicy Od-
dzia³u Urologicznego 111. Szpitala
Wojskowego w Poznaniu. Obowi¹z-
ki ordynatora Oddzia³u Urologii
w Szpitalu Wojskowym w Poznaniu
pe³ni³ doœwiadczony i zas³u¿ony uro-
log, p³k dr med. Józef Strzy¿owski,
wieloletni kierownik Kliniki Urologii AM
w Poznaniu. Wszystkie referaty zosta-
³y wydane w formie ksi¹¿kowej i roz-
powszechnione w œrodowisku lekarzy
wojskowych. Oddzia³ Urologii 111.
Wojskowego Szpitala w Poznaniu by³
organizatorem Jubileuszowej XV
Konferencji Urologów WP. Przewod-
nicz¹cym Komitetu Organizacyjnego
by³ p³k dr med. Stanis³aw G³owacz.
Konferencjê zorganizowano w Oœrod-
ku Wypoczynkowym w Kiekrzu.

nastêpca, p³k dr hab. med. Henryk
Zieliñski wraz z zespo³em zorgani-
zowali XXI Konferencjê Naukowo-
Szkoleniow¹ Urologów WP w Domu
Polonii w Pu³tusku. Wszystkie kon-
ferencjê zorganizowane przez Klini-
kê Urologii CSK WAM w Warsza-
wie cechowa³ wysoki poziom nauko-
wy i organizacyjny.

Szczególne podziêkowania za
aktywnoœæ i wspó³udzia³ w przygo-
towywaniu programów naukowych
i organizacyjnych wszystkich 25
Konferencji Urologów WP sk³adam
p³k. prof. dr. hab. med. Bronis³awo-
wi Stawarzowi, kierownikowi Kliniki
Urologii CSK WAM i jego zespo³o-
wi, a szczególnie p³k. prof. dr. hab.
Henrykowi Zieliñskiemu, dr. hab.
med. Jackowi Ogrodnikowi, prof. dr.
hab. med. Andrzejowi Gomule, p³k.
dr. med. Januszowi Poznañskiemu,
Józefowi Chojnackiemu, W³odzi-
mierzowi Chudzikowi, Lechowi
Lechnio, Jaros³awowi Malczyñskie-
mu i Andrzejowi Ma³czyñskiemu.

Naczelny Urolog WP w latach
1958-77 r., tj. od daty powo³ania
Wojskowej Akademii Medycznej do
przejœcia do rezerwy, p³k prof. dr
med. Jan Leñko do zawodowej s³u¿-
by wojskowej zosta³ wcielony jako
asystent Kliniki Urologii AM w Kra-
kowie, w zwi¹zku z tym 5. Kliniczny
Szpital Wojskowy w Krakowie a¿
czterokrotnie goœci³ urologów Woj-

Organizatorzy Konferencji Naukowo-Szkoleniowych i Sympozjów Naukowych Sekcji Urologów Wojskowych PTU.
P³k prof. dr hab. med. Henryk Zieliñski, kierownik Kliniki Urologii Wojskowego Instytutu Medycznego. p³k dr hab.
med. Czes³aw Pawlak, prof. nadz. WAM,  kierownik Kliniki Urologii UM w £odzi od 1.04.2003 do 12.06.2003 r.
Dr hab. med. Marek Sosnowski, prof. nadz. UM kierownik I Kliniki  i Katedry Urologii UM w £odzi.
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XVII Konferencjê Urologów WP
zorganizowa³ Odzia³ Urologii 109.
Wojskowego Szpitala w Szczecinie.
Miejscem obrad by³ Oœrodek Wypo-
czynkowy w Œwinoujœciu.

Oddzia³ Urologii 4. Klinicznego
Wojskowego Szpitala we Wroc³awiu
zorganizowa³ trzy Konferencje Na-
ukowo-Szkoleniowe Urologów WP,
w roku: 1989, 1999 i 2005.

Pierwsza, zorganizowana przez
mojego przyjaciela i kolegê ze stu-
diów w WAM, urologa Œl¹skiego
Okrêgu Wojskowego i ordynatora
Klinicznego Oddzia³u Urologiczne-
go, p³k. dr. med. Henryka Ko³osow-
skiego w Oficerskiej Szkole we Wro-
c³awiu, zgromadzi³a g³ównie urolo-
gów wojskowych. Wysoki poziom
naukowy prezentowanych prac oraz
zwiedzanie Panoramy Rac³awickiej,
wiekopomnego dzie³a J. Styki,
W. Kossaka i innych polskich mala-
rzy XIX w., jak równie¿ zabytków
Wroc³awia dope³ni³o program.

Kolejna konferencja w 1999 r.
zorganizowana przez zespó³ pod kie-
runkiem p³k. dr. med. Janusza Tu-
chendlera obradowa³a w nastrojo-
wych pomieszczeniach zamku
w Ksi¹¿u, przy piêknej pogodzie i do-
brej organizacji oraz bardzo aktyw-
nym udziale komendanta 4. WSO,
p³k. dr. med. Janusza Adamczyka.
Goœciem konferencji, oprócz kilku
genera³ów, by³ przysz³y minister obro-

ny narodowej, Jerzy Szmajdziñski.
Bogaty program naukowy przygoto-
wa³y zespo³y Klinik Urologii WAM
i Oddzia³ów Urologicznych. Zawiera³
wiele materia³ów szybko rozwijaj¹cej
siê urologii na œwiecie i w Polsce. Ten
sam zespó³ z Wroc³awia w 2005 r.
zorganizowa³ XXV Sympozjum Sek-
cji Urologów Wojskowych PTU, któ-
re obradowa³o w Szklarskiej Porêbie
w dniach 29.09. – 1.10.2005 r.

Zespó³ Klinicznego Oddzia³u Uro-
logicznego 10. Wojskowego Szpitala
Klinicznego w Bydgoszczy, pod kie-
rownictwem p³k. dr. med. Stanis³awa
Stêpnia, kierownika Oddzia³u i Spe-
cjalisty ds. Urologii Okrêgu Pomor-

skiego organizowa³ w 1994 r. XIV Kon-
ferencjê Naukowo-Szkoleniow¹ Uro-
logów WP i w 2004 r. XXIV Konfe-
rencjê Urologów WP w Rudniku.

Zespó³ pod kierownictwem p³k.
dr. med. Stanis³awa Stêpnia pod
wzglêdem organizacyjnym przygo-
towywa³ konferencjê wzorowo, na
wysokim poziomie naukowym i to-
warzyskim. Konferencje organizo-
wane przez zespó³ p³k. S. Stêpnia
cieszy³y siê wielk¹ popularnoœci¹,
zarówno wœród urologów wojsko-
wych jak i kolegów cywilnych z re-
gionów ca³ej Polski. Konferencje
Naukowo-Szkoleniowe Urologów
WP skupia³y m³odych adeptów uro-
logii wojska i œrodowisk cywilnych ze
wzglêdu na wolne od op³aty uczest-
nictwo i bardzo niski koszt zakwate-
rowania i imprez towarzysz¹cych.

Zmiana nazwy Konferencji Na-
ukowo-Szkoleniowej Urologów WP
na Sympozjum Sekcji Urologów
Wojskowych PTU wymaga kilku
zdañ wyjaœnienia i wynika ze zmian
zachodz¹cych w organizacji Wojsko-
wej S³u¿by Zdrowia w ostatnich la-
tach. W 1996 r. po odejœciu p³k prof.
Eugeniusza Miêkosia do rezerwy,
konsultantem ds. Urologii WP zasta³
mianowany p³k dr hab. med. Henryk
Zieliñski, który przej¹³ obowi¹zki or-
ganizacji szkolenia i kszta³cenia po-
dyplomowego urologów w WP. Zo-
sta³a powo³ana Sekcja Urologów
Wojskowych Polskiego Towarzystwa

P³k dr med. Józef Je¿, organiza-
tor i kierownik Klinicznego Od-
dzia³u Urologii 5. Szpitala Woj-
skowego w Krakowie i jego wy-
chowanek i nastêpca,  p³k dr
med. S³awomir Mrozicki – ordynator Oddzia³u Urologii 5. Klinicznego
Szpitala Wojskowego w Krakowie.

P³k dr med. Henryk Ko³osowski, kierownik Klinicznego Oddzia³u Urolo-
gii 4. WSO we Wroc³awiu oraz p³k dr med. Janusz Tuchendler.
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Urologicznego. Przewodnicz¹cym
Sekcji równie¿ zosta³ wybrany p³k dr
hab. H. Zieliñski, który z urzêdu au-
tomatycznie wszed³ do ZG PTU.

Przypuszczalnie to spowodowa³o,
¿e ostatnie cztery z 25 Konferencji Na-
ukowo-Szkoleniowych Urologów WP
przyjê³y nazwê Sympozjum Sekcji
Urologów Wojskowych PTU. W 2002
roku XXII Konferencja Sekcji Urolo-
gów Wojskowych PTU organizowa³
Oddzia³ Urologii 7. Szpitala Marynar-
ki Wojennej w Wojskowym Oœrodku
Wypoczynkowym Jantar w Juracie.
Przewodnicz¹cym Komitetu Organi-
zacyjnego by³ kmdr dr med. Iwanicki.
Komfortowa baza zakwaterowania,
wysoki poziom naukowy, czynny
udzia³ ZG PTU pod przewodnictwem
Konsultanta Krajowego i Prezesa
PTU prof. Andrzeja Borówki.

Wieloletnia przyjaŸñ z Dowódz-
twem Marynarki Wojennej kmdr.
Iwanickiego, ordynatora Oddzia³u
Urologii 7. Szpitala Marynarki Wo-
jennej zaowocowa³a elegancj¹ i wy-
sok¹ kultur¹, zawsze obecn¹ w Ma-
rynarce Wojennej. A wrêczone
uczestnikom Sympozjum kordziki
s¹ trwa³¹ pami¹tk¹ spotkania. Ko-

lejne zmiany dotyczy³y reorganiza-
cji Wojskowych Klinik Urologii WAM
w £odzi i Warszawie, które nios³y
g³ówny ciê¿ar kszta³cenia urologów
dla potrzeb Wojskowej S³u¿by Zdro-
wia. Z chwil¹ likwidacji WAM w 2002
r. Klinika Urologii WAM w £odzi we-
sz³a w sk³ad Uniwersytetu Medycz-
nego w £odzi, natomiast Klinika Uro-
logii CSK WAM w Warszawie wraz
z przemianowaniem CSK WAM na
Wojskowy Instytut Medyczny wesz³a
w jego sk³ad. W ten sposób zarów-
no kszta³cenie podyplomowe w dzie-
dzinie urologii jak i egzaminowanie
z urologii przesz³o pod patronat Pol-
skiego Towarzystwa Urologicznego.
Pierwsze 10 Konferencji Naukowo-
Szkoleniowych urologów WP, tj. do
lat osiemdziesi¹tych, mia³o charak-
ter bardziej szkoleniowy i instrukta-
rzowy, dominowa³a w nich tematy-
ka urazów narz¹dów uk³adu moczo-
wego i narz¹dów p³ciowych mê-
skich, w tym strat w ogniskach ma-
sowego ra¿enia z uwzglêdnieniem
nastêpstw stosowania broni maso-
wego ra¿enia, j¹drowej, napalmu,
BST i innych. Czêsto mia³y charak-
ter wspólnie organizowanych zjaz-

dów z chirurgami wojskowymi jak
równie¿ nefrologamii.

Oprócz referatów o tematyce uro-
logicznej zapraszano wyk³adowców
innych specjalnoœci wojskowych: ne-
frologów, chirurgów, chirurgów urazo-
wych, neurochirurgów, toksykologów
wojskowych. Zaproszonymi goœæmi
b¹dŸ cz³onkami Komitetów Nauko-
wych prawie wszystkich konferencji,
a póŸniej sympozjów Sekcji Urologów
Wojskowych byli samodzielni pracow-
nicy – profesorowie, kierownicy klinik
urologii w Polsce: prof. Adamkiewicz,
prof. Wojewski, doc. Strzy¿owski,
prof. Krzeski, prof. Borkowski, prof.
Borówka, prof. Sikorski, prof. Dare-
wicz, prof. Krajka, prof. Kazoñ, prof.
Witeska, prof. Wolski, prof. Fryczkow-
ski, prof. Jeromin, prof. Sosnowski,
prof. Matych i wielu innych, np. p³k
prof. dr hab. Jêdrzejczak, p³k prof. dr
hab. med. Marek Luciak – kierownik
Kliniki Nefrologii WAM w £odzi, prof.
dr hab. med. Wañkowiczowa z CSK
w Warszawie. Zaproszonymi goœæmi
z zagranicy byli prof. Issrael Nisenkorn
z Tel-Avivu, wybitny urolog, prof. Stackl
z Wiednia. Obaj byli uczestnikami
Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
Urologów WP w Zakopanem, 14-15
czerwca 1996 r.

Przygotowywane programy tych
konferencji przez Naczelnego Uro-
loga WP zatwierdzane by³y przez
Szefa S³u¿by Zdrowia WP. Odbywa-
³y siê na terenie obiektów wojsko-
wych, tj. jednostek wojskowych,
szpitali wojskowych lub wojskowych

Uroczystoœæ przekazania symbolicznej „ciupagi” Przewodnicz¹cemu Ko-
mitetu Organizacyjnego XXVI Sympozjum Sekcji Urologów Wojskowych
PTU, prof. M. Sosnowskiemu przez p³k dr med. J. Tuchandlera
i Konsultanta ds. urologii MON p³k prof. H. Zieliñskiego.

P³k dr med. Stanis³aw Stêpieñ.
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oœrodków wypoczynkowych. W cza-
sie tych konferencji organizowano
odprawy kadry kierowniczej urolo-
gów wojskowych, tj. ordynatorów,
kierowników Klinik Urologii, w cza-
sie których omawiano zagadnienia
szkolenia urologów, uzyskiwania
specjalizacji, organizacji nowych od-
dzia³ów urologii w szpitalach wojsko-
wych, a nawet propozycje podzia³u
œrodków na sprzêt i aparaturê. Uro-
logia w Wojsku Polskim rozwija³a siê
bardzo dynamicznie, otwierano ko-
lejne oddzia³y urologii w szpitalach
wojskowych, w których zabezpie-
czenie pracy wymaga³o doœwiad-
czonych specjalistów.

W latach 80. i 90. na 560 ³ó¿ek
urologicznych w szpitalach wojsko-
wych przypada³o 95 urologów,
w tym 9 samodzielnych pracowni-
ków nauki i 35 ze stopniem dr. nauk
med. Samodzielni pracownicy nauki
to: p³k doc.dr hab. med. Stanis³aw
Cieœliñski, p³k prof. dr hab. med. Eu-
geniusz Miêkoœ, p³k prof.dr hab.
med. Bronis³aw Stawarz, p³k dr hab.
med. Wac³aw Szostek, p³k dr hab.
med. Henryk Zieliñski, p³k dr hab.
med. Czes³aw Pawlak, p³k dr hab.
med. Jacek Ogrodnik, dr hab. med.
Andrzej Gomu³a i p³k dr hab. med.
Waldemar Ró¿añski.

Tematyka konferencji: w pocz¹t-
kowym okresie wiod¹cymi tematami
by³y urazy narz¹dów uk³adu moczo-

wego i narz¹dów p³ciowych mêskich,
sposoby udzielania pomocy urolo-
gicznej w ogniskach masowego ra-
¿enia, w punktach segregacji rannych
oraz prace doœwiadczalne i kliniczne
wykonywane w zak³adach Wojsko-
wej S³u¿by Zdrowia. Wa¿n¹ czêœci¹
sk³adow¹ tych konferencji by³y wy-
k³ady o charakterze szkoleniowym.
Konferencje Naukowo-Szkoleniowe,
a ostatnio Sympozja Sekcji Urologów
Wojskowych PTU w ostatnich latach,
to cenione przez spo³ecznoœæ urolo-
giczn¹ Polski, czêsto z udzia³em go-

œci zagranicznych zjazdy o wysokim
poziomie naukowym.

Wystarczy wspomnieæ, ¿e tema-
tami tych konferencji by³y: chirurgia
laparoskopowa w urologii – 28 prac,
ma³oinwazyjne metody leczenia ka-
micy moczowej (PCNL, URSL,
ESWL) – 103 prace, laser w urologii
(VLAP, VLASU) – 12 prac, ma³oin-
wazyjne metody leczenia BPH
(TUNA, ablacja ig³owa, TUMT) – 157
prac oraz prace dynamicznie rozwi-
jaj¹cej siê chirurgii onkologicznej
w urologii: cystektomie radykalne

Kmdr dr med. Jan  Iwanicki, po prawej: Sesja Naukowa XXII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej urologów WP
w Juracie 19-21 09.2002 r. Od lewej: Prezes PTU prof. A. Borówka, prof. A. Witeska, prof. Z. Wolski,
prof. Z. Kwias, prof. M. Ryczkowski, prof. H. Zieliñski, prof. J Lorenz, prof. S. Dutkiewicz.

Zespó³ Klinicznego Oddzia³u Urologicznego 10. Wojskowego Szpitala
Klinicznego z Poliklinik¹.
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Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Psychologów i Psychiatrów Wojska Polskiego

Psychologowie i psychiatrzy w armii

w raku pêcherza, ponadpêcherzowe
odprowadzenia moczu, prostatekto-
mia radykalna, adrenalektomie i ne-
frektomie laparoskopowe i otwarte –
92.prace, badania urodynamiczne
w zaburzeniach dolnych dróg moczo-
wych – 15 prac. Prezentowano pra-
ce oryginalne, doœwiadczalne i kli-
niczne wykonywane w klinikach
WAM i CSK WAM, klinicznych od-
dzia³ach urologii i oddzia³ach urologii
szpitali wojskowych. Prezentowano
wyniki badañ prac habilitacyjnych
i doktorskich. Programy i ksi¹¿ka
streszczeñ ka¿dej konferencji by³y
przygotowywane przez Komitet Na-
ukowy i Organizacyjny konferencji,
po uprzedniej ocenie nades³anych
prac. „Lekarz Wojskowy”, ówczesny
miesiêcznik Szefostwa S³u¿by Zdro-
wia MON, opublikowa³ wszystkie pre-
zentowane prace XVI (14-15 czerw-

W dniach 25-27.10.2007 r. w Sopocie w Wojskowym
Domu Wypoczynkowym odbêdzie siê Konferencja Na-

ukowo-Szkoleniowa Psychologów i Psychiatrów Wojska Pol-
skiego nt. „Miejsce psychologii i psychiatrii wojskowej
w warunkach zmieniaj¹cej siê armii”, organizowana przez
Pododdzia³ Psychosomatyczny 7 Szpitala Marynarki Wo-
jennej z Przychodni¹ SP ZOZ, we wspó³pracy Pracowni¹
Psychologiczn¹ Marynarki Wojennej w Gdañsku.

Celem Konferencji jest integracja œrodowiska psycho-
logów, psychiatrów, lekarzy innych specjalnoœci zaintere-
sowanych problematyk¹ psychologiczno-psychiatryczn¹
w Wojsku Polskim, a tak¿e wymiana doœwiadczeñ zawo-
dowych zwi¹zanych ze specyfik¹ pracy.

ZAKRES TEMATYCZNY:
1. Zadania psychologa w kontekœcie zmian w armii.
2. Specyfika pracy psychologa w JW, oddziale szpi-

talnym, poradni, pracowni psychologicznej in.
3. Rola terapii i wsparcia psychologicznego w pracy

z: ¿o³nierzem s³u¿by zawodowej, ¿o³nierzem s³u¿-
by czynnej, rodzin¹ ¿o³nierza.

4. Relacje miêdzy psychologami oraz miêdzy psy-
chologiem a lekarzem.

5. Diagnoza psychologiczna i psychiatryczna.
6. Psychoterapia PTSD, interwencja kryzysowa ASD.
7. Orzecznictwo s¹dowe i komisyjne.
8. Wypalenie zawodowe i zespó³ wyczerpania.
9. Rola psychologii i psychiatrii wojskowej w misjach

pokojowych.
10. Psychologia i psychiatrii w rodzajach si³ zbrojnych.
11. Tematy wolne

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Konferencji
proszone s¹ o przes³anie zg³oszenia do dnia 30.03.2007
r. na adres Komitetu Organizacyjnego wraz z kserokopi¹
dowodów wp³aty.

Streszczenia prac nale¿y przes³aæ do 30.05.2007 r.
Prace bêd¹ wydrukowane w „Lekarzu Wojskowym”,

a udzia³ w Konferencji premiowany punktami edukacyjnymi.
Oplata za konferencjê 300 PLN (do 30.03.2007 r.).
Cena zawiera: 2 noclegi, wy¿ywienie, op³atê akredy-

tacyjn¹ imprezy towarzysz¹ce.
Dla osób nie korzystaj¹cych z noclegów oplata za

udzia³ w konferencji wynosi 150 PLN, z mo¿liwoœci wyku-
pienia posi³ków na miejscu.
KONTO: KREDYT BANK S.A. O/SOPOT
nr 85 15001706 12170001 4640 0000
koniecznie z dopiskiem: „Konferencja psychologów i psy-
chiatrów 2007”.

Zapraszamy do udzia³u w konferencji. Liczba miejsc ogra-
niczona. Zg³oszenia pisemne proszê kierowaæ na adres:
Pododdzia³ Psychosomatyczny
7. Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodni¹ SP ZOZ
ul. Polanki 117, 80-305 Gdañsk
tel.: 0-58 5526521, 0-58 5526446, wojsk. 216521, 216446
fax.: 0-58 6261557, 0-58 5526457, wojsk. 261557, 216457
e-mail: psychosomatyka@7szmw.nazwa.pl

Przewodnicz¹cy Komitetu Naukowego
prof. dr hab. n. med. Antoni Florkowski

Przewodnicz¹ca Komitetu Organizacyjnego
kmdr ppor. mgr Ma³gorzata ¯ychliñska

ca 1996 r., Zakopane-Koœcielisko)
i XVIII (Kraków, 7-9 maja 1998 r.)
Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
Urologów WP. Publikacje te by³y zna-
cz¹cym uzupe³nieniem dorobku na-
ukowego w póŸniejszych przewo-
dach habilitacyjnych p³k. Pawlaka,
p³k. Ró¿añskiego, doc. Wyczó³kow-
skiego, doc. M. Lipiñskiego i wielu nie
wymienionych tu urologów.

Programy naukowe konferencji
doczeka³y siê wysokiej oceny Prze-
wodnicz¹cego Krajowego Zespo³u
Konsultanta Medycznego w dziedzi-
nie urologii, prof. dr. hab. Andrzeja
Borówki, czego dowodzi list gratu-
lacyjny adresowany do Przewodni-
cz¹cego Komitetu Naukowego.

Komitet Naukowy ka¿dej konfe-
rencji przydziela³ jedn¹ nagrodê za
najlepsz¹ pracê prezentowan¹
w czasie konferencji. Laureatami

ostatnich konferencji byli mjr dr med.
Zbigniew Jab³onowski i mjr dr med.
S³awomir Mrozicki.

Konferencje Naukowo-Szkole-
niowe Urologów WP organizowane
od 45 lat na trwa³e wesz³y do kalen-
darza krajowych Zjazdów Urologicz-
nych, przyczyni³y siê do integracji
œrodowisk urologicznych, podniesie-
nia poziomu naukowego w urologii,
a przede wszystkim spe³nia³y wyma-
gania dobrej szko³y urologii. Prezen-
towane i publikowane prace uzyski-
wa³y wysok¹ ocenê najwy¿szych au-
torytetów w Polsce.

Eugeniusz MIÊKOŒ
z I Kliniki i Katedry Urologii

Uniwersytetu Medycznego w £odzi
Kierownik:

dr hab.med. Marek SOSNOWSKI
prof. nadzw. UM
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Informujemy o zmianie terminów
kursów specjalizacyjnych organizowa-
nych przez Klinikê Chorób Wewnêtrz-
nych i Hematologii WIM w ramach
programu dydaktycznego CMKP

Kurs specjalizacyjny dla lekarzy
specjalizuj¹cych siê w hematolo-

Odpowiadaj¹c na pismo z dnia 21 listopada 2006 r.,
nr NRL/ZRP/EJ/1371-1/8567/2006 w sprawie  definicji
dzia³alnoœci gospodarczej, uprzejmie informujê :

Od 1 stycznia 2007 r. wchodzi w ¿ycie zmieniona
definicja pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej.
„Nowa” definicja dzia³alnoœci gospodarczej, z jej zakre-
su przedmiotowego wy³¹cza czynnoœci, je¿eli ³¹cznie
spe³nione s¹ nastêpuj¹ce warunki:
1) odpowiedzialnoœæ wobec osób trzecich za rezultat

tych czynnoœci oraz ich wykonywanie, z wy³¹cze-
niem odpowiedzialnoœci za pope³nienie czynów nie-
dozwolonych, ponosi zlecaj¹cy wykonanie tych
czynnoœci,

2) s¹ one wykonywane pod kierownictwem oraz
w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecaj¹ce-
go te czynnoœci,

3) wykonuj¹cy te czynnoœci nie ponosi ryzyka gospo-
darczego zwi¹zanego z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹.
Chcia³bym z ca³¹ stanowczoœci¹ podkreœliæ, ¿e zmia-

na ta nie odbiera lekarzom oraz pielêgniarkom prowa-
dz¹cym jednoosobow¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ mo¿li-
woœci œwiadczenia w ramach tej dzia³alnoœci na podsta-
wie zawartych kontraktów, us³ug na rzecz szpitali. Le-
karz lub pielêgniarka prowadz¹cy jednoosobow¹ dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹, nie utrac¹ zatem statusu przed-
siêbiorcy tylko dlatego, ¿e w ramach kontraktu realizuj¹
us³ugi na rzecz szpitali.

Nawet je¿eli charakter czynnoœci okreœlonych
w kontrakcie wymaga ich wykonywania przez lekarza
lub pielêgniarkê pod kierownictwem, w miejscu i czasie
wyznaczonych przez zlecaj¹cego te czynnoœci, to nie
s¹ to przes³anki wystarczaj¹ce do wykluczenia istnie-
nia dzia³alnoœci gospodarczej. £¹cznie z tymi przes³an-
kami konieczne jest  wyst¹pienie pozosta³ych dwóch
warunków tzn. lekarz lub pielêgniarka wykonuj¹cy czyn-
noœci nie ponosz¹ ryzyka gospodarczego zwi¹zanego
z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcza, a tak¿e pe³n¹

MINISTER FINANSÓW Warszawa, 2006-12-11
Znak:DD2/066-0603/MW/06/1220
Dot.: NRL/ZRP/EJ/1371-1/8567/2006

Pan
Konstanty Radziwi³³
Prezes Naczelnej
Rady Lekarskiej
ul. Jana Sobieskiego 110
00-764 Warszawa

odpowiedzialnoœæ cywiln¹ wobec osób trzecich za re-
zultat tych czynnoœci oraz ich wykonywanie przejmuje
zleceniodawca.

Zgodnie natomiast z art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 30
sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej ( Dz. U.
nr 91, poz. 408 z póŸn. zm.) odpowiedzialnoœæ za szko-
dê wyrz¹dzon¹ przy udzielaniu œwiadczeñ w zakresie
udzielonego zamówienia ponosz¹ solidarnie udzielaj¹-
cy zamówienie i przyjmuj¹cy zamówienie. Z kolei w myœl
art. 35 ust. 6 tej ustawy, w zakresie, o którym mowa
w ust. 5 przyjmuj¹cy zamówienie podlega obowi¹zko-
wi ubezpieczenia od odpowiedzialnoœci cywilnej. Okre-
œlona przepisami ustawy o zak³adach opieki zdrowot-
nej solidarna odpowiedzialnoœæ udzielaj¹cego i przyj-
muj¹cego zamówienie pozwala – nawet bez szczegó-
³owej analizy umowy ³¹cz¹cej strony – na podstawie
tezy, ze lekarz lub pielêgniarka œwiadcz¹cy w ramach
jednoosobowej dzia³alnoœci gospodarczej na podsta-
wie zawartego kontraktu, us³ugi na rzecz szpitala,
w zwi¹zku z nowa definicj¹ pozarolniczej dzia³alnoœci
gospodarczej, nie utrac¹ statusu przedsiêbiorcy. Umo-
wa miêdzy stronami nie mo¿e bowiem znosiæ odpo-
wiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹ przy udzielaniu
œwiadczeñ w zakresie udzielonego zamówienia, skoro
odpowiedzialnoœæ taka wynika z aktu rangi ustawowej.

Prezentuj¹c powy¿sze, wyra¿am jednoczeœnie na-
dziejê, ¿e przekazane Panu Prezesowi informacje wy-
eliminuj¹ w¹tpliwoœci jakie powsta³y w œrodowisku me-
dycznym, w zwi¹zku z wchodz¹ca w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2007 r. now¹ definicj¹ pozarolniczej dzia³al-
noœci gospodarczej.

Z powa¿aniem,

z upowa¿nienia Ministra Finansów
PODSEKRETARZ STANU

Jacek DOMINIK

O dokonanie korekty w „Wyka-
zie…” wyst¹pi³a w piœmie do redakcji
„Skalpela” pani dr Ewa W¹sak- Szul-
kowska, adiunkt Kliniki Chorób We-
wnêtrznych i Hematologii WIM.

(red.)

Korekta do
„Wykazu kursów, szkoleñ  i konferencji naukowych organizowanych przez

jednostki wojskowej s³u¿by zdrowia w 2007 r.”
gii „Psychologiczne aspekty
w chorobach krwi” – odbêdzie siê
6 marca 2007 r.
Kurs dla lekarzy specjalizuj¹-
cych siê w onkologii klinicznej
odbêdzie siê w dniach 24-28
wrzeœnia 2007 r.
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Rozmowa z kapelanem ziemi lubelskiej

Genera³ Pana Boga

– Œwiatowy Dzieñ Chorych, przy-
pada 11 lutego. Czy to jest zwy-
k³a kartka z kalendarza?

– 15 lat temu dzieñ ten ustanowi³
Jan Pawe³ II w œwiêto Matki Boskiej
z Lourdess. W dniu tym koœció³ zwra-
ca uwagê na chorego cz³owieka
i jego cierpienie w aspekcie nadprzy-
rodzonym. W ¿adnym wypadku cho-
roba nie jest kar¹ za grzechy. Cho-
rego nie mo¿emy traktowaæ jako bez-
produktywnego, niejako skazanego
na eliminacjê. Traktujmy chorego
jako drugiego Chrystusa, nad którym
mamy siê pochyliæ, aby mu pomóc
powróciæ jak najszybciej do normal-
nego¿ycia.

– Jak pomóc?
– Wielka jest rola rodziny lub bli-

skich. Niezale¿nie od tego czy cho-
ry znajduje siê w szpitalu, czy le¿y
w domu nale¿y stworzyæ mu atmos-
ferê nie tylko nadziei. Musi równie¿
czuæ siê potrzebny w swoim œrodowi-
sku. Nie mo¿emy wymawiaæ mu, ¿e
na darmo je chleb, dlatego ¿e nie pra-
cuje i nie zarabia pieniêdzy. Powinni-
œmy stworzyæ mu jak najlepsze wa-
runki do normalnego ¿ycia. W³aœnie
w Dniu Chorych Koœció³ chce zwró-
ciæ uwagê na tych ludzi, którzy z racji
choroby staj¹ siê niezaradni i nie
mog¹ sami upomnieæ siê o swoje pra-
wa. Chcemy otworzyæ oczy ludziom
zdrowym, by spojrzeli z innej per-
spektywy na cz³owieka, który sam nie
mo¿e chodziæ i jest ze wszech miar
obola³y. Przypominamy rodzinie lub
bliskim o ich obowi¹zku opieki nad
chor¹ osob¹.

– Jakie s¹ obowi¹zki rodziny wo-
bec chorego?

Przede wszystkim przykutego do
³ó¿ka powinniœmy podtrzymywaæ na
duchu mówi¹c: „kochamy Ciê tak
samo jak wtedy kiedy by³eœ w pe³ni
si³, kiedy zarabia³eœ pieni¹dze, kie-
dy by³eœ sprawny. Kochamy Ciê
nadal.” Nie mo¿na dopuœciæ, ¿eby
chory traci³ nadziejê. W zakresie
podstawowej opieki jak¹ nad nim
roztaczamy jest nie tylko  karmie-
nie, podawanie leków, usprawnia-

nie, ¿eby jak najszybciej móg³ na-
braæ si³, ale przede wszystkim bu-
dowanie œwiadomoœci, ¿e w w dal-
szym ci¹gu funkcjonuje wœród nas.
Otaczajmy go te¿ mi³oœci¹ samary-
tanina. Nie mo¿emy dopuœciæ, by w
œwiadomoœci chorego zaœwita³a
myœl, ¿e rodzina, najbli¿si przyjmuj¹
swojego chorego bliŸniego, z nie-
chêci¹ jako darmozjada. Nawet wte-
dy kiedy powrót do zdrowia przebie-
ga  wolno. Przewlekle chory czuje
siê bardziej podciêty psychicznie.

– Choroba cia³a i duszy?
– Stan psychiki chorego jest

najwa¿niejszym elementem po-
wrotu do zdrowia. Przy braku na-
dziei na wyzdrowienie nawet najl¿ej-
sza choroba przebiega bardzo
opornie i trudniejsze jest jej wyle-
czenie.

– Jan Pawe³ II da³ nam najlepsz¹
lekcjê stosunku do cierpienia po-
przez swoj¹ chorobê.

– Widzieliœmy tego œwiêtego za
¿ycia cz³owieka w postaci niedo³ê¿-
nego staruszka, ale jak¿e mocne-
go duchem czowieka. Nie widzieli-
œmy na co dzieñ jego cierpieñ, cho-
cia¿ coraz to bardziej niedo³ê¿ny
zadziwi³ œwiat swoim hartem i po-
kazywa³ milionom ludzi tak¿e cier-

pi¹cym czym jest nadzieja, moc,
si³a ducha i codzienna ufnoœæ Bogu.
Poprzez g³êbiê swojej œwiêtoœci
uzdrowi³ tak¿e niejednego cz³owie-
ka. Obraz Jego ostatnich chwil, kie-
dy ¿egna³ siê z nami odchodz¹c
z tego ziemskiego poligonu, do dzi-
siaj pokazuje nam czym jest cier-
pienie i choroba. Nigdy nie zgadza³
siê, ¿eby chorego cz³owieka spro-
wadzaæ do roli zwierzêcia, które
rozpycha siê ze wszech miar i si³¹
próbuje wywalczyæ miejsce tylko
dla siebie, depcz¹c i niszcz¹c dru-
giego. Poprzez swoj¹ ¿yciow¹ piel-
grzymkê przekona³ chyba wiêk-
szoœæ cierpi¹cych, ¿e eutanazja nie
jest rozwi¹zaniem problemów cier-
pienia i nieuleczalnej choroby.
Przekona³ nas te¿, ¿e w modlitwie
jest si³a.

Rozmowa z ks. mjr. Feliksem Marianem S³abkiem,
kapelanem 1. Szpitala Wojskowego w Lublinie.
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– Wszyscy szukaj¹ ratunku w mo-
dlitwie licz¹c na cud ozdrowienia.

– Na pewno modlitwa jest ³¹czno-
œci¹ z Chrystusem cierpi¹cym, bo
wtedy cz³owiek czuje, ¿e nie jest
sam. Przyk³ad Chrystusa, który za
nas cierpia³, umar³ i zmartwychwsta³
jest wzorem dla nas ludzi. Ufajmy ¿e
nie wszystko koñczy siê na Wielkim
Pi¹tku. Modlitwa o zdrowie czy te¿
przed ka¿d¹ operacj¹, zabiegiem,
tworzy  nie tylko nadziejê, ale i œwia-
domoœæ, ¿e i do Ciebie uœmiechnie
siê drugi cz³owiek, który Ci pomo¿e
a wraz z nim ca³y œwiat. Modlitwa ma
moc nadprzyrodzon¹ i wielk¹ si³ê.
Nawet poganie wzdychaj¹ do swo-
jego Boga w najtrudniejszych chwi-
lach swojego ¿ycia.

– Ksi¹dz z autopsji zna cierpienie
chorego.

– Jako pacjent recydywista wie-
lokrotnie wraca³em na oddzia³y szpi-
tala wojskowego, z racji swoich u³om-
noœci zdrowotnych. St¹d mam naj-
lepsze spojrzenie na cierpienie z per-
spektywy chorego. Pozna³em co od-
czuwa chory, jak zachowuje siê
w bezsenne noce i jak modlitwa bywa
skuteczna. Zdoby³em tym najdosko-
nalsze doœwiadczenie w pos³udze
jako kapelan szpitala. Zrozumia³em
czym jest cierpliwoœæ i wytrwanie.
Dlatego ju¿ 17 lat jestem kapelanem,
pe³ni¹c pos³ugê kap³añsk¹ nieprze-

rwanie w jednym miejscu, w 1. Szpi-
talu Wojskowym w Lublinie.

– Tego nie nauczono w semina-
rium duchownym?

– Dopiero poligon szpitalny, zdo-
byte doœwiadczenie w po³¹czeniu
z wiadomoœciami teologicznymi
i z modlitw¹ da³o mi wskazówki jak
s³u¿yæ ludziom chorym. Czyniê tê po-
s³ugê ka¿dego dnia, bez wzglêdu na
jego porê, rozmawiaj¹c z chorymi,
modl¹c siê z nimi. Co prawda ju¿ jako
emeryt. Czujê siê jednak nadal po-
trzebny, mam swoje obowi¹zki i pil-
nujê, by w oznaczonym czasie byæ
w miejscu gdzie chorzy na mnie cze-
kaj¹. Tym samym realizujê moje po-
wo³anie kap³añskie. Czujê, ¿e cho-
rzy daj¹ mi wiêcej, ani¿eli ja im.
W mojej pos³udze kapelañskiej nic
nie jest wa¿niejsze od dotarcia do
chorego, kiedy wzywaj¹ mnie
w œrodku nocy, do konkretnej osoby.

– Jako kapelan, ksi¹dz docenia
pracê lekarzy i pielêgniarek tego
szpitala?

– To oni niejednokrotnie zwra-
caj¹ mi uwagê czy te¿ uwra¿liwiaj¹,
do którego chorego powinienem
udaæ siê niezw³ocznie, w momen-
tach ryzyka œmierci. Czy to z ostat-
nimi olejami czy te¿ ¿eby pojednaæ
go z Bogiem (spowiedŸ i komunia).
Jestem bardzo wdziêczny, szczegól-

nie pielêgniarkom, które czuwaj¹ w
tym szpitalu, troszcz¹c siê o ¿ycie
ka¿dego pacjenta. Ofiarnoœæ i fa-
chowoœæ personelu medycznego 1.
Szpitala Wojskowego w Lublinie jest
wrêcz wzorcowa. Przekona³em siê
o tym sam jako pacjent.

– Jak ksi¹dz zosta³ kapelanem?
– Widocznie tak Pan Bóg chcia³

i powo³a³ mnie przez konkretnych lu-
dzi, najpierw w Dziekanacie Gene-
ralnym Wojska Polskiego (od lipca
1990 roku). PóŸniej Biskup Polowy
WP, gen. Leszek S³awoj G³ódŸ wcieli³
mnie do swojego Ordynariatu, gdzie
jestem do dnia dzisiejszego w stop-
niu majora, ju¿ od dziesiêciu lat.
W czasie pos³ugi kapelañskiej, po-
przez dryl wojskowy utrwali³a siê we
mnie jeszcze bardziej odpowiedzial-
noœæ, obowi¹zkowoœæ, a tak¿e solid-
noœæ. Stawiam siê na ka¿dy sygna³,
który otrzymujê od chorego.

– Mianowa³bym ksiêdza genera-
³em Pana Boga.

– Wystarczy mi, ¿e zostanê do
koñca szeregowcem Pana Boga, to
i tak dla mnie wielki zaszczyt i wy-
ró¿nienie.

– Dziêkujê za rozmowê.

tekst i foto:
Jerzy JÊDRZEJEK

9 paŸdziernika 2006 r. po d³u-
gich cierpieniach odszed³ na

wieczn¹ wartê najukochañszy
m¹¿, ojciec i dziadek, œp p³k w st.
spocz. lek. med. Ryszard Bohdan
Piotrowski, urodzony 2 stycznia
1926 r. w Piñsku na Polesiu, pow-
staniec warszawski, absolwent
Oficerskiej Szko³y Instruktorów
Sanitarnych i Wojskowej Akade-
mii Medycznej w £odzi.

Pe³ni³ wieloletni¹ s³u¿bê
w jednostkach bojowych Wojska
Polskiego, Poliklinice Centralne-
go Szpitala Klinicznego WAM
w Warszawie oraz Polskiej
Jednostce Specjalnej DoraŸnych

Si³ Zbrojnych ONZ na Bliskim
Wschodzie (IV zmiana).

Odznaczony Krzy¿em Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Me-
dalem w S³u¿bie Pokoju nada-
nym przez Sekretarza General-
nego ONZ oraz wieloma meda-
lami bojowymi i resortowymi.

Pochowany zosta³ 17 paŸ-
dziernika 2006 r. na Starych Po-
w¹zkach (kw. 228, rz¹d V, grób
2) w Warszawie.

O chwilê zadumy w dniu Imie-
nin Ryszarda, 3 kwietnia prosz¹

¯ona z Synem

ŒP
p³k w st. spocz. lek. med. Ryszard Bohdan PIOTROWSKI
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Zwiastun polskiego renesansu

By³ jednym z najwybitniejszych
lekarzy polskich w epoce wcze-

snego renesansu. Najwiêksz¹ s³awê
przyniós³ mu rêkopiœmienny s³ownik
lekarski zwany „Antibolomenum” lub
„Antidotarium”. Napisany w roku 1472
zachowa³ siê do naszych czasów
w Bibliotece Kapitu³y Krakowskiej.

Dokumentuj¹c ogromn¹ wiedzê
przyrodnicz¹ autor przedstawia³ dzie-
³o oryginalne, krytycznie ustosunko-
wuj¹ce siê do Ÿróde³ obcojêzycz-
nych. Manuskrypt „Antibolomeum”,
odkryty po raz wtóry w XIX w. przez
profesora Józefa Rostafiñskiego, jest
najlepszym dowodem istotnego
wk³adu Polaka do medycyny œwiato-
wej, pomnikiem polskiej wiedzy me-
dycznej i przyrodniczej w XV wieku.

Jan Sianko pochodzi³ ze Œl¹ska.
Urodzi³ siê prawdopodobnie we Wro-
c³awiu w ubogiej rodzinie mieszczañ-
skiej. W m³odoœci uczêszcza³ do naj-
lepiej zorganizowanej szko³y œredniej
przy koœciele Œw. Marii Magdaleny.
Umi³owanie nauki oraz niespotykana
pilnoœæ Stanki znalaz³a uznanie u bi-
skupa Piotra Nowaka, który by³ we
Wroc³awiu prawdziwym opiekunem
wielu zdolnych a ubogich m³odzieñców.

Biskup Nowak bêd¹cy egzekuto-
rem testamentu zamo¿nego wroc³a-
-wianina Miko³aja Gliwicza, zmar³e-
go w roku 1416, fundowa³ dla ubo-
gich studentów polskich stypendia
i bursy. Fundator i egzekutor wierzyli
bowiem, ¿e „œwiat³o zebrane u ob-

cych narodów oœwieci ich w³asny kraj,
czyni¹c go zasobniejszym, a naród
lepszym i szczêœliwszym”.

Jan Stanko by³ m³odzieñcem
szczególnie uzdolnionym. Najbar-
dziej pasjonowa³a go przyroda. Ju¿
w szkole katedralnej rozpocz¹³ spo-
rz¹dzanie s³owniczka przyrodnicze-
go, w którym uporz¹dkowa³ ró¿ne
roœliny wed³ug dzia³ów.

Zgodnie z intencj¹ swego protek-
tora po ukoñczeniu szko³y katedral-
nej podj¹³ studia medyczne na Uni-
wersytecie Padewskim, a nastêpnie
Uniwersytecie Boloñskim. Po uzy-
skaniu stopnia baka³arza powróci³
do kraju i podj¹³ obowi¹zki kanoni-
ka wroc³awskiego. W roku 1448 po-
nownie wyruszy³ do Padwy w celu
dalszego kontynuowania studiów
medycznych i przyrodniczych.

Jego nauczycielem by³ s³ynny
lekarz profesor Savonarola, który
owiany duchem w³oskiego rene-
sansu odwa¿y³ siê podwa¿yæ ksiê-
gi „nieomylnego” Galena. Savona-
rola, nauczaj¹cy systematyczne-
go ujêcia nauk medycznych przez
rozwijanie i wyodrêbnianie po-
szczególnych dzia³ów, zwróci³
baczn¹ uwagê na dzia³alnoœæ na-
ukow¹ Jana Stanki. Oceniaj¹c
jego wysi³ki nad opracowywaniem
s³ownika ró¿nych roœlin i leków pod
wzglêdem ich dzia³ania lekarskie-
go przepowiedzia³ Polakowi s³a-
wê na miarê Alberta Wielkiego1.

W roku 1449 przebywa³ w Bolo-
nii Jan D³ugosz. Celem jego wizyty
by³a chêæ zwerbowania lekarza pol-
skiego Marcina z ¯urawicy2 na sta-
nowisko lekarza przybocznego kar-
dyna³a Zbigniewa Oleœnickiego. Mar-
cin z ¯urawicy bêd¹cy profesorem
matematyki na Uniwersytecie Boloñ-
sktm finalizowa³ wówczas studia dok-
torskie z medycyny i z tego powodu
przed³o¿onej mu propozycji przyj¹æ
nie móg³. Na swoje miejsce zapro-
ponowa³ jednak m³odszego od sie-
bie, ale wybitnie uzdolnionego dok-
tora Jana Stankê.

Stanko zaakceptowa³ ofertê D³u-
gosza i w roku 1450 podj¹³ obowi¹zki
lekarza na dworze kardyna³a. Za cza-
sów W³adys³awa Jagielloñczyka kar-
dyna³ Zbigniew Oleœnicki by³ faktycz-

„Opowiedz mi Twoj¹ przesz³oœæ, a ja powiem, jaka bêdzie Twoja przysz³oœæ”
Konfucjusz

Doktor Jan Stanko (ok. 1430-1493)
Zwiastun epoki polskiego renesansu
w naukach medycznych i przyrodniczych

Pieczêæ cechu chirurgów krakow-
skich u¿ywana w XVI w.

1 Albert Wielki (1193–1280), wybitny filozof i przyrodnik niemiecki, nauczyciel Tomasza
z Akwinu, jeden z najwiêkszych umys³ów œredniowiecza.

2 Marcin Król z ̄ urawicy (ok. 1422 – ok. 1460), profesor Wydzia³u Lekarskiego Akade-
mii Krakowskiej, matematyk i astronom, autor pierwszej w Polsce geometrii praktycz-
nej oraz dwóch dzie³ o u³amkach.
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nym wielkorz¹dc¹ kieruj¹cym polityk¹
polsk¹. Jako przywódca obozu anty-
husyckiego by³ równoczeœnie przeciw-
nikiem silnej w³adzy królewskiej.

Przez okres piêciu lat przysz³o
pracowaæ dr. Stance wœród najwiê-
-kszych wielmo¿ów ówczesnej Pol-
ski. By³ to etap niezwykle trudnej
praktyki lekarskiej, który przyniós³
mu s³awê pierwszego lekarza Kró-
lestwa. W roku 1455 zmar³ kardy-
na³ Oleœnicki. Stanko maj¹c ró¿ne
propozycje, postanowi³ roztoczyæ
dozgonn¹ opiekê nad swoim ojcem
duchowym i dobroczyñc¹, biskupem
Piotrem Nowakiem. Zacny biskup
wprowadzaj¹c m³odego lekarza
w œwiat panuj¹cych w kraju stosun-
ków spo³ecznych przestrzega³ go,
aby krocz¹c po stopniach s³awy nie
zapomina³ o sta³ym uzupe³nianiu
wiedzy. „Rozum jest jak ptak, mówi³
stary biskup, a nauka jak skrzyd³a.
Tylko za pomoc¹ skrzyde³ mo¿esz
poszybowaæ na wy¿yny. Je¿eli bez
skrzyde³ kogoœ tam wynios¹, wyni-
ka z tego sromota i nieszczêœcie”.

Przed œmierci¹ Piotr Nowak
zwróci³ siê z proœb¹ do wybitnego
uczonego, rektora Akademii Krakow-

skiej Piotra Gaszowca3, aby patro-
nowa³ dr. Stance w jego d¹¿eniach
naukowych. Od tej chwili datuje siê
owocna wspó³praca obu wybitnych
lekarzy tak na niwie akademickiej, jak
równie¿ w s³u¿bie pañstwowej.

Przez ponad dwadzieœcia lat pro-
wadzi³ Stanko wyk³ady na Wydziale
Lekarskim Akademii Krakowskiej.
Wychowa³ w tym czasie liczne gro-
no doskona³ych medyków. Do najwy-
bitniejszych jego wychowanków na-
le¿y zaliczyæ: Jana Welsa z Pozna-
nia, póŸniejszego profesora Akade-
mii Krakowskiej; Jakuba Bokszyca,
profesora Akademii Krakowskiej, le-
karza i przyjaciela wielkiego huma-
nisty w³oskiego Filipa Kalimacha;
Jana z Regu³, profesora i rektora
Akademii Krakowskiej, lekarza czte-
rech pokoleñ królów polskich; Macie-
ja z Miechowa, rektora Akademii Kra-
kowskiej, lekarza, historyka i geogra-
fa, bêd¹cego chlub¹ nauki polskiej.

Jan Stanko by³ jak na owe czasy
uczonym o nowoczesnych pogl¹dach.
Zaszczepiaj¹c swoim uczniom bez-
graniczny entuzjazm do dzia³alnoœci
naukowo-badawczej, uczy³ ich zasad
pracy empirycznej. W owym czasie

mówiono z dum¹, ¿e Wydzia³ Lekar-
ski Akademii Krakowskiej jest podpar-
ty trzema mocnymi filarami: Marcinem
z ̄ urawicy zwanym królem nauk. Pio-
trem Gaszowcem i Janem Stanko.

Drugim, bardzo wa¿nym etapem
lekarskiego powo³ania Stanki by³o
piastowanie przez niego przez trzy-
dzieœci piêæ lat (1458–1493) funkcji
lekarza nadwornego Kazimierza Ja-
gielloñczyka (1427–1492).

Silnie zwi¹zany z rodzin¹ kró-
lewsk¹ by³ równie¿ powiernikiem
i doradc¹ w³adcy. Razem z D³ugo-
szem i Kalimachem zajmowa³ siê
tak¿e kszta³ceniem synów królew-
skich: W³adys³awa Jagielloñczyka –
póŸniejszego króla Czech i Wêgier,
Kazimierza – króla Wêgier, Fryde-
ryka Jagielloñczyka – arcybiskupa
gnieŸnieñskiego i kardyna³a, Jana
Olbrachta, Aleksandra i Zygmunta
Starego, póŸniejszych w³adców
pañstwa polskiego.

Dziêki D³ugoszowi, królewicze
zadziwiali wszystkich znajomoœci¹ hi-
storii, dziêki Stance – znajomoœci¹
astronomii, przyrody i matematyki,
dziêki W³ochowi Kalimachowi – zna-
jomoœci¹ nauk humanistycznych.
Sianko i D³ugosz bardzo czêsto to-
warzyszyli królewiczom w ich podró-3 Piotr Gaszowiec (1430–1474) – astrolog, lekarz, rektor Akademii Krakowskiej

w latach 1464–65 i 1470 r., od 1464 r. lekarz nadworny króla Kazimierza Jagielloñczyka,
autor traktatu astrologicznego i kodeksu medycznego. cd. na str. 28 

Szanowna Kole¿anko,
Szanowny Kolego,

Rada Lekarska WIL rozwa¿a w aspekcie op³acalnoœci ekonomicznej ofertê Medycznej Platformy Edukacyjnej
polegaj¹c¹ na zapewnieniu cz³onkom Wojskowej Izby Lekarskiej (op³acaj¹cym na bie¿¹co sk³adki) nieodp³atnego
dostêpu do kursów doskonal¹cych.

Kursy te, dostêpne przez internet ze strony www.medycyna.org.pl, pozwala³yby uzyskiwaæ lekarzom
z nich korzystaj¹cym punkty edukacyjne.

Poniewa¿ koszty przedsiêwziêcia ponosiæ ma WIL, podjêcie decyzji uwarunkowane jest rozeznaniem liczby
potencjalnych odbiorców us³ugi.

Osoby zainteresowane prosimy wiêc o niezw³oczne odes³anie na adres  Wojskowej Izby Lekarskiej (poczt¹ lub
faksem)  niniejszego potwierdzenia chêci korzystania z tej formy doskonalenia zawodowego.

· Tak, chcê korzystaæ z kursów oferowanych przez MPE.

Podpis i pieczêæ lekarza/lekarza dentysty

..................................................................
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¿ach po kraju i œwiecie. Wiêzy przy-
jaŸni z rodzin¹ królewsk¹ by³y tak
wielkie, ¿e wykonawc¹ swego testa-
mentu uczyni³ Stanko królewicza Fry-
deryka, ówczesnego arcybiskupa
gnieŸnieñskiego.

Obok szczerych i odwzajemnio-
nych przyjaŸni, jaka ³¹czy³a Stankê
z Gaszowcem i królewiczami, naj-
trwalsza, bo dozgonna, by³a przy-
jaŸñ z Janem D³ugoszem. Zadzierz-
gniêta jeszcze w Bolonii zosta³a
ugruntowana wspóln¹ ich dzia³alno-

œci¹ spo³eczn¹ i dyplomatyczn¹ dla
dobra Rzeczypospolitej.

W roku 1466 Stanko i D³ugosz
uczestniczyli w Uk³adach Toruñskich
koñcz¹cych zwyciêsko wojnê trzyna-
stoletni¹. W wyniku Uk³adów powró-
ci³y do Polski Pomorze Gdañskie
i czêœæ ziem pruskich, a Wielki Mistrz
Zakonu Krzy¿ackiego uzna³ siê len-
nikiem pañstwa polskiego. Wczeœniej
jednak z misjami królewskimi wy-
je¿d¿a³ Stanko do Gdañska, Malbor-
ka, Wroc³awia, Œwiecia i Che³m¿y.

Jan D³ugosz, nieoceniony histo-
ryk i dyplomata znaj¹cy wszystkie
tytu³y prawne do polskiego dziedzic-
twa ziem pó³nocnych znajdowa³
w Janie Stance znakomitego dorad-
cê. By³ bowiem Stanko nie tylko wy-
bitnym lekarzem, ale uczonym umie-
j¹cym bezb³êdnie oceniæ wartoœæ
podejmowanych uk³adów, zarówno
od strony gospodarczej, ekonomicz-
nej jak i demograficznej. Ponadto
wszêdzie widziano w Stance cz³o-
wieka o europejskiej s³awie, który
przez sta³e kontakty z patrycjusza-
mi Gdañska, Malborka i Królewca
³atwiej znajdowa³ z nimi wspólny jê-
zyk w czasie negocjacji.

Jako lekarz Jan Stanko posiada³
nie podwa¿alny autorytet. Obok ro-
dziny królewskiej leczy³ znakomitych
wielmo¿ów i rycerstwo, uczonych
Akademii Krakowskiej i mieszczañ-
stwo Krakowa. Jego pacjentami byli
miêdzy innymi: kanclerz wielki koron-
ny i doradca króla Jan Gruszczyñski,
historyk Jan D³ugosz i wielu innych.
W wêdrówkach po œwiecie o jego
opinie i rady zabiega³y liczne autory-
tety medyczne.

Gdy w latach 1481–1482 przywê-
drowa³a z Wêgier do Polski groŸna
zaraza, nazwana wówczas morowym

Zwiastun polskiego renesansu

Dziedziniec Collegium Maius.

cd. na str. 29 

Medyczna Platforma Edukacyjna (MPE) jest pierw-
szym ogólnopolskim internetowym integratorem

edukacyjnym umo¿liwiaj¹cym osobom posiadaj¹cym ak-
tualne prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza den-
tysty, lekarza weterynarii, pielêgniarki i po³o¿nej udzia³ on-
line w interdyscyplinarnych kursach doskonalenia zawo-
dowego.

Nowych U¿ytkowników prosimy o zapoznanie siê
z funkcjonalnoœci¹ platformy, a w szczególnoœci z dostêp-
nymi kategoriami kursów […].

Zachêcamy do odbycia bezp³atnego Kursu Przygo-
towawczego, którego celem jest nabycie umiejêtnoœci
sprawnego pos³ugiwania siê nowoczesnymi narzêdziami
e-edukacji.

Zgodnie z za³o¿eniami dzia³alnoœci MPE kursy powstaj¹
w oparciu o oczekiwania i potrzeby sygnalizowane przez
U¿ytkowników. Dlatego te¿ prosimy Pañstwa o opiniê, któ-
re z naszych propozycji uwa¿acie za u¿yteczne zawodo-
wo. Dlatego te¿ prosimy Pañstwa o opiniê, które z na-
szych propozycji uwa¿acie za u¿yteczne zawodowo.
Pañstwa sugestie poddamy twórczej analizie naszej
Rady Programowej i w miarê mo¿liwoœci postaramy siê
uwzglêdniæ w naszej ofercie programowej.
Kategorie kursów
Kurs Przygotowawczy 1
Kursy dla lekarzy POZ 2
Kursy dla lekarzy specjalistów 30
Kursy dla lekarzy dentystów 24
Kursy dla pielêgniarek i po³o¿nych 11
Kursy dla mened¿erów s³u¿by zdrowia 9
Kursy korporacyjne OIL Warszawa 5
Kursy Gesellschaft der Ärzte in Wien, Billrothhaus
(w jêzyku niemieckim) 25
Kursy Fortbildungs-Medien-Akademie Medizin
(w jêzyku niemieckim)

(ze strony internetowej MPE www.medycyna.org.pl)
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powietrzem, król Kazimierz Jagielloñ-
czyk prosi³ Stankê, aby podj¹³ trud w
imiê ratowania spo³eczeñstwa od za-
g³ady. I choæ brak jest bli¿szych da-
nych o osobistym wk³adzie Stanki w
zwalczaniu zarazy, to sk¹din¹d wie-
my, ¿e w krótkim czasie zosta³a ona
zlokalizowana.

W roku 1472 ukoñczy³ Stanko
najwiêksze dzie³o swego ¿ycia, tak
zwan¹ ksiêg¹ leków „Antibolome-
num”, zawieraj¹ce ponad 500 stron
manuskryptu. Dzie³o to obejmowa-
³o szerok¹ wiedzê medyczn¹ i przy-
rodnicz¹ z zakresu leczenia i leków.
Znalaz³y siê tu równie¿ rozdzia³y
o roœlinach, zwierzêtach i minera-
³ach, o narzêdziach medycznych
i sprzêcie lekarskim. By³a to w pe-
³nym tego s³owa znaczenia nowo-
czesna encyklopedia medyczna,
zawieraj¹c 20 000 nazw ³aciñskich,
niemieckich, greckich i polskich.

I choæ manuskrypt Jana Stanki
nie zosta³ opublikowany to jednak w
opinii znawców „Antibolomenum”
przez wiele stuleci by³o znacz¹cym
wk³adem polskiego uczonego do
œwiatowej medycyny i przyrodo-
znawstwa w XV wieku.

Jan D³ugosz, który uwa¿nie prze-
studiowa³ „Antibolomenum”, stwier-
dzi³, ¿e swoj¹ wszechstronnoœci¹
przewy¿sza³o ono dzie³o stworzone
przez Alberta Wielkiego4. Profesor
Józef Rostafiñski najwiêksz¹ zas³u-
gê widzia³ w uporz¹dkowaniu przez
autora terminologii przyrodniczej i za-
stosowaniu prawid³owej systematyki
oraz wprowadzeniu po raz pierwszy
na œwiecie polskiego nazewnictwa do
ksi¹g naukowych.

„…Nie jestem pob³a¿liwym sê-
dzi¹ – pisa³ prof. Józef Rostafiñski
– i ¿adnym szowinizmem siê nie kie-
rujê, mimo to jeszcze raz z naci-
skiem powtarzam: Jan Stanko by³

znakomitym przyrodni-
kiem XV wieku. W ca³ej
literaturze wspó³czesnej
Europy nie ma godnego,
który by móg³ siê z nim
porównaæ”.

Dziêki temu osi¹gniê-
ciu w po³owie XVI wieku
móg³ powstaæ „Herbarz
Polski” Marcina z Urzêdo-
wa5, uznany za najznako-
mitsze w Polsce dzie³o re-
nesansowe z zakresu bo-
taniki lekarskiej oraz en-
cyklopedia lekarska Ste-
fana Falimirza6.

Profesor Józef Rosta-
fiñski porównuj¹c dzie³o
Jana Stanki z pracami
Stefana Falimirza, napi-
sanymi kilka lat póŸniej,
stwierdza, ¿e pierwszy
z nich opracowa³:
– 44 gatunki z gromady ssaków, zaœ

Falimirz 34;
– 88 gatunków z gromady ptaków,

zaœ Falimirz 30;
– 33 gatunki z gromady gadów

i p³azów, a Falimirz 39;
– 35 gatunków z gromady stawo-

nogów, a Falimirz 18.
By³ wiêc Jan Stanko niedoœcignio-

nym znawca fauny i flory,
zw³aszcza krajowej. Jego
imiê w historii nauk przy-
rodniczych znalaz³o siê w
rzêdzie tak wybitnych
uczonych, jak Albert Wiel-
ki czy Konrad Gesner7.

Doktor Jan Stanko,
wielki lekarz i przyrodnik,
nauczyciel wielu wybit-
nych lekarzy, dyplomata
i towarzysz króla w wo-
jennej potrzebie, zmar³
w Krakowie 9 paŸdzier-
nika 1493 roku.

Lekarze u rannego w klatkê piersiow¹. Drze-
woryt z 1497 r.

4 Albert Wielki (1193–1280), filozof, teolog, przyrodoznawca œredniowiecza,
nauczyciel Tomasza z Akwinu, dokona³ klasyfikacji roœlin i zwierz¹t, omówi³
kwestiê zmiennoœci gatunków, dokona³ systematyki przyrody ¿ywej.

5 Marcin z Urzêdowa (1500–1573), profesor Akademii Krakowskiej, wybitny
lekarz i botanik, lekarz przyboczny hetmana koronnego Jana Tarnowskiego.

6 Stefan Falimirz, lekarz wojewody Jana Têczyñskiego, autor encyklopedii le-
karsko-przyrodniczej „Herbarius” (1485) i „Ortus Sanitatis” (1490).

7 Stefan Gesner (1516–1565), przyrodnik i lekarz, autor licznych prac z za-
kresu botaniki, twórca nowo¿ytnej bibliografii naukowej.

W dniach 28-30.09.2007 r.
 w Sobieszewie,

w Centrum Konferencyjnym Orle,
odbêdzie siê

IV Wojskowe Sympozjum
Stomatologiczne,

pod patronatem naukowym
prof. dr. hab. n. med. Jana Trykowskiego.

Lekarze dentyœci zainteresowani wziêciem
udzia³u w spotkaniu proszeni s¹ o kontakt
z firm¹ Den-Medica:
Jolanta Œrednicka-Piotrowska
80-462 Gdañsk, al. Jana Paw³a II 6d/1
tel. 058 5121105, 058 5121107, 601668941
mail: den-medica@den-medica.com.pl
http://www.den-medica.com.pl .

Za udzia³ w sympozjum ka¿dy uczestnik
otrzyma punkty edukacyjne przyznane przez
Radê Lekarsk¹ WIL.

Przewodnicz¹cy
Komisji Stomatologicznej WIL
lek. dent. Jacek WOSZCZYK

Jako spadkobierca osi¹gniêæ na-
ukowych Erazma Witelona (1230–
1280), Miko³aja z Polski (1235–1290),
Jana Polaka (1284–1383) i Marcina
Polaka (1422–1460) by³ w naszej tra-
dycji naukowej jednym z tych, którzy
wynieœli polsk¹ medycynê na wy¿yny.

dr doc. hab. Witold LISOWSKI
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Og³oszenia

W dniach 31.08. – 02.09.2007 r. w Pabianicach k. £odzi odbêdzie siê

III Ogólnopolski Motocyklowy Zlot Lekarzy „DoctoRRiders” Pabianice 2007
Zg³oszenia przyjmowane s¹ pod adresem: OIL w £odzi ul. Czerwona 3,   93-005  £ódŸ
 tel.+48426831791 w. 120 lub mailem : doctorriders@op.pl, www.oil.lodz.pl  link DoctoRRiders
W zg³oszeniu proszê wpisaæ: imiê, nazwisko, datê urodzenia, adres zamieszkania, miejsce pracy,
specjalizacjê, telefon i mail kontaktowy,  markê motocykla, rok produkcji oraz dane osoby towarzysz¹cej.

WSTÊP NA TEREN ZLOTU TYLKO ZA  ZAPROSZENIAMI IMIENNYMI!!!
Termin przyjmowania zg³oszeñ up³ywa dnia 15.07.2007 r.

Organizator zapewnia: wy¿ywienie zlotowe i nocleg na kanadyjkach w namiotach wojskowych 10 osobowych,
wieczorne spotkania, konkursy, koncert, paradê, ochronê.

Istnieje mo¿liwoœæ zakwaterowania w hotelach na koszt w³asny (ceny promocyjne):
Hotel MAX klasy turystycznej tel. 48422159676   (na terenie zlotu)
Hotel W³ókniarz * tel.+48422151501, +48422121058, ul. Grota  Roweckiego 3

(1100 m od terenu zlotu),  www.hotel.pabianice.pl
Hotel Piemont *** tel.+48422271414, ul. Kiliñskiego 25 (2000 m od terenu zlotu), ww.piemont.com.pl

Termin rejestracji uczestników zlotu 31.08.07r. od godziny 12.00.
Op³ata zlotowa wynosi: 100 z³ od ka¿dego uczestnika (kierowca),

50 z³  – osoba towarzysz¹ca, tzw. „plecak”, 50 z³ – kierowca kobieta
Wp³aty prosimy dokonywaæ na konto PKO BP SA I Oddzia³ w £odzi;

98102033520000160200100362 z dopiskiem „zlot motocyklowy” do 15.07.2007

              Wszystkich chêtnych bardzo gor¹co zapraszamy!!!

Organizatorzy: Motocyklowy Klub Lekarzy DoctoRRiders 

Okrêgowa Izba Lekarska w £odzi informuje, ¿e w dniach  20–22 kwietnia 2007 r.  organizuje

VII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Siatkówce Halowej
Zapraszamy do udzia³u zainteresowane dru¿yny z poszczególnych OIL.

Ze wzglêdów organizacyjnych uprzejmie prosimy o wstêpne potwierdzenie udzia³u do koñca marca br.
u organizatora mistrzostw: dr Bogus³aw Rataj,  tel.  0-602/ 57 40 99.

Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest przes³anie wpisowego w wys. 400 z³ od dru¿yny
w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2007 r.

na konto OIL w £odzi: PKO BP SA  I Oddzia³ w £odzi
nr konta 98 10203352 0000 160200100362, z dopiskiem „Pi³ka siatkowa”

Szczegó³owy program Mistrzostw zostanie przes³any w kwietniu do zainteresowanych dru¿yn.

I Zak³ad Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycz-
nego w £odzi oraz Studenckie Ko³o Naukowe przy I Za-

k³adzie Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego
w £odzi organizuje w dniach 11-12 maja 2007 r. w £odzi
The First International Conference of Medical Students and
Junior Doctors on Family Medicine (Pierwsz¹ Miêdzynaro-
dowa Konferencjê Studentów Medycyny i M³odych Leka-
rzy na temat Medycyny Rodzinnej) pod Patronatem Hono-
rowym JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w £odzi prof.
dr. hab. med. Andrzeja Lewiñskiego oraz Prezesa Naczel-
nej Rady Lekarskiej dr. Konstantego Radziwi³³a.

Pierwsza Miêdzynarodowa Konferencja
Studentów Medycyny i M³odych Lekarzy
na temat Medycyny Rodzinnej
The First International Conference of Medical Students and Junior Doctors
on Family Medicine

Konferencja niniejsza adresowana jest do studentów
medycyny i m³odych lekarzy z ca³ego œwiata, a jej celem
jest promocja badañ naukowych zwi¹zanych z medycyn¹
rodzinn¹ oraz miêdzynarodowa wymiana doœwiadczeñ.

Dla autorów najlepszych prac prezentowanych na kon-
ferencji przewidziano cenne nagrody, w tym m.in. 500 euro
dla najlepszej pracy prezentowanej przez studenta i 500
euro dla najlepszej pracy prezentowanej przez m³odego
lekarza.

Szczegó³owe informacje o Konferencji dostêpne s¹ na
stronie www.zmr.lodz.pl





Wielkopolska Szko³a Diagnostyki Obrazowej OBRAZ
zaprasza lekarzy na

praktyczne kursy ultrasonografii

Szkolenia odbywaj¹ siê w okolicach Poznania.
Aktualna oferta na stronie internetowej www.obraz.pl
oraz w „Gazecie Lekarskiej” w rubryce „Kursy, szkolenia, zjazdy”
Kursy daj¹ prawo do punktów edukacyjnych.

Biuro OBRAZ.PL:
Wielkopolska Szko³a Diagnostyki Obrazowej
ul. Œwierkowa 23, 62-050 Mosina
telefon/fax: (61) 8-19-25-00
telefon komórkowy: 603-762-041
e-mail: obra@obraz.pl

www.obraz.pl

WIDZISZ WIÊCEJ

Komitet Organizacyjny
Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

Ortopedów Wojska Polskiego

17-19 maja 2007
Jurata

Przewodnicz¹cy Komitetu
Organizacyjnego

dr n. med. Jerzy Gawlikowski
Ordynator Oddzia³u

Siedziba Komitetu Organizacyjnego
Oddzia³ Chirurgii Urazowej i Ortopedii
7 Szpital Marynarki Wojennej SP ZOZ

80-305 Gdañsk, ul. Polanki 117

Konto Konferencji
PEKAO S.A. V O/GDAÑSK

84 1240 2920 1111 0000 4499 1111
(Konferencja Naukowa Ortopedów WP)

Telefon/fax: (+48 058) 552 63 30
Telefony:  (+48 058) 552 63 68,  626 10 84

Telefon komórkowy: (+48)  501 12 80 80
e-mail: ortopedia@op.pl

XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego
pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

Jurata - Hel 17-19 maja 2007

Jubileusz 40-lecia Oddzia³u Chirurgii Urazowej i Ortopedii
Szpitala Marynarki Wojennej w Gdañsku Oliwie

Gdañsk-Oliwa, 11 styczeñ 2007 r.

Komunikat
Komitet Organizacyjny zawiadamia, ¿e w dniach 17-19.05.2007 r.
na terenie WZW „Jantar” w Juracie na Pó³wyspie Helskim odbêdzie siê
XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów
Wojska Polskiego.

TEMATAMI ZJAZDU BÊD¥:

I. TEMATY G£ÓWNE:

1. SKOSTNIENIA POZASZKIELETOWE

2. OBRA¯ENIA KRÊGOS£UPA

II. TEMATY WOLNE

III. SESJA PLAKATOWA

Przewodnicz¹cy Przewodnicz¹cy
Komitetu Organizacyjnego Komitetu Naukowego

dr n. med. Jerzy Gawlikowski p³k prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyñski

http://www.ekonferencje.pl/ORTWP/


