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Wypalenie zawodowe a problemy związane z alkoholem

„eskulap '09”

„adamczyki” – zbiórka!



Autorzy, chirurdzy wojskowi – ppłk dr n. med. Andrzej 
Obara i ppłk dr n. med. Mirosław Dziekiewicz pełnią 
służbę w Wojskowym Instytucie Medycznym – słynnym 
warszawskim szpitalu „na Szaserów”. 

Są nauczycielami akademickimi, adiunktami Kliniki 
Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej CSK 
WIM, kierowanej przez gen. rez. prof. Marka Maruszyń-
skiego.

Oprócz codziennej chirurgicznej aktywności, autorzy 
jako lekarze wojskowi zdobyli bardzo dużą wiedzę teore-
tyczną i praktyczne doświadczenie w leczeniu obrażeń 
postrzałowych, które przedstawiają specjalistycznie, 
poznawczo, a jednocześnie ciekawie i przystępnie.

Książka jest pierwszym polskim, autorskim opraco-
waniem łączącym bezpośrednio zróżnicowane czynniki 
rażące – pociski, z różnymi rodzajami uszkodzeń – ra-
nami.



Szpalta Prezesa

„Skalpel” 4-5/2009 1

Szpalta Prezesa

W samym środku lata, gdy 
większość czytelników myśli o wy-
poczynku lub właśnie jest na waka-
cjach, trudno pisać o tym wszystkim 
co nas lekarzy nurtuje. Tym bardziej, 
że zewsząd docierają wiadomości 
nie napawające optymizmem na 
przyszłość. Słyszymy, że wszędzie 
na świecie szaleje kryzys ekono-
miczny. Politycy, ekonomiści, oraz 
różni "eksperci od wszystkiego" 
straszą nas roztaczając coraz 
bardziej apokaliptyczne wizje. A na 
naszym podwórku dobrych wia-
domości też coraz mniej. Prezes 
NFZ nagle pragnie odwołać swe-
go zastępcę Jacka Grabowskie-
go – z przyczyn merytorycznych 
czy politycznych? Do 14 sierpnia 
minister zdrowia winien podpisać 
plan finansowy NFZ na rok 2010. 
Z dostępnych informacji wynika, że 
algorytm podziału pieniędzy na po-
szczególne województwa preferuje 
te bogatsze kosztem pozostałych. 
Stąd strajki i pikiety przed siedzi-

bami oddziałów wojewódzkich NFZ. 
Być może przyniesie to oczekiwane 
efekty. Przepychanki pomiędzy 
ministrami zdrowia i finansów oraz 
świadczeniodawcami oczekującymi 
większych nakładów mogą trwać 
i trwać – a czas leci. Za dwa tygo-
dnie może okazać się, że działania 
w obu ministerstwach są tylko 
pozorne, a tak w ogóle – to już jest 
za późno na zmiany. O poprawkach 
władze pomyślą w przyszłym roku 
konstruując budżet na rok 2011 – 
a co później? Cóż, o tym pomyśli się 
po wyborach. Choć tak na wszelki 
wypadek prezes NFZ ogłasza, że 
pieniędzy w następnych latach bę-
dzie mniej– bo kryzys– ale leczyć 
będziemy musieli na światowym 
poziomie, zadłużając szpitale na 
niespotykaną skalę.

Dotychczasowe pomysły mi-
nisterstwa zdrowia na poprawę 
sytuacji szpitali nie wypaliły. Przy-
czyn było wiele, lecz w końcu 
wszystko rozbiło się o pieniądze, 
a właściwie o ich brak. Przyczynę 
deficytu spokojnie można zrzucić 

na światowy kryzys – i już wszyscy 
są rozgrzeszeni.

Następny kwiatek – NFZ na spe-
cjalistykę ambulatoryjną w tym roku 
podpisywał umowy na 6 miesięcy, 
bo pewnie w centrali wymyślono 
sobie, że wprowadzenie systemu 
jednorodnych grup pacjentów uda 
się tak jak w lecznictwie szpitalnym. 
Czasem można odnieść wraże-
nie, że wojskowa służba zdrowia, 
a głównie lekarze, są niepotrzebni 
siłom zbrojnym. I jest to dla nas 
niezmiernie przykre, podobnie jak 
brak informacji lub częściej – dezin-
formacje – co MON dalej zamierza 
zrobić z tymi kilkudziesięcioma SP 
ZOZ-ami dla których jest organem 
założycielskim. Lekarze i pozostały 
personel tych SP ZOZ-ów swoje 
obowiązki starają się wypełniać 
uczciwie i zgodnie z zasadami – 
a druga strona? Jak na razie to 
pytanie pozostaje bez odpowiedzi. 

Konrad MAćKOWIAK
wiceprzewodniczacy WIL 

3.08.2009 r.
 

Zmiana terminu VII Światowego Kongresu Polonii Medycznej

Komitet Organizacyjny VII Światowego Kongresu 
Polonii Medycznej na posiedzeniu w dniu 30 lipca br. 
podjął decyzję o przeniesieniu daty Kongresu na termin 
24-26 czerwca 2010 roku.

Członkowie Komitetu jednogłośnie uznali, że w wa-
runkach tak niskiej frekwencji uczestników Kongresu, 
którzy zadeklarowali swój udział w imprezie oraz braku 
znaczącego wsparcia sponsorów zasadne jest przeniesienie terminu na bardziej sprzyjający czas.

Przeprowadzenie Kongresu we wrześniu br. stawiałoby pod znakiem zapytania zarówno wynik finansowy 
Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej, jak i groziłoby obniżeniem prestiżu tradycyjnego spotkania polonii 
medycznej. Komitet Organizacyjny uważa, że podstawowymi powodami niskiej frekwencji był, oprócz panu-
jącego kryzysu fianansowego, również niefortunnie wybrany termin. Zdając sobie sprawę z rozczarowania 
osób, które planowały udział w Kongresie uważamy jednocześnie, że rzeczowa ocena sytuacji, której dokonał 
Komitet Organizacyjny Kongresu oraz podjęta jednomyślnie decyzja znajdzie należne zrozumienie.

Przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego

VII Światowego Kongresu Polonii Medycznej
Maciej Z. CZerWIńSKI
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Koleżanki i Koledzy,

Ten numer „Skalpela” wyjątko-
wo ma numerację podwójną. Być 
może, jako że lipiec i sierpień to 
miesiące wakacyjne, wielu z Was 
nawet nie zauważyło, że w lip-
cu biuletyn się nie ukazał. Dla 
porządku jednak wyjaśniam, że 
stało się tak, gdyż nie wychodziła 
również „Gazeta Lekarska”, z któ-
rą nasz biuletyn jest kolportowa-
ny. Wysyłka samego „Skalpela” 
kosztowałaby nas podwójnie, a to 
w dobie powszechnego kryzysu 
oznaczać mogłoby pewną rozrzut-
ność. Mam nadzieję, że stało się 
to bez większej szkody dla tych, 
którzy jednak biuletyn czytają lub 
chociaż go przeglądają. Zawie-
dzionych – przepraszam.

W połowie lipca okręgowa 
komisja wyborcza Wojskowej 
Izby Lekarskiej ogłosiła wyniki 
wyborów delegatów na Zjazd VI 
kadencji, które w okresie od 7 
maja do 30 czerwca br. odbyły 
się w poszczególnych rejonach 
wyborczych. Wybrano 106 de-
legatów, w tym 11 dentystów. 
Pośród nich znalazły się tylko  
3 panie, co niejako wpisuje 
się w obraz każdych przepro-
wadzanych w kraju wyborów.  
W 9 rejonach nie wybrano dele-
gatów z powodu frekwencji wy-
borczej mniejszej niż wymagane 
20 %. Zastanawia zwłaszcza nikłe 
zainteresowanie wyborem swoich 
przedstawicieli w takich rejonach 
jak Inspektorat Wojskowej Służby 
Zdrowia, Garnizon Warszawa czy 
Wojskowy Szpital Kliniczny we 
Wrocławiu. Tam gdzie wybory 
zakończyły się powodzeniem 
frekwencja też nie była poraża-
jąca, a w wielu miejscach ledwie 
przekroczyła ustanowiony próg. 
To, że podobnie a niekiedy jeszcze 
gorzej było w innych izbach lekar-
skich, marnym jest pocieszeniem. 
Wskazuje za to najwyraźniej, że 

samorządność dopadł poważny 
kryzys, a przed wybranymi na 
kolejną kadencję stoi ogrom pracy 
do wykonania. Po pierwsze, trze-
ba będzie znaleźć odpowiedź na 
pytania co i dlaczego tak bardzo 
zniechęciło środowiska lekarskie 
do idei izb lekarskich i po drugie, 
jak i w jakiej formule odbudować 
to, co zostało utracone. Prób od-
powiedzi na te pytania na pewno 
nie powinno zabraknąć w dyskusji 
programowej na listopadowym 
Zjeździe WIL. Także łamy „Skal-
pela” pozostają szeroko otwarte 
dla wszystkich, którzy zechcą 
wypowiedzieć się na ten, mam 
nadzieję, nieobojętny temat.

Składki członkowskie, usta-
wowy obowiązek ich opłacania, 
wysokość składki – to temat ciągle 
gorący. Wielokrotnie słyszałem, 
że to danina za nic. Czy aby 
na pewno? Może warto jednak 
przestudiować ustawę o izbach 
lekarskich, poświęcić nieco uwa-
gi zadaniom jakie zostały izbom 
postawione, a także spróbować 
zrozumieć, że izba jako swego 
rodzaju urząd musi mieć środki 
na funkcjonowanie. Można dy-
wagować czy środki te muszą 
być w takiej wysokości czerpane 
z kieszeni każdego z nas, czy 
też koszty realizacji większości 
nałożonych i przekazanych sa-
morządom przez państwo zadań 
nie powinny być realnie refundo-
wane z budżetu tegoż państwa. 
Wydaje się to oczywiste. Przecież 
wszyscy jesteśmy już podatnikami 
skrupulatnie skubanymi przez 
fiskusa. Owszem, tzw. refundacja 
istnieje, tyle że zupełnie nie pokry-
wa faktycznych wydatków. Nawet 
w przypadku naszej izby sama 
dotacja z MON i inne korzyści 
(np. użyczenie locum) wynikające 
z „Umowy w sprawie współdziała-
nia organów resortu obrony naro-
dowej z Wojskową Izbą Lekarską” 
nie byłyby wystarczające. Więc 

nie pozostaje nam nic innego jak 
konsekwentnie ściągać składki. 
I robimy to, wysłuchując nieraz 
wielu przykrych słów. Bywa, że 
zaleganie z opłacaniem składek 
ciągnie się latami, a konsekwen-
cją tego jest zagrożenie egzekucją 
komorniczą, niekiedy – odmową 
wypłaty np. zapomogi losowej czy 
pośmiertnej. Ta sytuacja staje się 
wówczas wysoce niekomfortowa 
tak dla zwracających się o pomoc 
jak i dla odmawiających. Dlate-
go warto mieć to wcześniej na 
uwadze.

Nasza armia staje się armią 
zawodową. Ostatni żołnierze 
z poboru opuścili już kosza-
ry. Tworzy się nowa jakość sił 
zbrojnych, liczebnie dużo mniej-
szych, mających jednak gwaran-
tować bezpieczeństwo państwu. 
Martwić może, że dzieje się to 
w dobie poważnych problemów 
budżetu państwa, ostrych cięć 
w wydatkach resortu obrony i przy 
zakusach niektórych polityków na 
zmianę ustawowo gwarantowa-
nego wskaźnika wydatków na 
obronę. Proces dostosowawczy 
nie omija także wojskowej służby 
zdrowia. Jaki będzie potrzebny 
jej potencjał kadrowy i leczniczy, 
jak zmienią się warunki pracy 
lekarzy – zwłaszcza tych, którzy 
do tej pory pełnili służbę w jed-
nostkach wojskowych, jakie będą 
potrzeby kształcenia i możliwości 
doskonalenia zawodowego oraz 
jak będzie wyglądać szereg 
innych uwarunkowań? Na te 
pytania, w większości, już dziś 
musi znać odpowiedź Szef Służ-
by Zdrowia WP. Głos doradczy 
i opinie lekarskiego samorządu 
zapewne nie będą Mu obojętne. 
Tu też rysuje się niemałe pole do 
działania przed wybranymi na 
nową kadencję.

Zbigniew UłANOWSKI
 redaktor naczelny
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Na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 
1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Z 1997 r. Nr 28, poz. 
152, zm. Nr 88, poz.554) uchwala się, co następuje:

§ 1
Lekarz lub lekarz stomatolog wykonujący indywidu-

alną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę 
lekarską może podawać do publicznej wiadomości, na 
zasadach określonych w uchwale, informację o udzie-
laniu świadczeń zdrowotnych.

 § 2
1. Informacja, o której mowa w § 1, powinna zawierać 

następujące dane:
1/  tytuł zawodowy,
2/  imię i nazwisko,
3/  miejsce, dni i godziny przyjęć.

2. Informacja, o której mowa w § 1, może ponadto 
zawierać następujące dane:
1/  stopień naukowy,
2/  tytuł naukowy,
3/  specjalizacje,
4/  umiejętności z zakresu węższych dziedzin me-

dycyny lub udzielania określonych świadczeń 
zdrowotnych,

5/  szczególne uprawnienia,
6/  numer telefonu.

3. Dane wymienione w ust. 2 pkt 1-5 powinny być za-
mieszczone w brzmieniu zgodnym z dokumentem 
je stwierdzającym.

4. Informacja, o której mowa w § 1, może także 
zawierać dane o szczególnym zakresie i rodzaju 
udzielanych świadczeń zdrowotnych.

5. Dane wymienione w ust. 4 powinny mieścić się 
w zakresie kwalifikacji wymienionych w ust. 2 pkt. 
3-5 i można je zamieścić po uzyskaniu zgody wła-
ściwej terytorialnie okręgowej rady lekarskiej.

§ 3
1. Lekarz prowadzący praktykę, o której mowa w § 1, 

może informować o udzielaniu świadczeń zdrowot-
nych wyłącznie poprzez:
1/  nie więcej niż 2 stałe tablice ogłoszeniowe na 

zewnątrz budynku, w którym prowadzona jest 
praktyka i ew. dodatkowo nie więcej niż 2 tablice 

ogłoszeniowe przy drogach dojazdowych do sie-
dziby praktyki.

2/  ogłoszenie prasowe w rubrykach dotyczących 
usług lekarskich,

3/  informacje zawarte w książkach telefonicznych 
i informatorach o usługach medycznych w dziale 
dotyczącym usług lekarskich,

4/  informację elektroniczną (Internet, specjalne 
telefony informacyjne).

2. Tablice, o których mowa w ust. 1 powinny zawierać 
w górnej części napis „praktyka lekarska”, „specja-
listyczna praktyka lekarska”, praktyka stomatolo-
giczna” lub „specjalistyczna praktyka stomatolo-
giczna”.

3. Dozwolone jest zamieszczenie napisu, wymienione 
w ust. 2, także w informacjach, o których mowa 
w ust. 1 pkt. 2-4.

4. Tablice ogłoszeniowe, o których mowa w § 3 ust. 1 
pkt 1, powinny mieć kształt prostokąta o wymiarach 
nie więcej niż 40 cm na 60 cm.

5. Okręgowa rada lekarska może określić szczegółowy 
wzór tablicy ogłoszeniowej.

§ 4
Informacja, o której mowa w § 1 nie może nosić 

cech reklamy, a w szczególności zawierać:
1/  żadnej formy zachęty do korzystania ze świadczeń 

zdrowotnych,
2/  potocznych określeń, obietnic, informacji o meto-

dach i czasie leczenia, 
3/  określenia cen i sposobu płatności,
4/  informacji o jakości sprzętu medycznego.

§ 5
1. Uchwała wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 

1999 r. z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Lekarze i lekarze stomatolodzy, którzy prowadzą 

praktykę lekarską w dniu podjęcia uchwały obo-
wiązani są dostosować tablice ogłoszeniowe do 
wymogów określonych w § 3 ust. 2 i § 5 ust. 1 w ter-
minie trzech miesięcy od dnia uzyskania wpisu do 
rejestru indywidualnych (specjalistycznych) praktyk 
lekarskich.

W związku z napływającymi do WIL sygnałami 
o stosowaniu przez niektórych lekarzy z naszej izby 
lekarskiej nieuprawnionej reklamy świadczonych 
w ramach praktyk prywatnych usług medycznych 
przypominamy treść nadal obowiązującej Uchwały Nr 

KOMUNIKAT
18/98/III Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 25 kwietnia 
1998 r. i wzywamy do natychmiastowego zaprzestania 
takiego procederu, pod rygorem pociągnięcia do od-
powiedzialności zawodowej i cofnięcia zezwolenia na 
wykonywanie praktyki prywatnej.

Uchwała Nr 18/98/III Naczelnej Rady Lekarskiej 
z dnia 25 kwietnia 1998 r.

w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy 
świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej

SEKRETARZ  PREZES

Uchwała NIL
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WojskoWa Izba Lekarska

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej 

Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie z dnia 10 lipca 2009 roku

Ogłaszam wyniki wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy VI kadencji, przeprowadzonych w rejonach 
wyborczych w okresie od 7 maja do 30 czerwca 2009 roku.

Nr rejonu Nazwa rejonu DeLeGACI
K6.SYM/01 12 DZ Szczecin 1. Dębowski Dariusz 

2. Kuta Włodzimierz
K6.SYM/02 16 PDZ Elbląg 1. Owczarek Sławomir
K6.SYM/04 1 DZ Legionowo 1. Kiniorski Robert 

2. Makowski Przemysław
3. Syska Marek

K6.SYM/06 6 BDSz Kraków 1. Bronowski Witold
K6.SYM/07 21 BSP Rzeszów 1. Barć Paweł
K6.SYM/10 MW – Gdynia Oksywie 1. Grabowski Andrzej 

2. Jóźwiak Dariusz
3. Kumala Maciej

K6.SYM/11 MW Świnoujście 1. Posobkiewicz Marek 
2. Pyrkosz Ernest
3. Ścisły Remigiusz

K6.SYM/12 CSWSM w Łodzi 1. Bystrowski Andrzej 
2. Chojnacki Gerard
3. Dójczyński Marian
4. Jamrozik Piotr
5. Komorowska-Gruntmeyer Małgorzata
6. Stróżyński Henryk

K6.SYM/13 2 SK UM SP ZOZ w Łodzi 1. Aleksandrowicz Jerzy
2. Błaszczyk Jan
3. Brocki Marian
4. Gawor Zenon
5. Kowalczyk Edward
6. Młoczkowski Dariusz
7. Zieliński Krzysztof

K6.SYM/14A WIM w Warszawie (niezabiegowi) 1. Abramowicz Michał
2. Antosiewicz Stefan
3. Chciałowski Andrzej
4. Chomiczewski Krzysztof
5. Dziuk Eugeniusz
6. Gielerak Grzegorz
7. Kamiński Grzegorz
8. Kruszewski Jerzy

K6.SYM/14B WIM w Warszawie (zabiegowi) 1. Dziekiewicz Mirosław
2. Najdecki Marek
3. Rapiejko Piotr
4. Staroń Krzysztof
5. Truszczyński Andrzej
6. Zaręba Zbigniew
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Wybory 2009

K6.SYM/15 WIML w Warszawie 1. Bieniek Ryszard
2. Janus Marek
3. Kaczorowski Zbigniew
4. Kordeczka Krzysztof
5. Miszczak Jan

K6.SYM/17 5 WSK SP ZOZ w Krakowie 1. Bobula Mariusz
2. Kliszczewski Dariusz
3. Kopp Bogusław
4. Małecki Janusz
5. Rydzyk Artur

K6.SYM/18 10 WSK SP ZOZ w Bydgoszczy 1. Dzięgielewski Piotr
2. Formuszewicz Radosław
3. Grzelakowski Paweł
4. Marciniak Jarosław
5. Rybicki Piotr
6. Rzeszotarski Jacek
7. Wawrzyniak Sławomir
8. Wilk Jan

K6.SYM/19 1 SzW SP ZOZ w Lublinie 1. Hałasa Krzysztof
2. Plewa Zbigniew
3. Szostek Piotr

K6.SYM/20 108 SzW SP ZOZ w Ełku 1. Guberski Jarosław
2. Jakimyszyn Wojciech
3. Sapieżko Sławomir

K6.SYM/21 109 SzW SP ZOZ w Szczecinie 1. Haus Leszek
2. Józefowicz Maciej
3. Kowalski Tomasz

K6.SYM/22 7 SzMW SP ZOZ w Gdańsku 1. Borowski Paweł
2. Kania Wojciech
3. Sapieżko Jan
4. Theus Roman

K6.SYM/23 116 SzW SP ZOZ w Opolu 1. Rusecki Piotr
2. Włoczyk Waldemar

K6.SYM/25 106 SzW SP ZOZ w Gliwicach 1. Augustyn Czesław
2. Cieślak Andrzej
3. Kmieć Lech

K6.SYM/26 107 SzW SP ZOZ w Wałczu 1. Narzyński Robert
2. Płonowski Mariusz
3. Wołyniak Krzysztof

K6.SYM/27 103 SzW SP ZOZ w Olsztynie 1. Gawroński Stanisław
2. Seliga Walenty
3. Snopek Janusz

K6.SYM/28 110 SzW SP ZOZ w Elblągu 1. Iwanicki Eugeniusz
2. Zachar Ryszard

K6.SYM/29 111 SzW SP ZOZ w Poznaniu 1. Chudzicki Walenty
2. Janicki Kazimierz
3. Maćkowiak Konrad
4. Smak Cyprian

K6.SYM/30 114 SzW SP ZOZ w Przemyślu 1. Chmielewski Jerzy
2. Wajda Tomasz
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WojskoWa Izba Lekarska

Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL
15 maja 2009 r.

K6.SYM/31 6 SzW SP ZOZ w Dęblinie 1. Marzysz Artur
2. Najsznerski Włodzimierz

K6.SYM/32 WSPL w Kielcach 1. Kossak Jarosław
2. Staszczyk Jerzy

K6.SYM/36 Sobieszewo – lekarze dentyści 1. Barut Bogdan
2. Cięciara Mariusz
3. Grobelny Adam
4. Harabasz Bartosz
5. Jakubiec-Norton Sabina
6. Mokwa-Krupowies Marzena
7. Myśliński Dariusz
8. Radwański Wojciech
9. Sokół Piotr
10. Woszczyk Jacek
11. Żmuda Stanisław

Przewodniczący 
Okręgowej Komisji Wyborczej

Wojskowej Izby Lekarskiej
lek. ryszard ZAChAr

W posiedzeniu, obok 15 członków 
RL WIL, uczestniczył Rzecz-

nik Odpowiedzialności Zawodowej 
WIL prof. Krzysztof Chomiczewski, 
przewodniczący Komisji Wyborczej 
WIL kol. Ryszard Zachar i dyrektor 
Biura WIL Zbigniew Ułanowski. We 
wstępnej części posiedzenia uczest-
niczył ponadto Przewodniczący OIL 
w Warszawie dr Andrzej Włodarczyk. 
Posiedzenie otworzył wiceprzewod-
niczący WIL kol. Piotr Dzięgielewski, 
który przedstawił proponowany po-
rządek posiedzenia i prowadził je do 
chwili przybycia Przewodniczącego 
WIL prof. Mariana Brockiego. Przed-
stawiony porządek posiedzenia 
został przyjęty jednogłośnie, z jedną 
zmianą, umożliwiającą na wstępie 
wysłuchanie dr A. Włodarczyka. 
Piotr Dzięgielewski poinformował 
zebranych, że prof. Marian Brocki 
uczestniczy w pogrzebie zmarłego 
nagle prof. Tadeusza Przystasza 

i będzie brał udział w dalszej czę-
ści posiedzenia, po czym pamięć 
zmarłego prof. Tadeusza Przystasza 
uczestniczący w posiedzeniu uczcili 
minutą ciszy. 

Przewodniczący OIL w Warsza-
wie, dr Andrzej Włodarczyk wyjaśnił 
powody zwrócenia się Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Warszawie do WIL 
o udzielenie jej pożyczki w wysoko-
ści 1mln zł (dokończenie remontu 
obiektu zakupionego przez tą Izbę 
na jej siedzibę). Odpowiadał też na 
pytania dotyczące gwarancji i za-
bezpieczeń ewentualnej pożyczki. 
Dyskusja nad możliwością udziele-
nia pożyczki odbywała się już pod 
nieobecność dr. A. Włodarczyka. Po 
wysłuchaniu stanowiska przybyłego 
w międzyczasie na posiedzenie 
Przewodniczącego WIL, prof. M. 
Brockiego Rada Lekarska, po zapo-
znaniu się z opinią radcy prawnego 
WIL, Rada Lekarska postanowiła 

zaoferować pomoc w wysokości 100 
tys. zł, tj. do wysokości o jakiej może 
decydować zgodnie z uchwałą Zjaz-
du Lekarzy WIL. 

Przewodniczący WIL prof. Ma-
rian Brocki poinformował następ-
nie Radę o swoim uczestnictwie 
w Konwencie Przewodniczących 
OIL w Zielonej Górze i w posie-
dzeniu NRL oraz najistotniejszych 
sprawach tam omawianych. 

Sekretarz RL WIL kol. Marian 
Dójczyński, w zastępstwie prze-
wodniczącego Komisji ds. Reje-
stru Lekarzy i Praktyk Prywatnych, 
wnioskował o podjęcie uchwał 
w sprawach:

– wydania duplikatów prawa wy-
konywania zawodu dla leka-
rzy.: Jan Podgórski (uchwała 
nr 1631/09/V) i Jacek Potęga 
(uchwała nr 1636/09/V);

– w sprawie przyznania prawa 
wykonywania zawodu, wpisa-
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Posiedzenie RL WIL

nia na listę członków WIL oraz 
wpisu do rejestru WIL lek. dent. 
Jarosława Dąbrowskiego (po 
ukończeniu stażu i zdaniu LDEP 
(uchwała nr 1632/09/V);

– stwierdzenia odbycia przeszko-
lenia przez lek. Roberta Świer-
cza, związanego z przerwą 
w wykonywaniu zawodu lekarza 
(uchwała nr 1633/09/V);

– wpisania na listę członków WIL 
i wpisu do rejestru WIL w związ-
ku z przeniesieniem z innej 
OIL: lek. Katarzyna Rupenthal 
(uchwała nr 1634/09/V) i lek. 
dent. Przemysław Stopiński 
(uchwała nr 1635/09/V);
Powyższe uchwały Rada Lekar-

ska WIL podjęła jednogłośnie.
Kol. M. Dójczyński przedstawił 

też do decyzji Rady 32 wnioski leka-
rzy o dokonanie wpisów do rejestru 
indywidualnych i specjalistycznych 
praktyk lekarskich i 17 wniosków 
o dokonanie skreśleń z rejestru 
praktyk, a Rada podjęła stosowne 
uchwały. 

Po zapoznaniu się z opiniami 
dotyczącymi wniosków o akcep-
tację punktów edukacyjnych Rada 
Lekarska jednogłośnie zaakcepto-
wało przyznanie:

– 10 punktów edukacyjnych za 
udział w kursie nt. „Współcze-
sne metody leczenia przepuklin 
brzusznych i pachwinowych“ 
organizowanym przez Klinikę 
Chirurgii Ogólnej, Onkologicz-
nej i Torakochirurgii Wojskowe-
go Instytutu Medycznego;

– 25 punktów edukacyjnych za 
udział w VI Wojskowym Sympo-
zjum Stomatologicznym kursie nt. 

„Podstawy chirurgii bariatrycznej" 
organizowanym przez Klinikę 
Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej 
i Torakochirurgii Wojskowego 
Instytutu Medycznego;

– 5 punktów edukacyjnych za 
udział w VI Wojskowym Sym-
pozjum Stomatologicznym orga-
nizowanym przez DEN-MEDica 
i komisję stomatologiczna WIL;

– 3 punkty edukacyjne za udział 
w kursie nt. „ Etyka badań na-

ukowych“ organizowanym przez 
Wojskowy Instytut Medyczny;

– 11 punktów edukacyjnych za 
udział w „XVIII Konferencji 
Naukowo-Szkoleniowej Ga-
stroenterologii Klinicznej WP“ 
organizowanej przez Klinikę 
Gastroenterologii Wojskowego 
Instytutu Medycznego;

– 10 punktów edukacyjnych za 
udział w  I Ogólnopolskiej Konfe-
rencji Naukowo-Szkoleniowej nt. 

„Jakość życia i opieka zdrowotna 
weteranów służby w wojsku 
polskim“ organizowanej przez 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Sekretarz RL WIL, kol. Marian 

Dójczyński przedstawił wnioski 
w sprawie zaopiniowania kandy-
datów na stanowiska kierowni-
cze w wojskowej służbie zdrowia, 
a Rada Lekarska WIL jednogłośnie 
udzieliła poparcia:

– ppłk. dr n. med. Jarosławowi 
SAKOWSKIEMU – na stano-
wisko ordynatora Klinicznego 
Oddziału Neurochirurgii w 4 
Wojskowym Szpitalu Klinicznym 
z Polikliniką we Wrocławiu; 

– kmdr. ppor. lek. Dariuszowi 
BAJOWI – na stanowisko za-
stępcy komendanta 7 Szpitala 
Marynarki Wojennej w Gdań-
sku-Oliwie;

– mjr. dr n. med. Robertowi SZY-
CY – na stanowisko ordynatora 
Klinicznego Oddziału Chirur-
gicznego w 10 Wojskowym 
Szpitalu Klinicznym z Polikliniką 
w Bydgoszczy.
Rada Lekarska WIL ustosun-

kowała się do wniosków lekarzy 
dotyczących rozłożenia spłaty za-

ległych składek w ratach, zmiany 
wysokości opłacanej składki oraz 
wniosków o udzielenie wspar-
cia finansowego uczestniczącym 
w zawodach sportowych lekarzy 
reprezentacjom WIL:

– w II Mistrzostwach Polski Leka-
rzy w Piłce Nożnej 6– osobo-
wej. Rada podjęła uchwałę nr 
1685/09/V o dzieleniu wspar-
cia finansowego w wysokości 
1000,00 zł.(wpisowe);

– w turnieju koszykówki w ramach 
VII Igrzysk Lekarskich. Rada 
podjęła uchwałę nr 1686/09/V 
o udzieleniu wsparcia finanso-
wego w wysokości 2040,00 zł 
(wpisowe);
Dyrektor Biura WIL poinformo-

wał Radę o przebiegu akcji wybor-
czej na VI kadencję. Powiedział, że 
gros zebrań w rejonach odbędzie 
się w miesiącu czerwcu, ustalone 
są terminy i miejsca zebrań wybor-
czych, a o powyższym lekarze są 
zawiadamiani listownie. Dodał też, 
że z winy wielu członków samorzą-
du, którzy nie aktualizują swoich 
danych adresowych, do WIL wra-
cają przesyłki listowe. Może mieć to 
istotny wpływ na frekwencję wybor-
czą. Na zakończenie, przychylając 
się do wniosków dyrektora biura, 
Rada wyraziła zgodę na zakup do 
siedziby WIL mebli kuchennych 
oraz strojów sportowych z nadru-
kiem logo WIL dla reprezentujących 
WIL sportowców. Nasi sportowcy 
będą teraz bardziej widoczni pod-
czas uczestnictwa w zawodach, 
w których odnoszą niemałe sukce-
sy sportowe.

Z. U.



„Skalpel” 4-5/2009 9

WojskoWa Izba Lekarska

Posiedzenie Prezydium RL WIL
15 czerwca 2009 r.

Prezydium RL WIL w 7. oso-
bowym składzie i z udziałem 

radcy prawnego WIL oraz dyrektora 
Biura WIL odbyło przedwakacyjne 
posiedzenie w dniu 15 czerwca 
2009 r. Otworzył je i prowadził prof. 
Marian Brocki – Przewodniczący RL 
WIL. Prezydium jednogłośnie i bez 
poprawek przyjęło zaproponowany 
porządek posiedzenia, a następnie 
Przewodniczący WIL poinformował 
zebranych o swojej działalności 
w okresie między posiedzeniami, 
w tym o swoim wraz z kolegami 
z WIL uczestnictwie w centralnych 
obchodach XX-lecia odrodzonego 
samorządu lekarskiego w Poznaniu. 

Przewodniczący WIL poinfor-
mował też Prezydium o podejmo-
wanych od kilku miesięcy przez OIL 
w Szczecinie działaniach zmierzają-
cych do przymusowego przeniesie-
nia do tej izby lekarza – członka WIL, 
będącego emerytem wojskowym 
i wykonującego zawód na obszarze 
działania szczecińskiej OIL (ale też 
WIL, bo działa na obszarze całego 

kraju) i kulisach tej sprawy. Prze-
wodniczący zapoznał Prezydium 
z treścią pisma adresowanego do 
Przewodniczącego OIL w Szcze-
cinie, będącego odpowiedzią na 
pismo we wspomnianej sprawie. 
Przygotowana, przedstawiona od-
powiedź uzyskała jednogłośnie 
akceptację Prezydium RL WIL. 

W dalszej części posiedzenia 
podjęto szereg uchwał, w tym :
● w sprawie wydania duplikatu 

dokumentu Prawa Wykonywa-
nia Zawodu lek Arkadiuszowi 
Matejowi oraz 

● w sprawach dokonania wpisów 
do rejestru praktyk prywat-
nych, skreśleń praktyk i zmian 
adresów praktyk. Prezydium 
jednogłośnie podjęło łącznie 20 
uchwał o dokonaniu wpisów do 
rejestru praktyk oraz o skreśle-
niu 11 praktyk z rejestru. 

●  w sprawie ustalenia składki 
w wysokości 10 zł/mies. lek. 
Ireneuszowi Gądkowi (uchwała 
nr 1719/09/V);

● w sprawie zwolnienia z opłaca-
nia składek lek. Jerzego Chomi-
cza (uchwała nr 1720/09/V);

● w sprawie udzielenia wsparcia 
finansowego uczestnictwa le-
karzy – reprezentacji WIL w VI 
Mistrzostwach OIL w żeglar-
stwie w klasie Omega (uchwała 
nr 1721/09/V).
Prezydium po zapoznaniu się 

ze stosownymi dokumentami udzie-
liło poparcia niżej wymienionym 
lekarzom: 

– płk. lek. Jackowi Krężelowi – na 
stanowisko komendanta 108 
Szpitala Wojskowego w Ełku

– płk. lek. Wiesławowi Ruszkow-
skiemu – na stanowisko za-
stępcy komendanta 4 WszKzP 
w Bydgoszczy. 
Skarbnik WIL kol. Jerzy Stasz-

czyk przedstawił sprawozdanie 
z wykonania budżetu WIL za okres 
od 1.01 do 31.05.2009 r. Powiedział, 
że realizacja budżetu przebiega 
prawidłowo, przychody wyniosły 
50,71%, a wydatki 38,89% kwoty 
planowanej na 2009 rok. Istotny 
wpływ na wzrost przychodów ma 
konsekwentne ściąganie zaległych 
składek członkowskich. Skarbnik 
poinformował ponadto o dotych-
czasowych kosztach przygotowania 
zjazdu wyborczego, które wyniosły 
3647,50 zł. Są to zasadniczo koszty 
wysyłki do lekarzy zawiadomień 
o zebraniach wyborczych.

Wnioski lekarzy o zwolnienie ich 
z opłacania składek członkowskich, 
rozłożenie spłaty zaległych składek 
na raty oraz o zmniejszenie wyso-
kości opłacanej składki przedstawił 
Prezydium sekretarz RL WIL kol. 
Marian Dójczyński. Prezydium 
wyraziło zgodę na zapłacenie 
zaległych składek w 4 ratach 2 
lekarzom, 1 lekarzowi umorzono 
zaległe składki. Prezydium nie wy-
raziło zgody na umorzenie składek 

Przewodniczący WIL, prof. M. Brocki odbiera z rąk por. lek. M. Sobotki 
puchar za II miejsce w turnieju piłki nożnej
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zaległych 1 lekarzowi, na obniżenie 
wysokości składki – 1 lekarzowi.

Kierując się postanowieniem 
uchwały XXV Zjazdu lekarzy WIL 
w sprawie zasad udzielania pomo-
cy finansowej przez Wojskową Izbę 
Lekarską, Prezydium z przykrością 
odmówiło w dwóch przypadkach wy-
płaty zapomóg losowych z powodu 
wieloletnich zaległości w opłacaniu 
składek członkowskich.

Prezydium przyjęło informa-
cję i uzasadnienie do protokołu 
o likwidacji zbędnych składników 
majątkowych WIL przedstawionych 
przez przewodniczącego komisji 
likwidacyjnej i dyrektora biura WIL. 

Prezydium zaakceptowało po-
nadto decyzję o niewydawaniu 
w miesiącu lipcu br. biuletynu „Skal-
pel”. Dyrektor Biura WIL przedstawił 
ponadto informację o przebiegu 
wyborów delegatów w rejonach 
wyborczych. Do dnia posiedzenia 
Prezydium wybrano 84 delegatów. 

Miłym akcentem posiedzenia 
było wręczenie Przewodniczącemu 

Rady Lekarskiej WIL prof. Mariano-
wi Brockiemu pucharu za zajęcie 
II miejsca w turnieju piłki nożnej 
6-osobowej, zdobytego przez re-
prezentację WIL. Puchar i dyplom 
wręczył Przewodniczącemu por. 
lek. Marcin Sobotka, który zapre-
zentował ponadto kompletny strój 
sportowy z nadrukiem logo WIL, 
w jakim wystąpili nasi sportowcy.

Przybyły na końcową część 
posiedzenia Prezydium gen. bryg. 
dr n. med. Andrzej Wiśniewski 
przedstawił stanowisko w sprawie 
reaktywacji centralnej placówki 
stomatologicznej, stanu przygoto-
wań i jej możliwości leczniczych 
i dydaktycznych. Placówka ta 
powstać ma w oparciu o WIML 
w Warszawie. Kol. Bogdan Barut 

– przewodniczący komisji stoma-
tologicznej WIL uważa, że takie 
rozwiązanie nie spełni oczekiwań. 
Gen. A. Wiśniewski omówił też 
aktualne problemy wobec których 
stoi wojskowa służba zdrowia, 
problemy wynikłe z oddalenia roz-

wiązań dotyczących uzyskiwania 
umiejętności lekarskich z węższych 
dziedzin medycyny oraz dotyczące 
specjalizacji lekarskich i egzami-
nów specjalizacyjnych. 

Tekst i foto:
Z. U.

XV LAT
STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW

WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ
Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Wojskowej Akademii Medycznej informuje członków i sympatyków 

SAWAM, że z okazji XV rocznicy powstania naszego Stowarzyszenia organizuje w Międzyzdrojach XIII 
Konferencję Naukowo-Szkoleniową. Konferencja przygotowywana przez Kolegów z woj. zachodniopo-
morskiego pod przewodnictwem kol. Ryszarda Wetoszki i patronatem JM prof. dr hab. n. med. Zbigniewa 
Brzezińskiego odbędzie się w dniach 2-4 października, a jej tematem wiodącym będą „Bóle krzyża – dia-
gnostyka i leczenie” w szerokim ujęciu interdyscyplinarnym.

W trakcie trwania Konferencji zaplanowano – jak co roku – liczne atrakcje i imprezy towarzyszące.
Koszt udziału w Konferencji 500 zł od osoby

Zgłoszenia z potwierdzeniem wpłaty prosimy kierować na adres e-mail: sawam13@gmail.com do dnia 
15.08.2009 r. Po tym terminie opłata wzrośnie o 20% (spowodowane to jest koniecznością wpłaty zaliczki 
na organizację konferencji i w miarę precyzyjnego określenia ilości uczestników). 

Nasze konto: 35 1160 2202 0000 0000 5426 4108

W najbliższym czasie ukażą się kolejne komunikaty na stronach internetowych SAWAM i WIL. Bliższe 
informacje można uzyskać u kol. Ryszarda Wetoszki pod nr tel. 0-601-700-472. 

Mając nadzieję na liczny udział kolegów w Konferencji przesyłamy pozdrowienia.

Zarząd SA WAM

Posiedzenie Prezydium RL WIL

Nowy strój sportowy prezentuje 
por. lek. M. Sobotka
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Największym osiągnięciem 
w dziedzinie opieki nad dziec-

kiem i pedagogiki leczniczej było 
przełamanie dominujących dotąd 
form filantropijnych i przejęcie 
ich przez państwo oraz silne, 
scentralizowane stowarzyszenia 
społeczne. Wychowanie zdrowot-
ne dzieci i młodzieży było naka-
zem chwili wobec biologicznego 
wyniszczenia narodu polskiego 
przez zaborców oraz po I wojnie 
światowej.

Stanisław Kopczyński urodził 
się 10 stycznia 1873 r. w Płońsku. 
Ojciec jego Antoni, podobnie 
jak dziad, byli szewcami, matka 
Aniela z Sowińskich zajmowała 
się domem i wychowaniem dzieci. 
Pierwsze nauki pobierał Stach 
w dwuklasowej szkole elementar-
nej w rodzimym mieście. Liczyło 
ono wówczas 7824 mieszkańców 
(2930 Polaków i 4500 Żydów) 
oraz 241 domów drewnianych 
i 122 murowane. Ówczesna 
szkoła zarządzana i opanowana 
przez Rosjan była dla uczniów 
i ich rodziców pasmem udręki 
i rozczarowania. Duża część 
młodzieży z różnych powodów 
była jej zupełnie pozbawiona. 
Stach od samego początku oka-
zał się uczniem pilnym i wybitnie 
uzdolnionym. Wielki wpływ na 
jego postawę i zainteresowania 
wywarł doktor Jan Jędrzejewicz 
(1835-1887), twórca prywatnego 
obserwatorium w Płońsku, autor 
podręcznika kosmografii oraz 
dr med. Leon Rutkowski (1835-
1917), który po śmierci Jędrzeje-
wicza podjął szeroko pojętą pracę 
o charakterze oświatowym.

Dr Rutkowski pochodził z ro-
dziny chłopskiej, był dwukrotnie 
więziony przez Rosjan w Cytadeli 
Warszawskiej i Twierdzy Modliń-
skiej, ale pracy patriotycznej 
się nie wyrzekł. Jego badania 
naukowe w zakresie medycyny, 
antropologii i etnografii zdobyły 
uznanie w świecie nauki.

Postawa Jędrzejewicza i Rut-
kowskiego fascynowały ambitną 
młodzież wyrastająca z nizin 
społecznych. Pragnęli iść za przy-
kładem tych, którzy jej imponowali. 
Widzieli, że wielkim wysiłkiem 
mogą wiele osiągnąć. 

W 1883 r. Stach po zdaniu eg-
zaminów przyjęty został do gimna-
zjum w Płocku. Szkoła ta mająca 
700-letnią tradycję podobnie jak 
inne w Królestwie opanowana 
była przez znienawidzonych na-
uczycieli rosyjskich. W szkole tej 
zamilkł niemal zupełnie język pol-
ski. Nauczyciele rosyjscy z lubo-
ścią wprowadzali do życia szkol-
nego coraz bardziej restrykcyjne 
i antypolskie zarządzenia władz 
carskich. „Zapędy rusyfikatorskie 
jak wszędzie – pisał Kopczyński 

– znajdowały zdecydowany odpór 
młodzieży. Powstawały kółka 
samokształceniowe. Uczyliśmy 
się wszędzie: na stacjach, na 
starym cmentarzu, na majówkach 
i wycieczkach łódkami po Wiśle. 
Pomocy udzielały nam kółka stu-
denckie z Warszawy, W rocznice 
pamiątek narodowych przycho-
dziliśmy do szkoły prowokacyjnie 
w galowych mundurach. Młodzież 
opuszczając mury gimnazjalne 
uświadamiała sobie, że jest ona 
nienarodowa”.

Wielu ambitnych absolwentów 
przyrzekło sobie, że po zdobyciu 
zawodu powrócą w rodzinne 
strony, aby pomagać w szerze-
niu oświaty wśród ludzi. Stach, 
który ukończył płockie gimna-
zjum z wyróżnieniem postanowił 
kontynuować studia na wydziale 
lekarskim. W Płocku pozostała 
po nim pamięć „najlepszego i naj-
zdolniejszego ucznia spomiędzy 
wypuszczonych w świat kiedykol-
wiek przez szkoły płockie”1.

Studia lekarskie rozpoczął 
Kopczyński w r. 1892 na Uniwer-
sytecie w Petersburgu, ale już po 
pierwszym semestrze postanowił 
przenieść się do Warszawy. Wy-
pada w tym miejscu podkreślić, 
ze przez gimnazjum i studia szedł 
o własnych siłach utrzymując się 
z korepetycji. Ówczesny Cesarski 
Uniwersytet Warszawski nie był 
przodująca uczelnią. Panowała tu 
zaciekła rusyfikatorska działalność 
carskiego kuratora Aleksandra 
Apuchina (1879-1897). System 
nauczania był anachroniczny, 
ustrój uczelni zacofany. Rosyjscy 
profesorowie lekceważyli wykłady, 
nie byli również do tej roli przy-
gotowani. Młodzież odnosiła się 
do większości z nich z pogardą. 
Tylko dozór nad „prawomyślnością” 
studentów był znakomicie zorga-
nizowany. Roiło się od szpiclów 
i prowokatorów śledzących każdy 
ruch studenta. Rugowano z ka-
tedr wybitnych uczonych polskich 
pragnących utrzymać tradycje 
Szkoły Głównej Warszawskiej. 
Równocześnie z narastaniem 
1 Maciesza a., dział rękopisów Biblioteki 
Towarz. nauk płockiego, syg. r – 377/4

Motto:
„Rozpowszechnienie higieny w szkole i przez szkołę jest jednym z najważniejszych zadań jakie wiek XIX wiekowi 
XX do rozwiązania przekazał”

Sentencja którą przyjaciele wypisali na grobowcu dr Stanisława Kopczńskiego

Stanisław Kopczyński (1873-1933)
Twórca higieny szkolnej w Polsce
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przemocy i bezprawia odradzał 
się ruch rewolucyjny. Studenci 
z patriotycznym zaangażowaniem 
potajemnie obchodzili setną rocz-
nicę Konstytucji 3 Maja, stulecie 
powstania kościuszkowskiego tzw. 

„Kilińszczyznę”.
Kopczyński, który ciężko pra-

cował na własne utrzymanie nie 
miał czasu na poświęcanie go 
sprawom politycznym. Uczył się, 
udzielał korepetycji, aby móc 
opłacić kącik, który kosztował 10 
rubli, obiad 40 groszy, parówka 
20 groszy (chleb i musztarda 
gratis), ciastko 6 groszy. W 1897 r. 
Kopczyński otrzymał upragnio-
ny dyplom lekarski cum eximia 
laude rozpoczynając roczny staż 
asystencki na oddziale chorób 
wewnętrznych w Szpitalu Dzie-
ciątka Jezus pod kierunkiem prof. 
Szczerbakowa. Znaczną część 
czasu poświęcił w pracowni neu-
rologicznej prowadzonej przez 
wybitnego neurologa Edwarda 
Flatana. Następnym etapem jego 
lekarskiej edukacji były studia 
zagraniczne we Wiedniu pod 
kierunkiem profesorów Kraffta-
Ebinga i Wagnera von Jauregga, 
a następnie w Berlinie u prof. 
Oppenheima. Po powrocie do 
Warszawy znów pracował pod 
okiem Szczerbakowa dzieląc czas 
między klinikę chorób wewnętrz-
nych i neurologię. Zdobywając 
wysoką pozycję w neurologii 
uzyskał propozycję objęcia tej ka-
tedry w polskim już Uniwersytecie 
Warszawskim, ale tej godności nie 
przyjął. W 1928 r. obrany został 
prezesem Warszawskiego Towa-
rzystwa Neurologicznego. 

Specjalność neurologiczna 
ukierunkowała działalność lekar-
ską Kopczyńskiego na węzłowe 
problemy higieny szkolnej: prze-
ciążenia, problem kar w wychowa-
niu, patogenezę2 nerwic, proces 
dojrzewania. Na środowisko 
szkolne patrzył przez układ ner-
2 patogeneza, nauka o sposobach i warun-
kach powstawania i rozwoju choroby. Wyja-
śnia sposób działania czynników chorobo-
twórczych na ustrój.

wowy dziecka. Jego wzorem byli 
dwaj mistrzowie sztuki lekarskiej, 
profesorowie bez katedr Edward 
Flatau i Teodor Dunin.

Jak twierdzą biografowie Kop-
czyński dojrzał swoje miejsce 
w szerokim froncie walki o zdro-
wie publiczne. Postanowił roz-
winąć działalność profilaktyczną 
jak żyć należy i wychowywać na 
zasadach higieny. Tu widział swo-
je miejsce, ową pozytywistyczną 
pracę u podstaw3.

Gdy podejmował pionierską 
walkę o higienę szkolną miał 
przeciwko sobie popowstaniową 
apatię społeczeństwa polskiego, 
niepopularność higieny w śro-
dowisku lekarskim oraz złą wolę 
władz zaborczych do wszystkiego 
co nowe, co polskie.

„Opłakany poziom sanitarny 
szkół i stan zdrowotny uczniów 
– pisał Kopczyński – stawia nas 
na końcowej pozycji w Europie. 
W uprzywilejowanych rządowych 
szkołach średnich posady lekarzy 
obsadza się Rosjanami. Są to zwy-
kle synekury, praca drugorzędna, 
dorywcza, traktowana cynicznie. 
Lekarz taki przeważnie wojskowy, 
więzienny lub cyrkułowy przy-
chodzi raz, dwa razy w tygodniu 
by pogawędzić z nauczycielami, 
wypić herbatkę, wypalić papierosa. 
Lekarze tacy – przybysze z Ce-
sarstwa – nie znają miejscowych 
stosunków i języka polskiego, 
a przecież cierpienia swe i skargi 
chory może wypowiedzieć w języ-
ku ojczystym”4.

Fatalna sytuacja panowała 
w szkołach elementarnych. W War-
szawie opiekę lekarską nad 200 
szkołami elementarnymi sprawo-
wało dwóch lekarzy. Lokale szkolne 
gnieździły się w obskurnych czyn-
szówkach, nieskanalizowanych 
i bez wodociągów. Jeszcze gorzej 
było na wsiach. „Przeciętna szkoła 
wiejska – pisał Henryk Podolski 
z Węgrowa – to wiejska chata 
3 demel M., nauczyciel zdrowia, Warszawa 
1972
4 kopczyński S., opieka lekarska nad szkoła-
mi, Warszawa 1906

kryta słomą. Izby niskie, mroczne, 
duszne, okna maleńkie. Podłoga 
to najczęściej wilgotne klepisko. 
Przeciętnie na ucznia przypadało 
1 m2, w szkołach nie było ustępów. 
Uczniowie siedzieli na długich, 
wieloosobowych ławach. Szkoły te 
pozbawione były wszelkiej opieki 
medycznej”5. Dobre warunki sa-
nitarne panowały jedynie w nowo 
otwartych szkołach prywatnych. 
Do takich należy zaliczyć Gimna-
zjum Wojciecha Górskiego, Gim-
nazjum Chrzanowskiego, Szkoła 
Rontelera, Szkoła Zgromadzenia 
Kupców, Pensja Tołwińskiej, Pla-
terówny i Sikorskiej.

Na jednym biegunie mamy 
szkoły wysoko zorganizowa-
ne z garstką uczniów, na dru-
gim dzieci chłopów i proletariatu 
miejskiego uczące się w istnych 
mordowniach. Taka szkoła nie 
wychowywała, a była jedynie 
czynnikiem obciążającym ujemne 
konto rozwoju ucznia.

Nędza, głód, złe warunki miesz-
kaniowe, praca zarobkowa dzieci 
dopełniały czarę goryczy dopro-
wadzając do tego, że około 90% 
dzieci pozostawało poza szkołą.

Pierwsze badania zdrowotno-
ści uczniów przeprowadził dr med. 
Felicjan Suligowski w latach 1881-
1885 w gimnazjum miejskim w Ra-
domiu stwierdzając, ze zaledwie 
24% uczniów jest zdrowych. Co 
trzeci uczeń wykazywał znamio-
na pokrzywicze. Wyniki podobne 
osiągnęli kolejni badacze m. in. 
Dr Anna Tomaszewicz Dobrska 
wśród uczniów kolonii letnich 
(1894), dr Leon Klernic w szko-
łach miejskich Kalisza (1904)6. 
Wyniki przeprowadzonych badań 
odsłaniały prawdę o pogłębiają-
cym się dystansie różnych klas 
społecznych. Dr Kopczyński 
pragnął wydobyć szkołę polską 
z nędzy higienicznej. W tym celu 
opracował nową wizję opartą 
o chlubne tradycje rodzinne oraz 
5 podolski H., Szkoły ludowe. Szkic Sanitar-
ny, „zdrowie” 1900
6 Wernic l., co wiemy o stanie współczesnej 
higieny szkolnej, „zdrowie”1906 s. 379

Stanisław Kopczyński
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popartą wzorcami krajowymi i ob-
cymi. Dzięki rzetelnym studiom 
i ogromnemu nakładowi pracy 
przedstawił nowy program higieny 
szkolnej. Działalność ta czyniła go 
pionierem w skali kraju oraz czo-
łowym znawcą przedmiotu w skali 
europejskiej. Szczególne zainte-
resowanie wzbudziły prace:
● Stanowisko i zadania lekarza 

szkolnego („Przegląd Pedago-
giczny” 1900 r.);

● Higiena szkolna („Encyklope-
dia Wychowania” T. V, Warsza-
wa 1901);

● Stan zdrowia uczniów Szkoły 
Handlowej („Zdrowie” 1901);

● Lekarze szkolni na prowin-
cji („Czasopismo Lekarskie” 
1903);

● Udział instytucji publicznych 
w sprawie wychowania hi-
gienicznego („Czasopismo 
Lekarskie” 1902);

● Lekarz szkolny („Encyklopedia 
Wychowawcza” T. VI Warsza-
wa 1904);

● Rady dla matek, Warszawa 
1905;

● Higiena i szkoła, Warszawa 
1905;

● Projekty wzorowych budynków 
szkolnych, Warszawa 1905;

● Opieka lekarska nad szkołami, 
Warszawa 1906;

● Dzieło Jędrzeja Śniadeckiego 
o wychowaniu fizycznym („Ru-
ch”1907);

● Stan współczesnej higieny 
szkolnej w Królestwie Polskim 
(„Sprawy Szkolne” 1908);

● Nerwowość a szkoła („Wy-
chowanie w domu i w szkole” 
1909);

● Znaczenie higieniczno-wycho-
wawcze oględzin lekarskich 
(„Zdrowie” 1910);

● Szkice higieniczno-wychowaw-
cze (Warszawa 1910).
We wszystkich publikacjach 

ukazuje Kopczyński znamiona 
narodowej ciągłości wychowaw-
czej. Prowadzi dialog ze swymi 
poprzednikami, zbiera rozpro-
szone inicjatywy, sięga po do-
świadczenia pierwszych polskich 

pionierów. Powołuje się często na 
Grzegorza Piramowicza – człon-
ka Komisji Edukacji Narodowej, 
fundatora higieny szkolnej, Pawła 
Czenpińskiego – członka Komisji 
do Ksiąg Elementarnych, autora 

„Nauki o zachowaniu zdrowia”, 
na Jędrzeja Śniadeckiego, który 
był mu wzorem łączenia postaw 
lekarza i pedagoga, na Stanisława 
Markiewicza – pioniera higieny 
szkolnej, który ukierunkował 
i utwierdził go w wyborze kierun-
ku, służył radą i doświadczeniem, 
na Tadeusza Żulińskiego, autora 
pierwszego polskiego podręczni-
ka Higieny Szkolnej (1886). Sięga 
do osiągnięć lekarzy krakowskich: 
Bolesława Lutostańskiego, Hen-
ryka Jordana, Leona Wernica 
i innych. 

Dr Kopczyński gromadził na-
rzędzia, skupiał lekarzy i peda-
gogów wobec problemu higieny 
szkolnej, uczestniczył w zjazdach 
lekarzy, których zjednywał dla 
swojego programu, stawiał po-
stulaty:
● każda szkoła winna mieć swe-

go lekarza;
● lekarz szkolny odpowiednie 

kwalifikacje i zamiłowanie;
● w szkołach żeńskich funkcję 

lekarza powierzać kobietom;
● obowiązkiem lekarza jest :

–  nadzór nad higieną zdrowia, 
nauczania i wychowania;

– kontrola wszystkich po-
mieszczeń szkoły;

– troska o zachowanie czy-
stości i rozwoju fizycznego

● status lekarza winien być 
określony regulaminem, usta-
lony wymiar pracy co najmniej  
2 godziny dziennie, pensja 
stała, godziwa, uprawnienia 
emerytalne;

● lekarz szkolny pełnoprawnym 
członkiem rady pedagogicznej, 
naświetla sprawy trudności 
dydaktyczno-wychowawcze 
pod kątem zdrowia uczniów;

● higieniczne przygotowanie 
nauczycieli;

● lekarze szkolni winni podlegać 
pod fachowy nadzór central-

ny, mieć prawo do zrzeszeń, 
wymiany poglądów i doświad-
czeń.
Warsztatem i poligonem do-

świadczalnym dokonań dr Kop-
czyńskiego stała się w 1900 r. 
siedmioklasowa Szkoła Handlowa 
założona przez Zgromadzenie 
Kupców miasta Warszawy. Nawią-
zywało ono do chlubnych tradycji 
polskiego kupiectwa. Jej współ-
twórcą był Stanisław Rotwand 
(1839-1916), prawnik, finansista, 
działacz społeczny i gospodarczy. 
Szkoła ta utrzymywana była z po-
datku specjalnego nałożonego na 
kupiectwo. Szkołą kierował świa-
tły Rosjanin Jerzy Ćwietkowski, 
a funkcję nauczycieli sprawowali 
wybitni nauczyciele m. in. Mie-
czysław Brzeziński (przyrodnik), 
Ludwik Krzywicki (socjolog, eko-
nomista), Władysława Weycher-
tówna (polonistka), Władysław 
Przanowski (matematyk, pionier 
wychowania politechnicznego), 
Aleksander Janowski (geograf, 
pionier krajoznawstwa), Feliks 
Konopasek (muzyk).

Była to świetna szkoła, nowo-
cześnie urządzona. Kopczyński 
wniósł swój wkład już w czasie 
budowy gmachu. Najpierw od-
wiedził podobne szkoły w Europie 
z myślą o wychowaniu, zdrowiu 
i wygodzie uczniów. Zgodnie 
z jego intencjami zbudowano 
gmach szkolny o obszernych, 
jasnych salach lekcyjnych, szero-
kich korytarzach, nowoczesnych 
pracowniach, dwóch salach gim-
nastycznych. Był też ogród, wielki 
dziedziniec, natryski, pokoje ja-
dalne, gabinet lekarski. Ponadto 
szkoła posiadała własne plane-
tarium, muzeum przyrodnicze, 
modele, preparaty, epidiaskopy, 
meble szkolne zgodnie z wy-
mogami higieny i estetyki, sale 
gimnastyczne wypełnione zostały 
przyrządami. Bardzo dobrze wy-
posażony został gabinet lekarski. 
Dr Kopczyński spędzał w nim 
codziennie 2-3 godzin. Najpierw 
zajmowały go przyjęcia labora-
toryjne, następnie prowadził sa-
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nitarną lustrację szkoły, wreszcie 
dokonywał oględzin kolejnej grupy 
uczniów.7

Do badań szkolnych Kop-
czyński przykładał wielką wagę. 
Koncentrował je wokół schorzeń 
ortopedycznych jak wady postawy, 
płaskostopie, skrzywienie kręgo-
słupa, uczył jak należy siedzieć, 
jaka powinna być postawa ucznia 
w czasie pisania. Badał i rozpozna-
wał choroby oczu, wady wymowy, 
prowadził badania internistyczne, 
neurologiczne, laryngologiczne. 
Walczył z łupieżem, otyłością, 
trądzikiem. Nieubłaganie walczył 
o czystość ciała i uczył dzielić czas 
na pracę i wypoczynek. Utrzymy-
wał stały kontakt z rodzicami i do-
mem ucznia. Organizował odczyty 
dla uczniów, nauczycieli, rodziców 
i lekarzy.

„My lekarze szkolni – mó-
wił – nie zawsze doceniamy jak 
potężnym władamy środkiem 
higienicznego wychowania spo-
łeczeństwa. Wdrażając młodzież 
do spełniania zasad higieny, nie 
tylko kształcimy w tym kierunku 
młode pokolenie, ale też działa-
my wstecz na pokolenie starsze: 
rodziców, opiekunów”.

W Szkole Handlowej stworzył 
dr Kopczyński wzorcowy warsztat 
pracy lekarskiej w służbie higieny 
szkolnej. Tu wypracowane zostały 
i przeszły „próbę ogniowa” meto-
dy pracy dla nauczycieli, lekarzy, 
budowniczych szkół. Pionierskiej 
pracy Kopczyńskiego na rzecz hi-
gieny szkolnej sprzyjał szeroki ruch 
higieniczny, któremu przewodził 
dr med. Józef Polak. Dzięki jego 
wysiłkom w 1898 r. zalegalizowane 
zostało Warszawskie Towarzystwo 
Higieniczne. Ono to zgromadziło 
wokół siebie lekarzy, inżynierów, 
pisarzy, prawników, pedagogów, 
kupców, przemysłowców, pisarzy, 
działaczy społecznych.

Ośrodkami ożywionej działal-
ności WTH były wydziały higieny 
7 kopczyński S., Stan zdrowia uczniów, 

„zdrowie” 1901 s. 350 i 443
kopczyński S., znaczenie oględzin lekar-
skich „zdrowie” 1910 s. 600

w miastach, szpitale, uzdrowiska, 
ośrodki higieny ludowej, prze-
mysłowej, przeciwalkoholowej, 
przeciwgruźlicze, „krople mle-
ka”, ogrody im. Raua i Jorda-
na. Członkami WTH było wielu 
wybitnych ludzi m. in. Bolesław 
Prus, Stefan Żeromski, Stefania 
Sempołowska, Janusz Korczak. 
Dr Kopczyński wierzył, że jeżeli 
wszystkie ogniwa życia społecz-
nego przesycimy świadomym 
pierwiastkiem higieniczno-wycho-
wawczym i zwiążemy w zgodnie 
pracujący organizm ujawni się 
ich ogromna siła oddziaływania. 
Główną rolę odgrywały instytucje 
wychowawcze: szkoły, ochronki, 
kolonie letnie, ogródki dziecięce, 
gdzie przede wszystkim należało 
wzbudzać potrzeby, utrwalać na-
wyki i postawy.

Wielkim propagatorem higie-
ny szkolnej była Polska Macierz 
Szkolna (PMS). Była ona ujaw-
nieniem nurtu oświaty narodowej 
ukrywanej przed okiem zaborcy. 
PMS nieformalnie pracowała od 
wiosny 1905 r., zalegalizowano 
ją w czerwcu 2006 r. i rozwiązano 
po półtorarocznej działalności pod 
pozorem przekroczenia uprawnień 
statutowych. A mimo to PMS wy-
konała ogrom pracy. W miastach 
i miasteczkach powstawały kursy, 
seminaria, uniwersytety ludowe, 
biblioteki, czytelnie, kształcono 
analfabetów, uczono zawodu, 
organizowano aktyw społeczny. 
Powstało 900 kół skupiających 
ponad 120 tysięcy członków. 
Czołowymi działaczami PMS 
byli Henryk Sienkiewicz, mece-
nas Antoni Osuchowski, lekarz 
Stanisław Kopczyński, działacz 
oświatowy Konrad Prószyński 

„Promyk” i inni.
Dla dr. Kopczyńskiego PMS 

był próba generalną do wprowa-
dzenia opieki lekarsko-higienicz-
nej. Na tej bazie przygotowywał 
regulamin pracy dla lekarzy, wy-
dawał tablice poglądowe z zakre-
su chorób zakaźnych, wskazówki 
higieniczne dla dzieci i rodziców, 
wydawnictwa antyalkoholowe 

i gimnastyczne. Organizował 
pogadanki z zakresu higieny, 
kursy wiedzy o człowieku, przy-
rodzie, ochronie zdrowia. Kiedy 
znów PMS musiała przejść do 
konspiracji Kopczyński ciągle 
miał pełne ręce roboty. Stał na 
czele powstałego w 1907 r. Koła 
Lekarzy Szkolnych, skupiającego 
najofiarniejszych lekarzy społecz-
ników i patriotów. Niestety, kiedy 
stołpinowcy8 rozwiążą również 
to zgromadzenie pod zarzutem 
prowadzenia akt w języku polskim, 
Kopczyńskiemu udało się zawią-
zać Delegację Lekarzy Szkol-
nych i powiązać jego działalność 
z Instytutem Higieny Dziecięcej9. 
Była to jedna z najnowocześniej-
szych placówek wychowawczo-
higienicznych w skali europejskiej. 
Zawierała przychodnię lekarską, 
stomatologiczną, poradnie dla 
dzieci zdrowych i chorych, gabinet 
szczepienia ospy, stację Kropli 
Mleka, zakład masażu i gimna-
styki, dział kąpielowy, fryzjernię. 
Prowadzono tu rozdawnictwo le-
ków, środków higienicznych, bieli-
zny. Małych pacjentów i rodziców 
uczono zasad higieny, wdrażano 
do czystości. Rodziców uczono 
prać, prasować, pielęgnować, 
opatrywać rany. Duszą Instytutu 
był niezmordowany dr Kopczyński. 
Zawsze czynny reprezentował 
Królestwo Polskie na Między-
narodowym Zjeździe Higieny 
Szkolnej w Norymberdze(1904), 
na III Kongresie Higieny Szkolnej 
w Paryżu (1910).

Odrodzona po latach niewoli 
Polska jemu, jako największemu 
autorytetowi powierzyła zadanie 
rozwoju higieny szkolnej. Na jego 
barkach spoczęły zadania opraco-
wania programów dla szkół i insty-
tucji którym na sercu leżała sprawa 
poprawy zdrowotności społeczeń-
stwa polskiego. Wiosną 1920 r. 
8 piotr Stołpin (1862-1911), carski minister 
spraw wewnętrznych, organizator krwawego 
terroru
9 Fundatorem instytutu był baron leon de 
lenwal, uczynił to dla uczczenia pamięci 
żony Marii. instytut mieścił się w Warszawie 
przy ul. litewskiej 16

Stanisław Kopczyński
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został mianowany naczelnikiem 
Wydziału Wychowania Fizycznego 
i Higieny Szkolnej w MWRiOP oraz 
członkiem naczelnej Rady Zdrowia. 
Świadom swego posłannictwa całą 
uwagę skoncentrował na higienie 
szkolnej, zwalczaniu chorób, na-
uczaniu i propagowaniu higieny 
budynku szkolnego, budownictwie, 
wychowaniu fizycznym i przyspo-
sobieniu wojskowym. Najwięk-
szą troską otaczał dzieci biedoty 
wiejskiej i miejskiej. Troszczył się 
o zakładanie świetlic, gdzie dzieci 
z ubogich rodzin mogłyby odrobić 
lekcje, posilić się i odpocząć. Wal-
czył o środki na wakacje szkolne. 
Zabiegał o kształcenie nauczycieli, 
doskonalenie lekarzy szkolnych. 
Na pierwszym miejscu stawiał 
zamiłowanie lekarza do pracy 
pedagogicznej. Dbał o to, aby 
wąska specjalizacja nie przysło-
niła im zadań lekarza szkolnego. 

„Jeżeli lekarz swą sprawę miłuje, 
włoży w nią duszę swoją, jeśli 
serdecznie ukocha młodzież, dla 
której pracować będzie, może być 
pewien obfitych owoców swojej 
pracy”.10

Dzierżąc ster higieny szkolnej 
pracował z wielką sumiennością. 
Dzięki wiedzy i doświadczeniu oraz 
wysokiej kulturze osobistej cieszył 
się powszechnym autorytetem 
i uznaniem. Usposobienie miał 
łagodne, bezpośredni i życzliwy 
stosunek do ludzi. Ciągle zapraco-
wany był człowiekiem który kochał 
literaturę, muzykę, teatr, życie 
towarzyskie. W 1903 r. ożenił się 
z Heleną Krumłowską. Było to 
szczęśliwe i zgodne małżeństwo. 
Jego owocem troje dzieci. Córka 
Barbara – pedagog o specjalności 
wychowanie fizyczne, syn Jacek 

– architekt pracujący w Rio de Ja-
neiro, syn Andrzej – obrał zawód 
lekarza stomatologa. 

W latach 30. pomimo istnie-
jącego kryzysu gospodarczego 
oddawano dwa tysiące nowych 
izb lekcyjnych. Budowano wyż-
sze uczelnie, m. in. Centralny 
10 kopczyński S. Wskazówki dla badań higie-
ny szkolnej z 1918 r.

Instytut Wychowania Fizycznego 
w Warszawie (AWF), Akademię 
Górniczą w Krakowie, Seminaria 
nauczycielskie w Siennicy, Kiel-
cach, Ostrowcu i Tarnowskich 
Górach, wreszcie Dom Akade-
micki w Warszawie przy Placu 
Narutowicza. Rozwijał się żywio-
łowo sport szkolny, większość 
szkół średnich miała zapewnioną 
opiekę lekarską, utworzono Zwią-
zek Towarzystw Kolonii Letnich 
dzięki któremu w 1926 r. wyje-
chało na kolonie 50 tysięcy dzieci, 
a w sześć lat później 133 tysiące. 
Organizowano liczne półkolonie, 
zimowiska, szkoły leśne, powsta-
wały nowe ogrody Raua i Jordana. 
Doniosłą rolę spełniały szkoły, 
uzdrowiska oraz sanatoria dzie-
cięce, m. in. w Busku, w Małorycie 
pod Brześciem, w Rabsztynie 
i Istebnej oraz szkoła -uzdrowisko 
w Zakopanem. W 20 lat powsta-
ły pierwsze polikliniki szkolne 
w Warszawie, Lwowie i Wilnie.

Obarczony wieloma obowiąz-
kami Kopczyński nigdy nie zanie-
chał pracy twórczej. Realizując 
posłannictwo opracował m. in. :
● Przyczynek do badań psy-

chologicznych nad młodzieżą 
szkolną „Wychowanie w Domu 
i Szkole”, 1914

● W sprawie opieki higieniczno-
lekarskiej nad szkołami miej-
skimi, „Zdrowie” 1915

● Zawód nauczyciela a zdrowie, 
„Kurier Warszawski”, 1916

● Wskazówki do badań higie-
nicznych szkolnych, Warsza-
wa 1918

● Szkoła jako czynnik wycho-
wania fizycznego, „Przegląd 
Pedagogiczny” 1918

● Sprawa higieny szkolnej w ma-
łych miastach, Warszawa 1918

● Rola lekarza powiatowego 
w dozorze nad szkołami, War-
szawa 1919

● Wychowanie cielesne w szkole 
powszechnej, „Szkoła Po-
wszechna” 1920.
W 1921 r. ukazał się podręcz-

nik pt. „Higiena szkolna”. Była to 
pierwsza praca zbiorowa o cha-

rakterze naukowym, istna biblia 
higieny szkolnej, stworzona w naj-
trudniejszych latach narodzin 
niepodległej Polski. „Ułatwić miała 
tym, którzy czuwać mieli nad zdro-
wiem rosnącego pokolenia”.

Na początku lat 30. pracowite 
życie dr Kopczyńskiego zostało 
zakłócone chorobą nowotworową. 
Nie przerywał jednak pracy, wierzył, 
że twardy jego organizm zwycię-
ży. „Przed nami tak wiele jeszcze 
pracy” mówił do swoich współ-
pracowników. W 1933 r. choroba 
uniemożliwiła mu dalszą pracę. 
Wyjeżdżając na kurację do Wisły 
wierzył, że powróci i doprowadzi 
do końca rozpoczęte dzieło.

Dr Kopczyński był filarem 
higieny szkolnej w całej Euro-
pie. Międzynarodowy Kongres 
Pedagogiczny w Paryżu uznał 
polski model opieki higieniczno-
lekarskiej w szkołach średnich za 
najlepszy na świecie.

W 1930 r. prezydent RP uho-
norował działalność Kopczyńskie-
go Komandorią Orderu Polonia 
Restituta. Przede wszystkim 
za to, że zbudował od podstaw 
polską higienę szkolną. Jemu 
zawdzięczamy podniesienie sta-
nu sanitarnego szkół, szkolenie 
kadr lekarskich i pedagogicznych, 
zaszczepienie milionom dzieci 
zamiłowanie do codziennej higie-
ny. „Czego nie wyborykał drogą 
urzędową, to starał się osiągnąć 
osobistym wpływem i przesą-
czaniem w innych wiary w dobro 
swego posłannictwa”11.

W lipcu 1933 roku choroba 
silnie podkopała jego zdrowie. 
Zmarł 11 lipca w szpitalu cieszyń-
skim. Pochowany został w Wiśle. 
Na płycie nagrobnej wyryto napis 

„Twórca higieny szkolnej w Polsce”, 
a także jego ulubioną sentencję:

„Rozpowszechnienie higieny 
w szkole i przez szkołę jest jed-
nym z najważniejszych zadań, 
jakie wiek XIX wiekowi XX do 
rozwiązania przekazał”.
11 knappe W., dr S. kopczyński, Wspomnie-
nia pośmiertne, Warszawskie czasopismo 
lekarskie 1933 nr 31-32
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Jubileusz samorządu lekarskiego

Ogólnopolskie obchody XX-
lecia Odrodzonego Samo-

rządu Lekarskiego odbyły się 
w Poznaniu, w dniach 29-30 maja 
2009 r. Ich głównym organizatorem 
była Wielkopolska Izba Lekarska, 
a współorganizatorem – Naczelna 
Izba Lekarska. Obchody odbywały 
się pod honorowym patronatem 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Lecha Kaczyńskiego, 
który nie zaszczycił jednak swoją 
obecnością licznie przybyłych 
świętować to wydarzenie przedsta-
wicieli okręgowych izb lekarskich. 
Pana Prezydenta reprezentowała 
dr Anna Gręziak – doradca Pre-
zydenta, która w Jego imieniu 
dokonała wręczenia orderów i od-
znaczeń państwowych. Zupełnie 
niezrozumiałą, zastanawiającą 
i zdumiewającą była nieobecność 
na rocznicowych uroczystościach 
minister zdrowia Ewy Kopacz, 
a nawet któregokolwiek z wice-
ministrów tego resortu. Czyżby 
samorząd lekarski stał się dla Pani 
Minister przysłowiową „kulą u nogi” 
przeszkadzającą Jej w uzdrowi-
cielskich poczynaniach w ochronie 
zdrowia?

Wysiłek organizacyjny Kole-
żanek i Kolegów z Wielkopolskiej 
Izby Lekarskiej po części zniwe-
czony został przez deszczową 
aurę. Ponieważ nie przewidziano 
transportu z hotelu do miejsca ofi-
cjalnych uroczystości – Auli UAM, 
przebycie tej drogi w strugach 
deszczu, nawet pod parasolem 
było niemożliwe. Z pewnością 
zadowoleni z tego byli poznańscy 
taksówkarze, jednak mimo ich 
starań uroczystość i tak rozpo-
częła się ze sporym opóźnieniem. 
Później, jak w efekcie domina, 

„sypał się” misternie zaplanowany 
porządek. Część oficjalna dłużyła 

się niemiłosiernie nadwyrężając 
cierpliwość w niej uczestniczących. 
Ceremonia wręczenia dziesiątek 
odznaczeń, wystąpienia licznie 
zaproszonych gości z kraju i z za-
granicy przeciągnęły się do tego 
stopnia, że zabrakło czasu na 
najważniejsze – pełną ocenę roli, 
dokonań i osiągnięć samorządu 
w minionym XX-leciu. Uhonoro-
wany Krzyżem Komandorskim 
z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczy-
pospolitej Polskiej pierwszy prezes 
NRL – prof. Tadeusz Chruściel, 
zmęczony, oddał głos swojemu sy-
nowi, też lekarzowi, by ten odczytał 
obszerne fragmenty przygotowa-
nego przezeń wystąpienia. Wystą-
pienia skrócili Prezesi – Krzysztof 

XX-lecie Odrodzonego 
Samorządu Lekarskiego

Odznaczony prof. Tadeusz Chruciel  
(z lewej) i prezes NIL, Konstanty 
Radziwiłł

„Rzadko zdarza się, aby w jed-
nym człowieku spiętrzyło się tyle 
zalet, energii, zapału, pracowitości, 
trzeźwości umysłu i gorącego 
serca”12 12/.

Całe jego życie cechowała 
żarliwa służba społeczna, służba 
szkole i dziecku. Całym sercem 
solidaryzował się z poglądami 
wybitnego pediatry, dr Stanisława 
Kamieńskiego, że „To co daje 
dziecku przyroda, najszczęśliw-
sze lata dzieciństwa, my zepsuć 
umiemy. Znęcamy się nad młodo-
ścią, jakby przez zemstę, że dla 
nas bezpowrotnie minęła”13.

Dla uczczenia pamięci tego 
wybitnego lekarza w warszaw-
skiej Szkole Zgromadzenia Kup-
ców wmurowana została tablica 
pamiątkowa. Pamiętało o nim 
Gimnazjum w Płocku, gdzie zasłu-
żył na miano najlepszego ucznia.

Mija sto lat, gdy dr Stanisław 
Kopczyński podejmował pionier-
skie dzieło rozwoju higieny szkol-
nej. Odchodzący pozostawił nam 
wzorce jakie przydatne są również 
w naszym codziennym życiu.

Do opracowania niniejszej pu-
blikacji wykorzystano następujące 
prace:
1. Maciej Demel, Nauczyciel 

zdrowia, Warszawa 1972
2. E. Herman, Neurolodzy polscy, 

Warszawa 1958
3. K. Mitkiewicz, Stanisław Kop-

czyński życie i działalność, 
Polski Słownik Biograficzny, 
Archiwum Historii Medycyny, 
1958

4. K. Mikuski, St. Kopczyński, 
„Higiena Psychiczna” 1935

5. J. Koelichen, Stanisław Kop-
czyński „Neurologia Polska” 
1935

6. M. Rudolf-Skokowska, Pionier 
higieny szkolnej w Polsce, 

„Nowa Szkoła”, 1959

doc. dr hab. Witold LISOWSKI
12 demel M., nauczyciel zdrowia, Warszawa 
1972
13 Bogdanowicz J., Właściwości rozwojowe 
wieku dziecięcego, Warszawa 1966
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Madej i Konstanty Radziwiłł. Swoje 
refleksje postanowili opublikować 
w „Gazecie Lekarskiej”. Opóźnił się 
też koncert Europejskiej Orkiestry 
Lekarzy i chórów: Chóru Uniwer-
sytetu Medycznego w Poznaniu, 
Warmińsko-Mazurskiej Izby – „Me-
dici pro Musica” i OIL w Szczecinie 

– „Remedium”, których występ 
uświetnił ten jubileusz. 

Asymetria w liczbie odznaczo-
nych z poszczególnych OIL wyraź-
nie rozczarowywała i wprawiała 
w konsternację. Pominięty został 
(przypadek?) Prezes NRL dwóch 
kadencji, Krzysztof Madej i co naj-
mniej kilka osób z izb lekarskich 
z pewnością godnych wyróżnienia. 
W kuluarowych rozmowach snuto 
różne przypuszczenia na temat 
takiego stanu rzeczy. Z naszej, Woj-
skowej Izby Lekarskiej, jedynym 
wyróżnionym (nota bene nieobec-
nym na uroczystości) był prof. dr 
hab. med. Jerzy Kruszewski, któ-
remu nadany został medal Komisji 
Edukacji Narodowej. W obchodach 
Jubileuszu XX-lecia izb lekarskich 
WIL reprezentowali: prof. dr hab. 
Med. Marian Brocki – Przewodni-
czący WIL oraz Marian Dójczyński, 
Konrad Maćkowiak, Bogdan Barut 
i Zbigniew Ułanowski.

Mimo drobnych rys nie był to 
jednak smutny jubileusz. Gospo-
darze zadbali o dobrą atmosferę 
koleżeńskich spotkań, wygodę 
i zabawę. Wieczór poprzedzający 
oficjalne uroczystości wypełniło 
nam spotkanie z kabaretem Zeno-
na Laskowika i jego nowym part-
nerem – Jackiem Fedorowiczem 
oraz towarzyszącymi im młodymi 
artystami, a dowcip Zenona Lasko-
wika bawił jak przed laty. Dobrze 
i długo bawiono się też na bankiecie 
kończącym świętowanie.

Tekst i foto:
Zbigniew Ułanowski

Prezes WIL, prof. M. Brocki  
(w drugim rzędzie, drugi od lewej)  
i wiceprzewodniczący WIL, Konrad 
Maćkowiak
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Prawo

Swoboda działalności gospodarczej 
a kontrole NFZ 

Poniżej przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Gospodarki, będące odpowiedzią na pismo Prezesa  
Naczelnej Rady Lekarskiej (red.)

MINISTER GOSPODARKI      Warszawa, 2 czerwca 2009 r.
DRE-III-0212-68-AG/09

Pan 
Konstanty Radziwiłł
Prezes 
Naczelnej Rady Lekarskiej

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 maja br., znak: NRL/ZRP/AM/373-1/712/2009 w sprawie stosowania przepi-
sów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (dalej ustawy SDG) (Dz.U. Z 2007 r. nr 
155, poz. 1095, z późn. zm.) w odniesieniu do kontroli wykonywanych przez pracowników Narodowego Funduszu 
Zdrowia, przekazuję następujące stanowisko.

Ustawa SDG stanowi akt horyzontalny w zakresie wykonywania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców. 
Na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy SDG kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców przeprowadzana jest na 
zasadach określonych w tej ustawie, chyba że zasady i tryb kontroli wynikają z bezpośrednio stosowanych przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego, albo z ratyfikowanych umów międzynarodowych.

Ustawa SDG – w zakresie wykonywania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy – zawiera zatem 
wyłącznie przepisy o charakterze ogólnym, tj. Normy kierowane do wszystkich organów kontroli wykonujących 
kontrolę działalności gospodarczej przedsiębiorcy, a także do wszystkich przedsiębiorców wykonujących dzia-
łalność gospodarcza bez względu na charakter wykonywanej działalności gospodarczej.

Ustawa SDG w art.4 ust. 1 wyraźnie stanowi, kto jest przedsiębiorcą w rozumieniu prawa polskiego. Jest 
to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa 
przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Definicję „działalności 
gospodarczej” zawiera natomiast art. 2 ustawy, zgodnie z którym działalnością gospodarcza jest zarobkowa 
działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie 
kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Tylko spełnienie łącznie przesłanek z art. 4 i art. 2 ustawy SDG pozwala uznać podmiot za przedsiębiorcę 
wykonującego działalność gospodarczą.

Wobec powyższego, pracownicy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, wykonując 
kontrolę działalności gospodarczej przedsiębiorcy powinni przede wszystkim stosować przepisy ustawy SDG 
w tym zakresie.

Natomiast zgodnie z art. 77 ust. 3 ustawy SDG, przepisy ustaw szczegółowych dotyczące wykonywania kon-
troli działalności gospodarczej przedsiębiorcy mają zastosowanie w zakresie materii nieuregulowanej tą ustawą. 
Ponadto, w mojej opinii, wyłącznie wówczas, gdy przepisy te nie są sprzeczne z przepisami ustawy SDG.

Dlatego też przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez 
podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 274, 
poz. 2723) mogą mieć zatem zastosowanie wyłącznie w zakresie materii nieuregulowanej ustawą SDG i tylko 
wtedy, gdy nie są sprzeczne z przepisami rozdziału 5 tej ustawy.

Działania kontrolne pracowników oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, wobec działalno-
ści gospodarczej przedsiębiorców, wykonywane z naruszeniem zasad wynikających z ustawy SDG należałoby 
zatem uznać za niezgodne z obowiązującym prawem.

 MINISTer
z up. Adam Szejnfeld

 Sekretarz Stanu
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WojskoWa Izba Lekarska

W dniach 11-14 czerwca br. pod-
bełchatowski ośrodek wypo-

czynkowy „Wawrzkowizna” przy-
garnął na zbiórkę pozbawionych 
7 lat temu swojej Almae Mater 
absolwentów XI Kursu Wojskowej 
Akademii Medycznej (1968-1974r.), 
znanych większości wamowców z lat 
siedemdziesiątych i nie tylko, jako 

„Adamczyki”. Taką ksywkę dostaliśmy 
po naszym pierwszym dowódcy 
kursu, zmarłym kilka lat temu, płk. 
Mieczysławie Adamczyku. Przylgnę-
ła ona do nas na zawsze, obnosimy 
się nią z dumą i sentymentem, wszak 
nawiązuje do najpiękniejszych lat 
naszej młodości, twardej szkoły żoł-
nierskiego życia, nauki wymarzone-
go zawodu, zawiązanych wówczas 
trwałych przyjaźni... 

Nie było to pierwsze spotkanie 
po latach, ale przez to, że odbywa-
ło się w 35. rocznicę ukończenia 
studiów – wyjątkowe. Na zbiórkę 
stawiło się kilkudziesięciu kolegów 

(liczba była zmienna każdego 
dnia), niektórzy z towarzyszącymi 
im małżonkami. Nie zabrakło płk. 
w  st spocz. prof. dr hab. med. Ma-
riana Brockiego, który na końcowe 
2 lata naszych studiów przejął 
dowództwo po płk. M. Adamczyku, 
szefa kursu – Jana Mrozowskiego 
oraz d-cy 2 pl.– Tadeusza Onusz-
czaka. Obecni byli zarówno stali 
uczestnicy koleżeńskich zjazdów 
jak i ci, którzy nie widzieli się la-
tami. Niektórzy spotkali się po raz 
pierwszy od promocji. Serdeczność 
powitań jak zawsze była ogromna, 
choć przy tejże okazji zdarzało się 
usłyszeć – ale kto ty jesteś? Cóż, 
czas robi swoje – urosły brzuszki, 
posiwiały albo łysiną zalśniły głowy, 
zatarły się w pamięci imiona albo 
nazwiska. Powitalny wieczór przy 
grillu, piwie i ognisku wypełniły 
ciągle żywe wspomnienia, żarty 
i przywoływane zdarzenia z nasze-
go WAM-owskiego życia. 

Nazajutrz grupa uczestników 
zjazdu udała się do nieodległej Czę-
stochowy, gdzie w towarzystwie 
przewodniczki oraz jednego z braci 
paulinów zwiedziliśmy Jasnogórski 
Klasztor i jego pamiątki. Uczestni-
czyliśmy też we Mszy Św. w Kaplicy 
Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Jasnogórskiej, Królowej Polski, 
odprawionej w intencji żyjących 
i tych co odeszli na wieczną wartę 
absolwentów XI Kursu WAM. Dane 
nam było zajrzeć do klauzurowej 
części klasztoru, refektarza i biblio-
teki. Wracaliśmy pełni duchowych 
i estetycznych wrażeń. 

Wieczór wypełnił uroczysty 
bankiet. Biesiadowanie i tańce 
przeciągnęły się do późnej nocy. 
Ranek kolejnego dnia przywitał 
nas deszczem, który nie przestał 
padać aż do wieczora. Z koniecz-
ności więc część naszego spotka-
nia musiała się odbyć w stołówce 
ośrodka. 

„Adamczyki” – zbiórka!
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Spotkanie XI Kursu WAM

Organizatorzy zjazdu z pomo-
cą jego uczestników ustalili listę 
niestety nieżyjących już kolegów. 
Oceniliśmy, że jest stanowczo zbyt 
długa i wobec czego powinniśmy 
spotykać się częściej, najlepiej 
co rok. Pamięć o tych co odeszli 
uczciliśmy minutą ciszy. 

Poprawę nastroju wniosło wrę-
czenie grupie kolegów indeksów 
pozostających dotychczas w uczel-
nianym archiwum. Niemało wesoło-
ści wywoływało porównywanie wi-
zerunków z fotografii z dzisiejszym 

stanem rzeczywistym. Ponowiono 
też apel o niezwłoczne uzupełnienie 
swoich biogramów i zdjęć do przygo-
towywanego wydania pamiętnika XI 
kursu. Nie zabrakło wspomnień pod 
hasłem „Coś o sobie”. Zapłakane 
niebo sprawiło, że dalsze rozmowy 
i spotkania w „podgrupach” toczyły 
się w kawiarence i zajmowanych 
kwaterach. Co bardziej zdesperowa-
ni w godzinach popołudniowych po-
stanowili wracać do domów. Kiedy 
zdawało się już, że nie doczekamy 
poprawy pogody, pod wieczór roz-

stąpiły się chmury, wyjrzało przyja-
zne nam słońce, a to pozwoliło znów 
zgromadzić się przy ognisku. Jadła 
i napitku nie brakowało, jednak zło-
cisty płyn nie miał już tego wieczoru 
wielkiego powodzenia. Rozsądek 
nakazywał kierowcom wstrzemięź-
liwość, tak by zachować jasność 

W bibliotece klasztornej
Cudowny obraz Matki Boskiej 
Jasnogórskiej
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umysłów i pełną sprawność 
przed czekającymi ich nazajutrz 
wyjazdami. 

Po niedzielnym śniadaniu 
„Wawrzkowiznę” zaczęli opusz-
czać najpierw ci, których cze-
kała najdalsza podróż, później 
pozostali. Żegnano się z nadzie-
ją na kolejne spotkanie, tak jak 
ustalono – za rok. Ani tego, ani 
poprzednich koleżeńskich zjaz-
dów adamczykowego kursu nie 
byłoby prawdopodobnie, gdyby 
nie osobiste zaangażowanie 
naszych kolegów Staszka Dyla 
i Andrzeja Szlęzaka. W organi-
zację każdego spotkania wkła-
dają wiele serca, poświęcają 
mnóstwo swojego czasu, wyka-
zując się niewyczerpaną inicja-
tywą i pomysłowością. W imie-
niu wszystkich „Adamczyków” 
bardzo Im za to dziękuję. 

  tekst i foto
płk w st. spocz. 

lek. Zbigniew UłANOWSKI
  XI kurs WAM
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„Zgrywanie komponentów woj-
skowej służby zdrowia z po-

zamilitarnymi elementami systemu 
obronnego państwa w sytuacji zda-
rzeń o charakterze masowym” – to 
temat przeprowadzonego w dniach 
20-24 kwietnia 2009 r. ćwiczenia 
pod kryptonimem „ESKULAP 09”. 
Ćwiczenie zorganizował i prze-
prowadził Inspektorat Wojskowej 
Służby Zdrowia z zamiarem osią-
gnięcia następujących celów szko-
leniowych:

– doskonalenie umiejętności do-
wództw i sztabów ćwiczących 
jednostek wojskowej służby 
zdrowia w planowaniu, organizo-
waniu i dowodzeniu podległymi 
komponentami medycznymi 
oraz sprawdzenie tych umiejęt-
ności w oparciu o praktycznie 
działające pododdziały zgodnie 
z ich bojowym przeznaczeniem 
w warunkach zagrożeń terrory-
stycznych;

– zgranie wybranych komponen-
tów wojskowej służby zdrowia 
z cywilnymi służbami ratow-
niczymi w ramach wsparcia 
zabezpieczenia imprezy ma-
sowej.
Miejscem ćwiczenia dla sztabu 

kierownictwa ćwiczenia i ćwiczą-

cych jednostek był plac ćwiczeń 
taktycznych 1 Bpanc. w Wesołej, 
a dla kierownictwa ćwiczenia – do-
tychczasowe miejsca pracy. 

W skład kierownictwa ćwiczenia 
wchodziły;

– Inspektorat Wojskowej Służby 
Zdrowia;

Eskulap'09

Ćwiczenia Eskulap'09
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– Centrum Reagowania Epide-
miologicznego SZ;

– Wojskowy Instytut Medyczny, 
Wojskowy Instytut Higieny i Epi-
demiologii, Wojskowe Ośrodki 
Medycyny Prewencyjnej z Wro-
cławia, Bydgoszczy, Modlina, 
Krakowa i Gdyni.
W ćwiczeniu praktyczny udział 

brały liczne jednostki wojskowej 
służby zdrowia tj.:

– Centrum Reagowania Epide-
miologicznego SZ (Zespół Me-
dycyny Prewencyjnej i Zespół 
Reagowania Epidemiologicz-
nego oraz Grupa Medycznej 
Ewakuacji i Grupa Zabiegów 
Sanitarnych);

– Sekcje Rozpoznania Biologicz-
nego z Wojskowych Ośrodków 
Medycyny Prewencyjnej;

– wydzielone zespoły z Centrum 
Szkolenia Wojskowych Służb 
Medycznych w Łodzi;

– szkolny pluton medyczny Szkoły 
Podoficerskiej Służb Medycz-
nych;

– z Wojskowego Instytutu Me-
dycznego: komenda I obwo-
du profilaktyczno-leczniczego, 
wydzielone siły i środki do 
rozwinięcia i zabezpieczenia 
funkcjonowania polowej pla-
cówki medycznej;

– zespół zabezpieczenia medycz-
nego i zastęp wojskowej straży 
pożarnej z WOFi TM;

– mobilne laboratorium biologicz-
ne Centralnego Ośrodka Analizy 
Skażeń;

oraz Państwowa Straż Pożarna 
(grupa chemiczna – JRG 6, gru-
pa medyczna – JRG 8, zestaw 
kontenerowy do dekontaminacji, 
wydzielone siły ze Szkoły Głównej 
Służby Pożarniczej), a także grupy 
zagraniczne z USA (grupa zabiegów 
specjalnych, grupa poszukiwawczo-
wydobywcza, punkt pomocy medycz-
nej, zespół zdalnego wykrywania 
skażeń biologicznych) i Słowacji 
(mobilne laboratorium biologiczne). 
Istotą ćwiczenia było praktyczne 
działanie dowództw i pododdziałów 
jednostek wojskowej służby zdrowia, 
zgodnie z ich bojowym przeznacze-
niem, wspierających cywilne służby 
ratownicze w symulowanej sytuacji 
zagrożenia terrorystycznego w re-
jonie imprezy masowej. Rozmach 
tego elementu ćwiczenia licznie 
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Ćwiczenia Eskulap'09

uczestniczący obserwatorzy i go-
ście mogli obserwować 24 kwietnia, 
w ostatnim dniu ćwiczenia. Był nim 

pokaz, w założeniu pozorowanego, 
ataku terrorystycznego na stadion, 
na którym toczy się mecz piłkarski 

i akcji ratowniczej wszystkich służb 
medycznych i wspierających je sił 
ratownictwa cywilnego. Piękna, sło-
neczna pogoda doskonale wpisała 
się w scenariusz pokazu. Obser-
wowaliśmy prowadzenie rozpozna-
nia chemicznego i biologicznego, 
segregację i udzielanie pierwszej 
pomocy medycznej w strefie ska-
żonej, ewakuację poszkodowanych, 
zabiegi dekontaminacyjne, udziela-
nie pomocy medycznej w rozwinię-
tych elementach szpitala polowego, 
ewakuację chorych drogą powietrzną 
(śmigłowiec) do szpitala stacjonarne-
go, a także w dalszej części pokazu 

– ewakuację rannych i chorych do 
szpitali specjalistycznych, z wyko-
rzystaniem samolotów transpor-
towych „Herkules”, należących do 
amerykańskich Sił Powietrznych (na 
lotnisku 23 Bazy Lotniczej w Miń-
sku Mazowieckim). W warunkach, 
możliwie jak najbardziej zbliżonych 
do realiów, ćwiczący mieli moż-
ność sprawdzić swoje wyszkolenie 
i sprawność organizacyjną, a kierują-
cy ćwiczeniem poczynić obserwacje 
mogące przyczynić się do uzyskania 
w przyszłości jeszcze bardziej do-
skonałych efektów działania służb 
ratowniczych. Ćwiczenie z wiel-
kim zainteresowaniem i uznaniem 
dla jego uczestników obserwował, 
w towarzystwie Szefa Inspektoratu 
Wojskowej Służby Zdrowia gen. bryg, 
dr n. med. Andrzeja Wiśniewskiego, 
gen. broni Mieczysław Stachowiak 
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Jubileusz pracy zawodowej 
dr n. med. Zdzisława Jankowiaka

26 sierpnia br. minęło 50 lat od chwili ogłoszenia rozkazu dowódcy POW 
nr 079/59 z dnia 26.08.1959 r., na podstawie którego dr Z. Jankowiak został 
służbowo przeniesiony z Chełmna nad Wisłą do 2 Wojskowego Szpitala 
Okręgowego w Toruniu. Oznacza to, że już od półwiecza pracuje on w tym 
samym obiekcie służby zdrowia (chociaż w latach 1994-1998 w Wojskowej 
Specjalistyczne Przychodni Lekarskiej w Toruniu, a od 01.01.1999 roku 
w WSPL SP ZOZ w Toruniu zamiast w szpitalu, który został rozwiązany 
w 1994 r.). Należy stwierdzić, że całkiem spora liczba pacjentów zasięga 
jego porad i leczy się u dra Jankowiaka od roku 1959 do dnia dzisiejszego. 
Pomimo ciężkiej choroby żony i przebytej operacji kardiologicznej, doktor 
Jankowiak jest nadal aktywny zawodowo. 8 czerwca 2002 r., szacowny 
jubilat brał udział w uroczystych obchodach 50. lecia uzyskania dyplomu 
lekarza, zorganizowanych w AM w Poznaniu.

płk dr n. med. Zdzisław Jankowiak

W minionym roku, obchodzili-
śmy 80. rocznicę urodzin dr. n. med. 
Zdzisława Józefa Jankowiaka. Ten 
świetny chirurg jest Wielkopola-
ninem, urodził się 13 marca 1928 
roku w Poznaniu. Do chwili wybu-
chu wojny ukończył w Poznaniu 
trzy klasy szkoły podstawowej. 6 
grudnia 1939 roku został wraz z ro-
dzicami wysiedlony przez Niemców 
do Ostrowca Świętokrzyskiego 
w Generalnej Guberni.

Tam w tajnej szkole, prowadzo-
nej przez nauczycielkę przedwojen-
nego Państwowego Gimnazjum im. 
Generałowej Zamojskiej w Pozna-
niu – Panią profesor Helenę Faza-
nowiczową, (również wysiedloną 
z Poznania), dokończył naukę

w szkole podstawowej i zdołał 
ukończyć dwie klasy gimnazjum 
ogólnokształcącego.

13 stycznia 1943 roku, po zło-
żeniu przysięgi – także w Ostrowcu 
Świętokrzyskim – Zdzisław Jan-
kowiak zostaje członkiem Armii 
Krajowej i przyjmuje pseudonim 

„Żbik”. Pełni role: łącznika, gońca 
i kolportera prasy podziemnej 
oraz ulotek, a w miarę nabywania 
doświadczenia i zaufania prze-
łożonych – przewozi także broń. 

W drugiej połowie 1943 r. odbywa 
przeszkolenie wojskowe, a pod 
koniec kwietnia 1944 r. przebywa 
przez kilkanaście dni w oddziale 
por. „Szarego”, z którego zostaje 
zwolniony ze względu na młody 
wiek. W czerwcu 1944 roku roz-
poczyna służbę w oddziale leśnym 
AK pod dowództwem porucznika 
„Potoka”, stanowiącym zalążek 
1 Iłżeckiego Pułku Piechoty AK. 
W lipcu tego roku, zostaje awanso-
wany do stopnia starszego strzelca. 

– I zastępca Szefa Sztabu Generalne-
go WP. Nie zabrakło reporterów stacji 
TV i dziennikarzy, dla których pokaz 
stanowił niemałą gratkę na zrobienie 
interesującego przekazu.

Dawno niespotykana skala ćwi-
czenia, zaangażowanie tak licznych 
sił i środków, w tym z USA i Słowacji, 
przekonująco wykazały wielkie 
zdolności organizacyjne kierow-
nictwa ćwiczenia, jak również jak 
znaczący musiał być wysiłek i za-
angażowanie w przygotowanie ćwi-
czenia. Obserwatorom, zwłaszcza 
ze szczebla kierownictwa resortów 
obrony narodowej i zdrowia, być 
może łatwiej przyjdzie podejmowa-
nie decyzji o wydawaniu pieniędzy 
na wojskową i cywilną ochronę 
zdrowia, nierozerwalnie ze sobą 
przecież powiązane. A kierownic-
two i oficerowie Inspektoratu Woj-
skowej Służby Zdrowia udowodnili, 
że nawet w tak trudnym finansowo 
roku można szkolić na najwyższym 
poziomie i zgrywać w działaniu po-
łączone siły służby zdrowia.
  tekst i foto

Zbigniew Ułanowski
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W dniach 1-2 października 1944 r., 
brał udział w bitwie z Niemcami na 
Piotrowym Polu pod Iłżą. W trakcie 
bitwy oddział „Potoka” zostaje czę-
ściowo rozbity. Zdzisław Jankowiak 
z kilkoma innymi kolegami wydo-
staje się z okrążenia i wykonując 
rozkaz powrotu do garnizonu AK 
w Ostrowcu Świętokrzyskim, w po-
bliżu wsi Wymysłów zostaje wzięty 
do niewoli. Najpierw został osa-
dzony w obozie przejściowym we 
Wrocławiu, a następnie w Głogowie. 
Wczesną wiosną 1945 roku został 
uwolniony wraz z innymi więźniami 
przez Armię Radziecką.

Po odzyskaniu wolności przy-
jechał do Poznania, do którego 
w międzyczasie z Ostrowca wróciła 
z wysiedlenia także matka, i pod-
jął dalszą naukę w Państwowym 
Gimnazjum i Liceum Męskim im. 
Ignacego J. Paderewskiego. Szkołę 
średnią ukończył, zdając egzamin 
maturalny w roku 1947.

W tymże 1947 roku rozpoczyna 
studia na Wydziale Lekarskim Uni-
wersytetu Poznańskiego (później 
Akademii Medycznej w Poznaniu). 
Ze względu na trudną sytuację mate-
rialną zmuszony był podjąć w trakcie 
studiów pracę zarobkową.

Po uzyskaniu zgody dziekana 
Wydziału Lekarskiego AM w Po-
znaniu, w okresie od 15.12.1951 r. 

do 15.12.1952 r., pracował w Pań-
stwowym Sanatorium dla Nerwowo 
Chorych w Kościanie w charakterze 
p.o. lekarza oddziału.

Po ukończeniu studiów w 1952 
roku, został powołany na sześcio-
miesięczny Kurs Przysposobienia 
Oficerskiego w Śremie. Po prze-
niesieniu do Łodzi, ukończył Kurs 
i został mianowany do stopnia pod-
porucznika w korpusie osobowym 
służby zdrowia, w grupie lekarzy 
oraz przeniesiony do rezerwy.

Przez cały rok 1953 pracował 
jako lekarz 52 Brygady „Służby 
Polsce” w Małym Czarnym koło 
Czaplinka. 22 grudnia 1953 r., na 
podstawie skierowania wydanego 
przez Ministerstwo Zdrowia, rozpo-
czął pracę w Szpitalu Powiatowym 
w Chełmnie nad Wisłą. Tam pod 
kierunkiem dr med. Bronisława 
Osieckiego uzyskał I stopień spe-
cjalizacji w zakresie chirurgii ogól-
nej (30.09.1959 r.).

30 września 1956 roku zawarł 
związek małżeński z Krystyną 
Kurowską, absolwentką Wydziału 
Biologii Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu.

W małżeństwie urodziło się 
czworo dzieci: córka i trzech synów. 
Córka jest prawnikiem, dwaj syno-
wie lekarzami, a jeden technikiem 
protetykiem.

25 maja 1957 roku został 
powołany do odbycia dwu-
letniej, okresowej służby woj-
skowej, którą pełnił w Chełm-
nie nad Wisłą w charakterze 
starszego lekarza jednostki 
wojskowej (dywizjonu artylerii 
pomiarowej) i jednocześnie 
lekarza garnizonu Chełmno. 
Zawodową służbę wojsko-
wą rozpoczął 6 października 
1959 r. w 2 Wojskowym Szpi-
talu Okręgowym w Toruniu, na 
oddziale chirurgicznym, jako 
młodszy asystent oddziału.

Pracując w szpitalu, nie 
zaniedbuje starań o ciągłe 
podnoszenie kwalifikacji zawo-
dowych. 17 grudnia 1964 roku, 
uzyskuje II stopień specjalizacji 

w zakresie chirurgii ogólnej zaś 15 
lutego 1972 r. (otwarcie przewodu 
1970) obronił, w Katedrze Urologii 
Wojskowej Akademii Medycznej 
w Łodzi im. gen. Szareckiego, 
rozprawę doktorską nt. „Własna 
metoda obliczania ilości zalegają-
cego moczu u chorych na gruczolak 
stercza w oparciu o cystogramy 
wydzielnicze”. Promotorem pra-
cy był prof. n. med. Jan Leńko. 
Opracowany, na podstawie badań 
zawartych w rozprawie doktorskiej, 
wzór matematyczny Zdzisława 
Jankowiaka – pozwolił na rezy-
gnację w postępowaniu klinicznym 
z cewnikowania pęcherza moczo-
wego w celu obliczania objętości 
zalegającego moczu i stosowany 
jest również obecnie w badaniach 
tego typu prowadzonych metodą 
ultrasonograficzną.

9 września 1972 roku zostaje 
ordynatorem oddziału chirurgiczne-
go 2 Wojskowego Szpitala Okręgo-
wego w Toruniu. Obowiązki na tym 
stanowisku pełnił przez okres 19 
lat, aż do chwili przejścia na eme-
ryturę tj. do dnia 6 września 1991 
roku. Był ordynatorem oddziału 
o najdłuższym stażu w powojennej 
historii 2 WSO.

Za jego kadencji dokonano 
gruntownej przebudowy oddziału, 
tworząc salę intensywnego nadzo-
ru chorych (jedyną w owym czasie 

Jubileusz dr. Zdizsława Jankowiaka
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w szpitalach okręgowych i rejono-
wych WP), przekształconą później 
w Oddział Intensywnej Opieki Me-
dycznej. W okresie sprawowania 
przez doktora Jankowiaka funkcji 
ordynatora oddziału w znacznym 
stopniu poszerzono zakres i kata-
log rodzajowy zabiegów operacyj-
nych związanych ze schorzeniami 
tarczycy, jelita grubego i narządów 
układu moczowego. Wyżej wymie-
nione schorzenia stanowiły przez 
lata, podstawowy obszar działal-
ności zawodowej i poszukiwań 
naukowych doktora Jankowiaka.

W trakcie pracy na oddziale 
chirurgicznym wyszkolił i wypro-
mował kilku lekarzy na II stopień 
specjalizacji w dziedzinie chirurgii 
ogólnej. Ogłosił drukiem kilkanaście 
prac naukowych z zakresu chirurgii 
ogólnej i polowej. Brał czynny udział 
w pracy PCK – przez kilka lat był ho-
norowym Prezesem Powiatowego 
Zarządu PCK w Chełmnie. W 1957 
roku został odznaczony Srebrną 
Odznaką Honorową PCK.

W czasie zawodowej służby 
wojskowej w 2 WSO był wielo-
krotnie nagradzany i odznaczany 
medalami resortowymi oraz od-
znaczeniami państwowymi (m. 
in. Krzyżem Kawalerskim OOP – 
10.05.1978, Krzyżem Partyzanckim 

– 04.05.1970, Krzyżem Armii Krajo-
wej – 19.08.1993, Złotym Krzyżem 
Zasługi – 16.04.1973).

W roku 1999 został uznany 
jako Weteran Walk o Wolność 
i Niepodległość Ojczyzny (Patent 
RP Nr 2084).

Po przejściu na emeryturę jest 
nadal aktywny zawodowo. Zajmuje 
się orzecznictwem lekarskim oraz 
kontynuuje pracę jako chirurg 
w ambulatoryjnej opiece specjali-
stycznej.
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Uroczystość 50-lecia uzyskania dyplomu lekarza dr. Z. Jankowiaka 
(pierwszy z lewej)
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Kilka lat temu – w 2005 r. popeł-
niłem na łamach „Skalpela" (nr 

3/2005) artykuł o orzekaniu o cza-
sowej niezdolności do służby żołnie-
rzy zawodowych. Muszę przyznać, 
że problem wywołał gorącą dysku-
sję na różnych szczeblach.

Pamiętam, jak ówczesny Do-
wódca 11 Dywizji Kawalerii Pan-
cernej zaprosił mnie na odprawę 
dowódców całego związku tak-
tycznego i okazało się, że problem 
jest większy niż to ująłem w swoim 
krótkim artykule. Na poziomie tzw. 
Zielonego Garnizonu widziano 
problem i bardzo się tym przejęto. 
Byłbym niesprawiedliwy gdybym 
powiedział, że z Warszawy nie było 
odzewu. Był. Dostałem wiadomość, 
żebym się tym problemem więcej 
nie zajmował. Nie, bo nie. Bez żad-
nej merytorycznej argumentacji.

Minęły lata i dalej nic nie dzieje 
się w tej sprawie a problemów 
z przedłużanymi zwolnieniami na-
dal jest sporo. Krótko przypomnę 
o co chodzi.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 
czerwca 1999 r. o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia spo-
łecznego w razie choroby i macie-
rzyństwa świadczenia przysługują 
osobom objętym ubezpieczeniem 
społecznym w razie choroby i ma-
cierzyństwa określonym w ustawie 
z dnia 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych. Świadczenia pieniężne 
z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa, 
zwanego ubezpieczeniem choro-
bowym, obejmują:

- zasiłek chorobowy
- świadczenie rehabilitacyjne 
- zasiłek wyrównawczy
- zasiłek macierzyński
- zasiłek opiekuńczy.

Natomiast zgodnie z ustawą 
z dnia 30 października 2002 r. 
o ubezpieczeniu społecznym z ty-
tułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych, świadczenia z tytułu 
choroby spowodowanej wypadkiem 
przy pracy lub chorobą zawodową 
przysługują osobom objętym ubez-
pieczeniem w razie wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych, zwa-
nym ubezpieczeniem wypadkowym. 
Świadczenia pieniężne z ubezpie-
czenia wypadkowego obejmują:

–  zasiłek chorobowy
–  świadczenie rehabilitacyjne 
–  zasiłek wyrównawczy.

Zasiłek chorobowy i świad-
czenie rehabilitacyjne przysługują 
wszystkim osobom objętym ubez-
pieczeniem wypadkowym, nato-
miast zasiłek wyrównawczy – wy-
łącznie ubezpieczonym będącym 
pracownikami. 

Podstawą do wypłaty zasiłku 
chorobowego są zaświadczenia 
lekarskie na druku ZUS ZLA, wy-
stawione prawidłowo, tj. zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Mi-
nistra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu wy-
stawiania zaświadczeń lekarskich, 
wzoru zaświadczenia lekarskiego 
i zaświadczenia lekarskiego wy-
danego w wyniku kontroli lekarza 
orzecznika Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych.

Zaświadczenia lekarskie są 
wystawiane na podstawie upo-
ważnienia do wystawiania takich 
zaświadczeń, udzielonego przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
lekarzowi, lekarzowi dentyście, 
starszemu felczerowi lub felczero-
wi. Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych upoważnia do wystawiania 
zaświadczeń lekarskich osoby 
podane wyżej po złożeniu przez 
nie w terenowej Jednostce organi-
zacyjnej ZUS:

–  wypełnionego wniosku w spra-
wie upoważnienia do wystawia-
nia zaświadczeń lekarskich,

–  pisemnego oświadczenia, że zo-
bowiązuje się do przestrzegania 

zasad orzekania o czasowej nie-
zdolności do pracy i wykonywa-
nia obowiązków wynikających 
z przepisów ustawy,

–  kopii prawa wykonywania zawo-
du.
Upoważnienia do wystawiania 

zaświadczeń lekarskich udziela 
w imieniu Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych główny lekarz orzecz-
nik ZUS. Upoważnienie to jest 
bezterminowe i uprawnia do wysta-
wiania zaświadczeń lekarskich na 
terenie całego kraju. Numer iden-
tyfikacyjny osoby wystawiającej 
zaświadczenie lekarskie (na mocy 
znowelizowanej 30 czerwca 2000 r. 
ustawy o świadczeniach pienięż-
nych w razie choroby i macierzyń-
stwa) jest równocześnie numerem 
prawa wykonywania zawodu.

Szczegółowe zasady orzekania 
o czasowej niezdolności do pracy 
przez lekarza, lekarza dentystę 
i felczera oraz sposób dokumento-
wania orzeczonej niezdolności do 
pracy określa rozporządzenie Mi-
nistra Zdrowia z 22 lipca 2005 roku 
w sprawie orzekania o czasowej 
niezdolności do pracy. Orzekanie 
o czasowej niezdolności do pracy 
jest postępowaniem diagnostycz-
no-leczniczym. Zgodnie z przepi-
sami rozporządzenia w postępo-
waniu tym należy brać pod uwagą 
wszystkie okoliczności istotne dla 
oceny stanu zdrowia i upośledze-
nia funkcji organizmu powodujące 
czasową niezdolność do pracy 
ubezpieczonego, ze szczególnym 
uwzględnieniem rodzaju i warun-
ków pracy.

Tak przedstawiają się przepisy 
„cywilne” dotyczące zasad udzie-
lania zwolnień lekarskich. A jak 
wygląda to ze strony Ministerstwa 
Obrony Narodowej.

Do czasu obowiązywania dru-
ków ZUS o czasowej niezdolności 
do pracy L-4 w wojsku funkcjono-
wał druk MON-Zdr-pom/5. Druk 

Zwolnienia lekarskie żołnierzy

Z redakcyjnej poczty
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ten zawierał uwagi ogólne, które 
wyglądały następująco (zwroty 
oryginalne):
1. Niniejsze formularze służą wy-
łącznie do wystawiania zwolnień 
lekarskich żołnierzom sił zbrojnych 
PRL.
A)  żołnierze zawodowi i służby 

okresowej otrzymane zwolnie-
nie wraz z odcinkiem statystycz-
nym sami przekazują do organu 
kadrowego macierzystej JW.

B) żołnierzom zasadniczej służby 
wojskowej i innym żołnierzom 
niezawodowym zwolnienie le-
karskie wraz z odcinkiem staty-
stycznym wystawia się za:
1  okres leczenia w szpitalu 

(uzdrowisku)
2 urlop zdrowotny
3 okres leczenia w izbie cho-

rych
4 okres choroby podczas urlo-

pu i podróży służbowej i  
przekazuje do macierzystej 
jednostki wojskowej wraz 
z inną dokumentacją me-
dyczną za podpisem komen-
danta (ordynatora) szpitala 
wojskowego, przewodni-
czącego WKL, kierownika 
zintegrowanej izby chorych, 
lekarza garnizonu lub inne-
go upoważnionego lekarza 
w trybie przewidzianym od-
rębnymi przepisami.

C)  zwolnienie lekarskie za okres 
pobytu żołnierza w szpitalu 
cywilnym wystawia lekarz ma-
cierzystej JW lub innej placówki 
wojskowej służby zdrowia przej-
mującej chorego – wpisując kod 

„2” miejsce wystawienia (szpital 
cywilny).
Na tym zakończę przytaczanie 

uwag ogólnych dotyczących druku 
MON-Zdr-pom/5. Chciałem tu wyka-
zać, że była czyniona stała analiza 
absencji chorobowej przez wojsko-
wą służbę zdrowia do czasu kiedy 
jeszcze ona istniała. Jak wszyscy 
wiemy w wyniku reform społecznej 
służby zdrowia Wojsko Polskie 
pozbyło się jednym posunięciem 
setek lekarzy (nagle zwolnionych 

ze służby) oraz placówek typu 
Szpitale Wojskowe – które włączono 
do systemu powszechnej służby 
zdrowia. Nie chcę wspominać tu 
faktu zlikwidowania Wojskowej 
Akademii Medycznej w Łodzi bo to 
już kopanie leżącego (w kontekście 
wojskowej służby zdrowia). Przez 
kolejne lata nie potrafiono zago-
spodarować lekarzy którzy w armii 
zostali, skutkowało to masowym 
odpływem młodych medyków. Brak 
jasnej i konkretnej polityki kadrowej 
w stosunku do lekarzy wojskowych 
skutkuje aktualnym brakiem ich 
w podstawowej działalności woj-
ska. Po kilku latach od likwidacji 
WAM podnoszą się głosy polityków 
o błędnej decyzji (środowisko leka-
rzy wojskowych twierdziło tak od 
początku). Wprowadzone reformy 
spowodowały, że ogół społeczeń-
stwa (w tym żołnierze) przeszedł 
pod opiekę medyczną Kas Chorych 
a następnie Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Spowodowało to, że utraci-
ły swe znaczenie przepisy wojskowe 
o czasowej niezdolności do służby 

– w tym druki MON-Zdr-pom/5 (od-
powiednik dawnego L-4).

Dowodami stwierdzającymi cza-
sową niezdolność do pracy z powodu 
choroby, konieczności osobistego 
sprawowania opieki nad chorym 
członkiem rodziny, pobytu w stacjo-
narnym zakładzie opieki zdrowotnej, 
stały się zaświadczenia lekarskie, 
o których mowa w art. 55 ustawy 
z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad-
czeniach pieniężnych z ubezpiecze-
nia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa, wystawiane przez 
lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów 
lub starszych felczerów. Zaświadcze-
nia lekarskie są wystawiane na pod-
stawie upoważnienia do wystawiania 
takich zaświadczeń, udzielonego 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych lekarzowi, lekarzowi dentyście 
lub felczerowi. Upoważnienie do 
wystawiania zaświadczeń lekar-
skich ZUS udziela w formie decyzji. 
Wynika z tego, że ZUS stał się mo-
nopolistą w zakresie zaświadczeń 
o czasowej niezdolności do pracy – 

jako że lekarze wojskowi po wejściu 
w system NFZ podlegają i korzysta-
ją z zaświadczeń ZUS-owskich. Nie 
dziwi mnie fakt, że ZUS jako mono-
polista dba w tym przypadku o swoje 
interesy – w druku zaświadczenia 
w polu 04 (ubezpieczony – ZUS, 
KRUS, inny), czynności kontrolne 
co do prawidłowości orzekania 
o czasowej niezdolności do pracy 
mogą być podjęte w stosunku do 
osób objętych ubezpieczeniem 
społecznym co zresztą zostało 
usankcjonowane przepisami prawa 
(art. 11 i 6 Ustawy z 13.10.1998 r. 
(Dz.U. Nr 137.poz 887 z 1998 
z późniejszymi zmianami). Czyli nie 
dotyczą żołnierzy, ponieważ żołnierz 
nie podlega obowiązkowemu ani 
też dobrowolnemu ubezpieczeniu 
chorobowemu, natomiast objęty 
jest obowiązkowym ubezpiecze-
niem zdrowotnym. W świetle tych 
przepisów nie mają zastosowania 
wobec żołnierza przepisy dotyczące 
kontroli prawidłowości orzekania 
o czasowej niezdolności do pracy 
z powodu choroby oraz wystawiania 
zaświadczeń lekarskich. Wynika 
więc z tego, że zwolnienia lekarskie 
dotyczące żołnierzy pozostają bez 
jakiejkolwiek kontroli w zakresie 
prawidłowości orzekania. Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych zadbał 
o swoje interesy – możliwość kon-
troli, natomiast „innych” (w druku 
ZLA-ZUS w polu 04„3”) pozostawił 
samych sobie z wielkim problemem. 
Wielkim, ponieważ sprawa ta nie do-
tyczy tylko Wojska, dotyczy to Policji, 
Służby Więziennej, Straży Granicz-
nej i innych służb mundurowych. 
Trudno podać mi dane dotyczące 
ilości osób podlegających pod „3” 
(inny w druku ZLA-ZUS) a przeby-
wających na zwolnieniach daleko 
wykraczających poza dopuszczalne 
terminy udzielania im zwolnienia, 
a nie podlegające jakiejkolwiek kon-
troli. Mogę tylko przedstawić dane 
z rejonu orzeczniczego Terenowej 
Wojskowej Komisji Lekarskiej w Ża-
rach za rok 2008:

Jak wynika z tego zestawienia 
na zwolnieniach lekarskich do 1 
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miesiąca przebywało ogółem 1290 
osób. Czy to dużo w skali roku? 
Zastanawia mnie jednak inny fakt – 
wśród żołnierzy zasadniczej służby 
wojskowej (która trwa 9 miesięcy) 
mamy 199 osób na zwolnieniu 
lekarskim do 1 miesiąca, 31 osób 
na zwolnieniu do 3 miesięcy, 58 
osób do 6 miesięcy i coś czego nie 
mogę zrozumieć 24 osoby powyżej 
6 miesięcy!!! Czy żołnierze ci mieli 
zaliczone odbycie służby wojsko-
wej? Na zwolnieniach lekarskich 
powyżej 6 miesięcy żołnierze służ-
by zasadniczej o 100% przewyż-
szyli kadrę zawodową. Zestawienie 
to pokazuje, że powyżej 180 dni 

na zwolnieniach przebywało 50 
osób. Aktualnie szukamy oszczęd-
ności w systemie gospodarczym 
kraju, czy to nie czas na zmianę 
przepisów i aby właściciel druków 
ZLA-ZUS dbał o dobro wszystkich, 
którym wystawia odpowiednie za-
świadczenia. To znaczy, aby ZUS 
przejął całą odpowiedzialność za 
zaświadczenia lekarskie o niezdol-
ności do pracy wystawiane wszyst-
kim pracodawcom (niezależnie od 
wpisu w polu 04 druku ZLA-ZUS). 
Chodzi tu przede wszystkim o kon-
trolowanie prawidłowości wystawia-
nia zwolnień – szczególnie czaso-
kresu i dokumentowania procesów 

 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy > 6 m-cy
żołnierze ZSW 199 31 58 24
żołnierze ndtZSW 144 10 3 14
żołnierze zawodowi 947 217 100 12
Razem 1290 258 161 50

chorobowych, które następnie 
będą stanowiły podstawę do dal-
szego postępowania przy procesie 
orzeczniczym o zdolności do dal-
szej służby. Prawne uregulowanie 
kontroli wystawianych zaświadczeń 
o czasowej niezdolności do pracy 
przez ZUS pozwoli z pewnością 
na znaczne ograniczenie ewentu-
alnych nadużyć w kwestii niezdol-
ności do pracy (służby).

Przewodniczący
Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej

w Żarach
mjr lek. Janusz JASIńSKI

P.S.
Właśnie został skierowany do 

badań komisyjnych żołnierz za-
wodowy (st. szer. zaw.) w celu 
określenia zdolności do zawodowej 
służby wojskowej po długotrwałym 
zwolnieniu lekarskim – 3 lata (!!!!).

Bez komentarza.

przez lekarzy spoza tego środo-
wiska, pismem pobudzającym do 
refleksji, inspirującym do pomysłów 
służących rozwiązywaniu różnych 
nowych problemów pojawiających 
się we współczesnej medycynie, 
zwłaszcza istotnych dla lekarza 
wojskowego.

Mamy nadzieję, że akceptując 
widoczne już w pierwszym numerze 
zmiany pod nową egidą wpiszą się 
Państwo w nasze działania włą-
czając „Lekarza Wojskowego” do 
czytanych fachowych czasopism 
i będziecie wybierać to pismo dla 
publikowania wyników swych na-
ukowych badań.

 Redaktor Naczelny
prof. Jerzy KrUSZeWSKI

Szanowni Koledzy, 
drodzy Czytelnicy „Skalpela”,

Naukowe czasopismo – „Lekarz 
Wojskowy”, mające ponad 75-letnią 
tradycję, mimo problemów orga-
nizacyjnych, jakie miały miejsce 
w ostatnim czasie, od tego roku roz-
poczyna nowy rozdział w swej histo-
rii. Zachowując swój merytoryczny 
charakter, pismo stało się organem 
Wojskowego Instytutu Medycznego 
w Warszawie i zarazem instrumen-
tem tej instytucji w realizowaniu 
statutowych zadań w zakresie 
nauki i kształcenia podyplomowego 
lekarzy. Powołano nową Redak-
cję, Radę Redakcyjną i Kolegium 
Recenzenckie, a wydawcą zostało 
znane w kraju, renomowane w Pol-

sce wydawnictwo – Medycyna 
Praktyczna. Kontynuując dobre 
tradycje nowa Redakcja, Rada Re-
dakcyjna i Kolegium Recenzenckie 
dołożą starań, aby utrzymać wysoki 
poziom i różnorodność publikacji, 
oraz terminowe ukazywanie się 
pisma, co jest warunkiem utrzy-
mania wysokiej punktacji MNiSW. 
Chcemy, aby „Lekarz Wojskowy” 
w zmienionej, przystosowanej do 
obecnych czasów szacie graficznej, 
w jeszcze większym niż dotychczas 
stopniu stał się pismem otwartym 
na naukowe i edukacyjne potrzeby 
środowiska lekarzy i spełniał coraz 
wyższe standardy obowiązujące 
w tym zakresie. Żeby będąc pi-
smem przede wszystkim dla lekarzy 
wojskowych, był czytany również 

„Lekarz Wojskowy” pod nową redakcją

Z redakcyjnej poczty
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Wiadomość ta zaskoczyła nas, 
Jego najbliższych kolegów, uczniów 
i chorych. Po wygłoszeniu, jak 
zawsze perfekcyjnie przygotowa-
nych wykładów, odmeldował się 
ze służby.

Profesor Tadeusz Przystasz 
urodził się 5 kwietnia 1946 roku 
w Przemyślu. Dziadek Tadeusza był 
leśnikiem i wraz z rodziną w lutym 
1940 roku został wywieziony na Sybir. 
Rodzice nie zdążyli wstąpić do orga-
nizowanej przez gen. Andersa I Armii 
Wojska Polskiego w Kazachstanie. 
Po 3 latach pobytu w kazachskich 
stepach w roku 1946 powrócili do 
Przemyśla. Tam urodził się Tadeusz, 
ukończył szkołę podstawową i li-
ceum ogólnokształcące na Zasaniu. 
W roku 1964 wstąpił do Wojskowej 
Akademii Medycznej w Łodzi. Był 
wzorowym studentem. Po ukończe-
niu WAM z czołową lokatą w roku 
1972, jako młodszy asystent, odbył 
staż, a następnie w latach 1972-1975 

był asystentem I Kliniki Chirurgicznej 
WAM w Łodzi. W roku 1975 przenosi 
się wraz ze swoim profesorem Ta-
deuszem Orłowskim do Warszawy 
do I Kliniki Chirurgicznej. W klinice 
pracował do ostatnich dni wnosząc 
swój twórczy wkład w rozwój tora-
kochirurgii, którą wyróżniał w swej 
działalności chirurgicznej. W latach 
1978-1979 był kierownikiem ga-
binetu chirurgicznego w Szpitalu 
Doraźnych Sił Zbrojnych ONZ/
UNEF/ w Ismailii w Egipcie. W roku 
1978 odbył półroczny kurs z chirurgii 
wojennej w Leningradzie. W klini-
ce, w roku 1974 uzyskał I stopień,  
a w roku 1978 II stopień specjalizacji 
z chirurgii. Stopień doktora nauk 
medycznych uzyskał w roku 1976 
broniąc przed Radą Naukową CSK 
WAM pracę pt.: „Analiza kliniczna 
chorych z guzami śródpiersia ope-
rowanych w wojskowych zakładach 
leczniczych”. W roku 1988 przed tą 
Radą obronił pracę habilitacyjną pt. 

„Leczenie chirurgiczne mieszanych 
obrażeń mechaniczno-chemicznych 
płuc z udziałem wybranych środków 
drażniących i parzących – badania 
doświadczalne”. Pracując w Klinice 
Chirurgicznej przeszedł wszystkie 
stopnie rozwoju zawodowego i na-
ukowego: asystenta, starszego asy-
stenta, adiunkta, docenta i profesora. 
Odznaczał się wyjątkową staran-
nością i dokładnością, tak w wyko-
nywaniu codziennych obowiązków 
pracy przy łóżku chorego, w sali ope-
racyjnej jak i w przygotowaniu prac 
naukowych i wystąpień. Był wzorem 
punktualności i dotrzymywania da-
nego słowa. Praca naukowa była 
Jego pasją. Napisał około 200 prac 
zamieszczonych w czasopismach 
w kraju i zagranicą, rozdziały w mo-
nografiach poświęconych chirurgii 
klatki piersiowej. Wygłosił 30 prac 
na zjazdach zagranicą i ponad 60 
na zjazdach krajowych. Szczególny 
Jego wkład w rozwój chirurgii wojsko-
wej, z podkreśleniem chirurgii klatki 
piersiowej, potwierdzają jego prace 
doktorska i habilitacyjna oraz liczne 
publikacje w „Lekarzu Wojskowym”. 
Za osiągnięcia naukowe uzyskał 
szereg wyróżnień m. in. Nagrodę Za-
rządu Głównego PTL-1985 r. oraz kil-
kakrotnie nagrody Rektora WAM i ko-

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Tadeusz Przystasz
W dniu 8 maja 2009 roku odszedł nagle, pełniąc swe obowiązki, płk 

w st. spocz. prof. nadzw. dr hab. n. med. TADEUSZ PRZYSTASZ
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mendantów CSK WAM. Podkreślenia 
wymagają Jego zasługi w szkoleniu 
chirurgów wojskowych i cywilnych 
o czym świadczy promotorstwo 13 
prac doktorskich i recenzje 11 prac 
doktorskich. Jego doktorantami 
poza asystentami kliniki byli często 
lekarze wojskowi i cywilni ze szpitali 
terenowych. Potrafił zachęcić ich do 
pracy naukowej, wymyślić temat 
i tak poprowadzić doktoranta, że 
obrony były ucztą intelektualną. Był 
bardzo aktywny w licznych Towarzy-
stwach Naukowych. Od 1976 roku 
był członkiem Towarzystwa Chi-
rurgów Polskich i wielu sekcji tego 
Towarzystwa, zasiadając z wyboru 
w zarządach tych sekcji: Chirurgii 
Wojskowej – sekretarz, Chirur-
gii Klatki Piersiowej, Serca i Na-
czyń, Sekcji Chirurgii Żywienia. Był 
członkiem Klubu Torakochirurgów 
Polskich, Polskiego Towarzystwa 
Kardio-Torakochirurgów – wice-
przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 
Od roku 1988 był członkiem Word 
Association of Hepato-Pancreato-
Biliary Surgery.

Odznaczony Srebrnym Krzy-
żem Zasługi ,  Medalem ONZ 
w Służbie Pokoju, odznaczeniami 
resortowymi oraz odznaką pamiąt-
kową WIM. Miał bardzo oryginalne 
zainteresowania pozazawodowe: 

bukinistyka, sztuka Afryki, litera-
tura historyczna i science fiction, 
turystyka piesza i samochodowa. 
Znał historię fortów obronnych 
Przemyśla. Był smakoszem, za-
wsze mógł polecić miejsce w trasie, 
gdzie warto się zatrzymać, aby 
zjeść oryginalny posiłek.

Jaki był profesor Przystasz? 
Z pozoru trudno dostępny, a na-
prawdę życzliwy, o dużym poczuciu 
humoru, z dystansem do własnej 
osoby i otoczenia, towarzyski. 
Odznaczał się wyjątkowym zdy-
scyplinowaniem, obowiązkowością 
i lojalnością. Zawsze dotrzymywał 

danego słowa.
Odszedł nagle, w pełni sił 

twórczych, po wygłoszeniu wykła-
dów na kolejnym sympozjum na-
ukowym – myślę, że tak chciał.

Straciliśmy przyjaciela, ko-
legę, wspaniałego chirurga 
i nauczyciela. Klinika, w której 
pracował 39 lat dla wojskowej 
służby zdrowia poniosła wielką 
stratę, powstała luka, której 
zapełnić się nie da. Tadziu, 
będzie nam Ciebie brakowało, 
Twego spokoju, Twojej filozofii, 
ciepła i poczucia humoru. Po-
zostaniesz na zawsze w naszej 
pamięci. 

Spoczywaj w spokoju

prof. dr hab. med. 
edward STANOWSKI

Ostatni wykład prof. T. Przystasza

Wspomnienia
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W dniu 26 kwietnia 2009 r., 
w wieku 62 lat odszedł od nas 

na zawsze ppłk dr n. med. Ireneusz 
Czyżewski

Dr Ireneusz Czyżewski, urodzony 
12 maja 1946 r. w Mińsku Mazowiec-
kim, ukończył w 1971 r. studia lekar-
skie, podjęte w 1965 r. w Wojskowej 
Akademii Medycznej w Łodzi.

W latach 1972 – 1975, po ukoń-
czeniu stażu podyplomowego, roz-
począł pracę w jednostce liniowej 
w Białobrzegach koło Warszawy 

na stanowisku dowódcy plutonu 
medycznego, a następnie starsze-
go lekarza pułku.

Od 1975 r. pracował w I CSK 
WAM w Łodzi zajmując kolejno 
stanowiska asystenta, starszego 
asystenta i adiunkta. Systematycz-
nie podwyższał swoje kwalifikacje 
zawodowe uzyskując I  i  II stopień 
specjalizacji w dziedzinie otolaryn-
gologii, a w 1980 r. tytuł doktora 
nauk medycznych. W 1990 r. z po-
wodu choroby zostaje zwolniony ze 

ppłk dr n. med. Ireneusz Czyżewski
służby wojskowej i przechodzi na 
rentę inwalidzką. 

Mimo wieloletniej walki o wła-
sne zdrowie starał się utrzymywać 
kontakt ze znajomymi i przyjaciółmi. 
Nie poddawał się do ostatniej chwili. 
Gdyby nie problemy zdrowotne, na 
pewno zaszedłby jeszcze wyżej 
w karierze zawodowej i zrobiłby wie-
le dobrego dla swoich pacjentów.

Pozostanie na zawsze w naszej 
pamięci.

Koledzy

Wspomnienie o Koledze, profesorze Tadeuszu Przystaszu, zmarłym 8 maja 2009 roku

„Hucuł”
Na Źródłową, do WAM-u, w roku 

1964 przyjechał z rodzinnego 
Przemyśla. Z krainy wschodniej, 
ciepłej, nostalgicznej. Mówił z cha-
rakterystycznym kresowym zaśpie-
wem. Był ambitny i konsekwentny, 
twardy jak ziemia z której pochodził. 
Przez pierwsze lata studiów nazy-
waliśmy Go „Hucułem”. Uosabiał 
wszystkie cechy tego przydomku. 
Był rozsądny i uporządkowany. 
Zachowywał dystans do otaczają-
cego Go świata, w czym pomogło 
Mu jego specyficzne poczucie 
humoru i trudno było wyprowadzić 
Go z równowagi. Do nauki podcho-
dził ze stoickim spokojem, nigdy 
nie uczył się po nocach. Wkrótce 
przekonaliśmy się, że w nauce był 
najlepszy, czy to chodziło o naukę 
terenoznawstwa, czy anatomii.

Do historii VII Kursu przeszedł 
Jego egzamin z anatomii prawidło-
wej u prof. Tadeusza Wasilewskie-
go, postrachu pokoleń studentów 
łódzkiej medycyny. Po egzaminie 
zdanym na ocenę celującą, jako 
wyraz najwyższego uznania do-

stąpił zaszczytu uściśnięcia ręki 
„Wasyla”. Odcisk prawej ręki Tadka 
zdobił później tablicę „Septimusa”, 
gazetki kursu VII.

Nie dawał się ponosić egzami-
nacyjnej gorączce, egzaminy trak-
tował jak rzecz naturalną, ich świet-
ne wyniki jako oczywistość. Swoją 
wiedzą dzielił się chętnie, tłumaczył 
cierpliwie. W sposób niezauważal-
ny szybko zdobył autorytet, który 
utrzymał przez całe swoje życie. Po 
studiach, które odbył w najlepszym 
stylu, a ukończył z pierwszą lokatą, 
związał się na całe życie ze szpita-
lem na Szaserów, poświęcając się 
chirurgii i nauce.

Mimo osiągnięcia najwyższych 
zaszczytów zawodowych nie stracił 
nic ze swego koleżeństwa. Gotów 
zawsze udzielić rzeczowej pomocy. 
Nigdy i nigdzie się nie spieszył, 
z godnością, z ciepłym uśmiechem 
szedł do celu.

I poszedł.
Teraz Jego dusza wędruje po-

woli po jego ukochanych połoni-
nach.

Śpij Tadziu, zostaniesz na za-
wsze w naszej pamięci!

Koledzy z kursu VII WAM

Nić życia

WAM-owskie lata na Źródłowej,
Lata nauki, marszobiegi,
I uścisk dłoni Wasylowej,
Dziś pękła życia nić Kolegi.

Zamarło serce współczujące, 
W obłoki uleciała dusza,
Na rajskiej wypoczywa łące,
Pękła nić życia Tadeusza.

Choć zrobić tego nie miał prawa,
Choć jeszcze Nań nie była pora,
To na świętego Stanisława,
Pękła nić życia Profesora.

Parki nie będą snuły wątku,
Historia życia się zamyka,
Znienacka, majowego piątku,
Pękła nić życia Pułkownika.

Los pokrzyżował wszystkie plany,
W rozpacz zmieniła się niedziela,
Człowiek przystanął, zadumany,
Pękła nić życia Przyjaciela.

Włodzimierz Kuźma

Sonaty, /11.5.2009/
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Ireneusz Czyżewski 
(ur. 12.05.1946 r. – zm. 26.04.2009 r.)

–  ur. 12 maja 1946 r. w Mińsku Mazowieckim
–  studia lekarskie w WAM 1965-1971
–  26.05.1971 r. uzyskanie tytułu lekarza
–  25.06.1972 r. zakończenie stażu podyplomowego
–  1972-1975 służba w jednostce liniowej JW2474 w Białobrzegach  

k. Warszawy na stanowisku dowódcy plutonu medycznego, a następ-
nie starszego lekarza pułku

–  1975 r. rozpoczęcie pracy w I CSK WAM w Łodzi
–  25.11.1977 r. I stopień specjalizacji w dziedzinie otolaryngologii
–  18.11.1980 r. przyznanie stopnia naukowego doktora nauk medycz-

nych
–  20.11.1981 r. II stopień specjalizacji w dziedzinie otolaryngologii
–  1990 r. zwolniony ze służby wojskowej / renta inwalidzka /
–  1994 r. zaprzestanie wykonywania zawodu lekarza (I grupa inwalidzka)

Zachowajmy Ich w naszej pamięci!

Wspomnienia

Śp.

lek. Zbigniew Grądzki
26.11.1935 r. – 28.04.2009 r.

Śp.

lek. Jan Wnuk
20.01.1954 r. – 21.03.2009 r.

Śp.

lek. Leon Lelental
22.12.1932 r. – 6.11.2008 r.

Śp.

dr n. med. Jerzy Ancerowicz
15.01.1925 r. – 25.05.2009 r.

KOMUNIKAT
Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

W związku z faktem zorganizowania przez Siły Zbrojne RP II poziomu zabezpieczenia medycznego (w 
strukturze Grupy Zabezpieczenia Medycznego) w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie, Inspek-
torat Wojskowej Służby Zdrowia rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP obarczony jest odpowiedzialno-
ścią za kompletowanie obsady stanowisk GZM w kolejnych zmianach tego kontyngentu specjalistycznym 
personelem medycznym (lekarze o specjalnościach anestezjolog, chirurg, ortopeda).

Zgłoszenia kandydatów mogą odbywać się drogą służbową, a także bezpośrednio przez samych zain-
teresowanych lekarzy. Zgłaszać się mogą także oficerowie rezerwy, którzy na czas misji pełnić będą służbę 
kontraktową. Szczegółowych informacji na temat stanowisk, należności finansowych i sposobu dopełnienia 
zgłoszenia udzieli zainteresowanym lekarzom płk Bartoś Kazimierz (CA MON: tel. 873 105; tel./fax 873 
154).
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Po niezbyt udanym początku dla 
naszej nowobudowanej drużyny, 

jakim był turniej piłki halowej w Miel-
cu, wzmocniliśmy skład kolegami, 
którzy ukończyli Wydział Wojskowo-
Lekarski Uniwersytetu Medycznego 
i po przebudowaniu zespołu przy-
stąpiliśmy do mistrzostw w Łodzi, 
bardzo zmotywowani, jako WIL 
Warszawa. Chcieliśmy udowodnić, 
że ten mielecki turniej był tylko wy-
padkiem przy pracy, a siła lekarzy 
wojskowych ujawni się już w Łodzi 
i staniemy się zespołem, z którym 
należy się liczyć na naszym lekar-
skim podwórku. 

Znakiem nowej jakości w na-
szym zespole stały się nowe stroje, 
które ufundowała nam Wojskowa 
Izba Lekarska.

 II Mistrzostwa Polski Leka-
rzy w Piłce Nożnej odbywały się 
w dniach 06-07 czerwca na obiek-
tach Szkoły Mistrzostwa Spor-
towego w Łodzi. Po losowaniu 
okazało się, że los znowu posta-
nowił zetknąć ze sobą obie drużyny 
wojskowe czyli WAM Łódź i WIL 
Warszawa. Oprócz nas do grupy 
trafiła jeszcze zawsze silna druży-
na z Zabrza, a oprócz niej także 
drużyna z Warszawy i Poznania. 
Mecze składające się z dwóch 15 
minutowych połów, rozgrywane 
były na sztucznej murawie.

W pierwszym meczu zmierzy-
liśmy się z drużyną z Poznania, 

z którą wygraliśmy 5:1. W tym me-
czu bardzo dobrze zaprezentowali 
się bracia Szymon i Maciej Broccy, 
strzelcy dwóch bramek. Następ-
nie naszym łupem padła drużyna 
z Warszawy (4:1). Do bratobójcze-
go pojedynku doszło kiedy jeszcze 
wszystko w grupie było możliwe, 
a każda z drużyn potrzebowała 3 
pkt. za zwycięstwo. Stawka meczu 
była wysoka, gdyż zwycięstwo gwa-
rantowało wyjście z grupy. Mecz 
zaczęliśmy od mocnego uderzenia 
strzelając szybko dwie bramki. 
Przy stanie 2:0 do huraganowych 
ataków przystąpiła drużyna WAM 
Łódź, która właściwie zamknęła 
nas na naszej połowie stopniowo 
odrabiając straty i doprowadzając 
do stanu 2:2 mimo świetnych 
interwencji naszego nieocenio-
nego bramkarza Tomasza Ziółka, 
który dwoił się i troił utrzymując 
korzystny dla nas remisowy wynik. 
Zachowaliśmy jednak nieco więcej 
sił i wyprowadziliśmy dwie szybkie 
kontry zakończone bramkami, 
dzięki którym mogliśmy cieszyć 

się ze zwycięstwa 4:2 i awansu 
do dalszych gier. Bohaterem tego 
meczu obok Tomasza Ziółka był 
Michał Majzner, który strzelił w tym 
meczu wszystkie 4 bramki. 

Do pojedynku z Zabrzem przy-
stępowaliśmy zrelaksowani, ponie-
waż wynik meczu nie decydował 
już o niczym więcej oprócz miejsca 
w grupie – pierwszym lub drugim. 
Poza tym, warunki atmosferyczne 
nie pozwalały na szybką grę, ponie-
waż zaczął padać rzęsisty deszcz 
odbierając wszystkim ochotę do gry, 
a sędziom ochotę do sędziowania. 
W końcówce meczu, po błędzie na-
szej defensywy, straciliśmy bramkę 
na 0:1 i ostatecznie zajęliśmy dru-
gie miejsce w grupie. 

Niestety pogoda pokrzyżowała 
już po raz drugi plany organizato-
rów imprezy, ponieważ zaplanowa-
ny był grill na świeżym powietrzu. 
Wieczorne spotkanie odbyło się, 
ale z uwagi na temperaturę i ulewny 
deszcz większość z nas marzyła 
raczej o powrocie do domu, aby 
się wyspać i odpocząć przed cze-

II Mistrzostwa Polski 
Lekarzy w Piłce Nożnej

Na pierwszym planie filar naszej defensywy Radosław Muczyński w me-
czu z WAM-em Łódź.
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kającym nas w dniu następnym ar-
cyważnym pojedynkiem z drużyną 
z Krakowa (triumfatorem poprzed-
nich mistrzostw w Łodzi).

Niedzielne pojedynki zaczęły się 
od meczy o miejsca 5-9. W tych po-
jedynkach bardzo dzielnie walczyła 
drużyna z Warszawy, która zdzie-
siątkowana kontuzjami ostatecznie 
zajęła 5 miejsce. Potem przyszła 
kolej na półfinały, w których zagrały 

Szczecin z Zabrzem i WIL Warsza-
wa z Krakowem. Oba pojedynki były 
bardzo dramatyczne. Mecze półfina-
łowe rozpoczęły się od pojedynku 
Szczecin-Zabrze. Drużyna Zabrza 
zaczęła od mocnego uderzenia, bo 
dość szybko objęła prowadzenie 0:1. 
Dalej grając bardzo ofensywnie pod-
wyższyła na 0:2. Jednak popełnia 
duży błąd, gdyż oddając inicjatywę 
bardzo doświadczonej drużynie ze 

Szczecina. Aktualni mistrzostwie 
z Zakopanego zdobyli kontakto-
wego gola i idąc za ciosem bardzo 
mocno „przycinęli” zespół z Zabrza, 
doprowadzając do remisu 2:2. Tak 
zakończył się regulaminowy czas 
gry i nastąpiły rzuty karne, które 
wygrała drużyna ze Szczecina. 

Nasz półfinał rozpoczęliśmy 
bardzo ostrożnie podobnie jak 
zespół z Krakowa. Obie drużyny 
skupiały się bardziej na obronie, 
niż na konstruowaniu akcji ofen-
sywnych. Pod koniec pierwszej 
połowy indywidualną akcję prawą 
stroną przeprowadził Michał Maj-
zner i objęliśmy prowadzenie 1:0. 
Nasze szczęście nie trwało jednak 
długo, gdyż po bardzo ładnej, kom-
binacyjnej akcji drużyna z Krakowa 
wyrównała mimo świetnej parady 
bramkarskiej naszego bramkarza, 
który przy dobitce był jednak bez-
radny. Na przerwę schodziliśmy 
więc z wynikiem remisowym i na-
dzieją na to, że jednak uda nam 
się przechylić szalę zwycięstwa 
na naszą stronę. Początek drugiej 
połowy przypominał ten z pierwszej, 
czyli zabezpieczenie dostępu do 
własnej bramki. Byliśmy stroną 
przeważającą i to my zaczęliśmy 
prowadzić grę, przeprowadzając 
kilka bardzo groźnych kontr. Jednak 

Ostatnia akcja meczu półfinałowego (na pierwszym planie Karol Kołatka 
strzelec zwycięskiej bramki w tym meczu)

Rozpoczęcie meczu finałowego Mecz finałowy

Mistrzostwa w piłce nożnej
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nadal utrzymywał się wynik remiso-
wy. Kiedy już wszyscy myśleli o tym, 
że chyba będzie trzeba strzelać kar-
ne, dwójkową akcję przeprowadzili 
niezawodni jak zawsze w takich 
momentach Szymon Brocki i Karol 
Kołatka. Pierwszy idealnie podał, 
a drugi technicznym strzałem przy 
samym słupku pokonał bramkarza 
przeciwników. 

Po wznowieniu gry sędzia za-
kończył mecz, a cały nasz zespół 
nie posiadał się z radości, że mimo 
tak ciężkiego meczu udało nam się 
go wygrać i wejść do upragnionego 
finału. 

Przed meczem finałowym wie-
dzieliśmy, że będzie to bardzo trud-
ny pojedynek, ale pierwsze minuty 
pokazały nam z jakimi weteranami 
piłkarskich boisk przyszło nam się 

Nasza drużyna wystąpiła w składzie:
Górny rząd: Michał Majzner, Paweł Krzymianowski, Radosław Muczyński, Szymon Brocki
Dolny rząd: Marcin Sobotka, Tomasz Ziółek, Karol Kołatka, Maciej Brocki

Po męczącym turnieju przyszedł czas na rozdanie pucharów i nagród
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zmierzyć. Rośli obrońcy drużyny 
ze Szczecina dość skutecznie 
przerywali nasze akcje zaczepne 
w czym prym wiódł nasz kolega 
WAM-ol kpt. Arkadiusz Szymczak. 
W pierwszej połowie udało nam 
się po drużynowej i kombinacyjnej 
akcji, którą zakończył Paweł Krzy-
mianowski zagrozić bramce rywali 

i tylko dzięki świetnej interwencji 
bramkarza, drużyna ze Szczecina 
nie straciła bramki. 

Druga połowa wyglądała niemal 
identycznie jak pierwsza: dużo gry 
w środku pola, kilka akcji kombi-
nacyjnych jednej i drugiej drużyny. 
Mimo to wynik nie ulegał zmianie. 
Niestety dla nas więcej sił zachwali 

koledzy ze Szczecina, którzy ob-
jęli prowadzenie przeprowadzając 
szybką akcję lewą stroną, zakoń-
czoną piekielnie silnym strzałem 
tuż przy słupku naszej bramki. Jed-
nobramkowa przewaga drużyny ze 
Szczecina utrzymała się do końca. 
Po chwilowym smutku wywołanym 
niekorzystnym rezultatem i wyczer-
paniem nastąpiła radość po wywal-
czeniu Wicemistrzostwa Polski. Na 
osłodę po finałowej przegranej oka-
zało się, że najlepszym strzelcem II 
Mistrzostw Polski Lekarzy w Piłce 
Nożnej został nasz kolega Michał 
Majzner (zdobywca 9 bramek)

Jak na pierwszy występ w tym 
składzie pokazaliśmy, że WIL War-
szawa będzie groźnym przeciwni-
kiem na zbliżającej się Olimpiadzie 
Lekarzy w Zakopanem. 

Chcielibyśmy podziękować Prze-
wodniczącemu Wojskowej Izby 
Lekarskiej, panu prof. Marianowi 
Brockiemu, a także Panu Dyrektoro-
wi, dr. Z. Ułanowskiemu za wsparcie 
jakiego udzielili nam przed tymi mi-
strzostwami. Pozwoliło nam to osią-
gnąć duży sukces i mam nadzieję, że 
tchnie on ducha sportowej rywalizacji 
w serca lekarzy wojskowych. 

Marcin Sobotka

Mistrzostwa w piłce nożnej

Na łamach „Skalpela” (2008.05.27 
– 29) przedstawiłem niektóre 

z licznych publikacji naukowych 
poświęconych zdrowiu psychoso-
matycznemu lekarzy.

Generalnie wskazują one na 
znaczne rozpowszechnienie w  tej 
populacji tzw. „zaburzeń nerwico-
wych związanych ze stresem i pod 
postacią somatyczną (wg ICD – 10 
F40 – F48).

W podsumowaniu zwróciłem 
uwagę na dwa zasadnicze, ściśle 

zależne od siebie zaburzenia 
a mianowicie:
1. Syndrom wypalenia zawodowe-

go;
2. Problemy związane z używa-

niem substancji psychoaktyw-
nych w tym alkoholu.
W prezentowanym obecnie ar-

tykule chciałbym zwrócić uwagę na 
pierwszy z cytowanych problemów 
związanych z alkoholem.

O jego znaczeniu może świad-
czyć fakt ogłoszenia w 2003 roku 

w Berlinie „Deklaracji w sprawie 
zespołu wypalenia zawodowego 
wśród lekarzy” na posiedzeniu Eu-
ropejskiego Form Stowarzyszeń} 
Medycznych. Dlatego (samo-) 
poznanie tego syndromu przez 
środowisko lekarskie uważam za 
priorytetowe w działalności profi-
laktycznej problemów związanych 
z alkoholem.

Termin „burnout syndrom” wpro-
wadził amerykański analityk H. J. 
Freudenberger w 1974 roku. Rozu-

Wypalenie zawodowe a problemy 
związane z alkoholem

Michał Majzner ze swoją statuetką 
dla najlepszego strzelca turnieju.
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płk rez. prof. dr hab. med.
Wojciech GRUSZCZYńSKI
Pełnomocnik WIL ds. Zdrowia 
Lekarzy i Lekarzy Dentystów.

miał przez to „ spadek energii u pra-
cownika pojawiający się na skutek 
przytłoczenia problemami innych” 
Datę 1974 można uznać za początek 
badań naukowych nad zjawiskiem 

„wypalenia”. Zwrócono wtedy uwagę, 
że bez względu na wykonywana 
profesję u niektórych ludzi występują 
podobne objawy „stanu fizycznego 
i psychicznego wyczerpania, które 
powstaje w wyniku działania dłu-
gotrwałych negatywnych uczuć, 
rozwijających się w pracy i w obrazie 
własnym człowieka.”

Zespół wypalenia nie jest kon-
kretną jednostką nozologiczną, 
a Klasyfikacje DSM – IV i ICD – 10 
nie zawierają kategorii diagnostycz-
nej zespołu wypalenia zawodowe-
go. Jest to raczej wielowymiarowe 
zaburzenie skorelowanych ze sobą 
nieprawidłowości psychologiczno-
psychopatologicznych. Wypalenie 
zawodowe jest problemem inter-
dyscyplinarnym. Obecnie zostaną 
omówione tylko trzy jego aspekty, 
a mianowicie:
1. Psychologiczny,
2. Socjologiczny,
3. Psychopatologiczny (psychia-

tryczny).
Christiana Maslach (1993) wy-

różnia trzy fazy zespołu wypalenia 
zawodowego:

1. Wypalenie emocjonalne,
2. Depersonalizacja,
3. Obniżona ocena własnych moż-

liwości.

Ad. 1 Wyczerpanie emocjonalne
Manifestuje się poczuciem braku 

satysfakcji z wykonywanej pracy 
mimo odnoszenia sukcesów. Nastę-
puje utrata wiary w jej sens, pojawia 
się żal bądź złość, że musimy ją 
w danym ciągu wykonywać. Podej-
mowanie nowych wyzwań jawi się 
jako niezwykle trudne, zostaje za-
stępowane rutyną. Towarzyszą temu 
liczne objawy psychosomatyczne 
takie jak: chroniczne zmęczenie 
występujące od samego rana, bóle 
głowy, kłopoty z koncentracją uwagi, 
bezsenność, zaburzenia gastryczne, 
zaburzenia życia seksualnego. Sy-
tuację pogarsza spadek naturalnej 
energii, dobrego nastroju, radości 
życia, zapału. Wszystko to powodu-
je, że w tej fazie pojawiają się próby 
rozwiązania problemu w postaci fi-
zycznej ucieczki od obowiązków. Za-
czyna nasilać się obsesja. Częściej 
sięgamy po papierosy, a zwłaszcza 
po alkohol. Człowiek u którego 
objawy te wystąpiły, nie zdaje sobie 
sprawy z powagi rozpoczynającego 
się procesu, próbuje jedynie uciec 
od natłoku obowiązków i przepra-
cowania. Nie dokonuje żadnych 
gruntownych i koniecznych w tej sy-
tuacji zmian i przewartościowań, po 
prostu ratuje się metodą zachowań 
ucieczkowych. Wywołuje to nawar-
stwianie się zaległych zobowiązań, 
co prowadzi prosto do powstania 
poczucia zagrożenia i osaczenia.
Ad. 2 Depersonalizacja

Ta druga faza syndromu to 
obronne deprecjonowanie innych 
(depersonalizacja). Człowiek zaczy-
na się dystansować od innych ludzi. 
Relacje tracą swój podmiotowy 
charakter i stają się bezosobowe. 
Miejsce postaw partnerskich zaj-
mują postawy dominacji, oceniania, 
minimalizowanie zaangażowania 
w interakcje i innymi ludźmi, chłód, 
nierzadko cynizm. Ma to stanowić 
ochronę przed silnie odczuwanymi 

emocjami, odizolować od źródła 
stresu. Wszystko to wpływa na 
utratę posiadanych kompetencji 
społecznych koniecznych zarówno 
w pracy, jak i w życiu osobistym, 
co oczywiście pogarsza jeszcze 
istniejącą sytuację.
Ad. 3 Obniżona ocena własnych 
możliwości

W tej trzeciej fazie powyższe 
dwa symptomy łączą się dając peł-
ny oraz zaburzeń funkcjonowania. 
Najłatwiej zauważalnym objawem 
jest obniżenie jakości pracy. Dzieje 
się tak często mimo zwiększenia 
ilości czasu poświeconego na pra-
ce i intensywność wysiłków. W tym 
stadium jedni zapracowują się 
bez efektów, inni systematycznie 
uciekają od obowiązków. Rezultat 
w obu przypadkach jest ten sam: 
obniżenie potrzeby osobistych 
osiągnięć połączone z utratą wiary 
we własne możliwości i poczucia 
kompetencji. Prowadzi to do stanu 
rezygnacji, niechęci do własnej 
pracy, braku zaangażowania, uza-
leżnienia się od innych. Wszech-
ogarniające poczucie braku sensu 
może nawet stać się przyczyną 
prób samobójczych 

Wypalenie zawodowe  
– aspekt psychologiczny

Freudenberger (1980) wyróżnił 
trzy typy osób zagrożonych syndro-
mem wypalenia:

Typ I 
Reprezentantami tego typu są 

te osoby, które w sposób nadmierny 
poświęcają się pracy i nie przywiązu-
ją wagi do należytego wypoczynku. 
Ich zaangażowanie powoduje, że 
nie zauważają własnego zmęczenia, 
przypisują sobie niezwykłą wytrzy-
małość. Mają one tendencję do 
nierozgraniczenia pracy zawodowej 
od życia prywatnego. Całkowite 
oddanie się pracy budzi sprzeciw bli-
skich, którzy najpierw usiłują walczyć 
o zachowanie więzi, lecz w końcu 
rezygnują i godzą się na narzucony 
dystans lub zrywają relację.
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Typ II 
Do II typu należy zaliczyć tych, 

których zaangażowanie w pracę 
stanowi substytut niezadowalają-
cego życia osobistego. Uciekają 
z „pustych” domów lub nieudanych 
związków, z miejsc, w których sa-
memu trzeba ustrukturować czas 
i zapełnić go, do swoich firm gdzie 
zadania zostały określone, ramy 
działania wyraźnie zarysowane 
a relacje międzyludzkie skonwen-
cjonalizowane. Nie chcą odrywać 
się od pracy, bo poza nią jest 
pustka, jednakże i oni potrzebują 
odpoczynku, zabawy, oderwania 
się, zmiany aktywności.

Typ III 
Stanowią osoby, które uważają, 

że bez nich „świat się zawali.” Są 
głęboko przekonane, że tylko one 
maja odpowiednie kompetencje 
i w związku z tym są niezastą-
pione. Same muszą wszystkiego 
dopilnować, nikt nie jest w stanie 
ich zastąpić. Jeśli wyłączyłyby się 
na chwilę, świat ucierpiałby na 
tym, dlatego nie wolno im tego 
zrobić. Przepracowują się, by 

„zbawić” świat i uchronić go przed 
działalnością nieuków i nieudacz-
ników. Są i musza być doskonali. 
Jeśli nie dadzą sobie prawa do 
zmęczenia, do „złego dnia”, moż-
liwość regeneracji i uzupełnienia 
własnych zasobów z pewnością „ 
zaatakuje „ ich syndrom wypalenia 
zawodowego.

Przedstawione typy ludzi ma-
jących specyficzne predylekcje do 
popadania w syndrom wypalenia to 
część problemu. Tak samo ważne 
są czynniki środowiskowo-kultu-
rowe, a zwłaszcza propagowany 
i wyróżniony społecznie styl i formy 
działalności współczesnych firm. 
Dyspozycyjność, praca w nieogra-
niczonym czasie, (na okrągło), 
sukces zawodowy i ekonomiczny 
itp.; powoduje objawy wypalenia 
zawodowego u młodych, którzy 
sięgają po amfetaminę i symbo-
liczny Prozac.

Wypalenie zawodowe  
– aspekt socjologiczny

Aspekt socjologiczny choć wy-
daje się bardzo ważny w syndromie 
wypalenia zawodowego zostanie 
tylko zasygnalizowany. Zdaniem 
socjologów modele i koncepcje 
wypalenia zawodowego są oparte 
na relacjach emocjonalnych za-
chodzących między dawcą i biorcą 
w związku z oczekiwaniem wzajem-
ności. Wzajemność jest jedną naj-
ważniejszych relacji kształtujących 
życie społeczne– permanentny 
brak wzajemności może stać się 
przyczyną wypalenia.

Czynniki socjologiczne wypale-
nia zawodowego:
1. brak wsparcia ze strony przeło-

żonych i kolegów,
2. brak jasnego określenia roli pra-

cownika na stanowisku pracy, 
dwuznaczność roli zawodowej,

3. brak autonomii w pracy,
4. niska samoocena zawodowa, 

niski status zawodowy,
5. konflikt w roli zawodowej – nad-

mierne lub sprzeczne oczekiwa-
nia płynące ze strony różnych 
partnerów roli zawodowej,

6. niedostateczne wynagrodze-
nie,

7. niesprawiedliwe, niejasne wa-
runki awansu,

8. niezadowolenie z celów instytu-
cji.
Czynniki socjologiczne wypa-

lenia zawodowego są źródłem tzw. 
stresu organizacyjnego środowiska 
pracy.

Do najważniejszych czynników 
stresogennych zalicza się:
1. słaba orientacja – problem 

ten dotyczy zwłaszcza pra-
cowników młodych, którzy są 
natychmiast po podjęciu pracy 
konfrontowani z wymaganiami 
stawianymi pracownikom do-
świadczonym,

2. duże obciążenie pracą – pro-
blem ten wynika z konieczności 
poświęcania zbyt krótkiego 
czasu każdemu z biorców, co re-
dukuje szanse na to, iż starania 

zawodowe zostaną zwieńczone 
sukcesem,

3. niewielki zakres kontaktu z bior-
cą – każdy ze specjalistów 
udzielających pomocy skupia 
się tylko na określonym pro-
blemie i jest w stanie podać 
jedynie informację o niektórych 
aspektach sytuacji biorcy,

4. słabe przywództwo i nadzór 
– zwłaszcza nowi pracownicy 
potrzebują wsparcia i pomocy, 
wskazówek i pouczeń kierow-
ników, 

5. izolacja społeczna – brak możli-
wości nawiązania bliższych kon-
taktów z racji specyfiki zawodu.

Wypalenie zawodowe  
– aspekt psychiatryczny

Z punktu widzenia psychia-
trycznego syndrom wypalenia 
zawodowego prezentuje objawy 
niespecyficzne zbliżone do trzech 
zaburzeń klasyfikowanych w ICD – 
10 lub DSM IV a mianowicie:
A. Zaburzenia lękowe uogólnione,
B. Dystymia,
C. Zespół stresu pourazowego 

DTSP (wg DSM – IV); zaburze-
nie stresowe pourazowe (wg 
ICD – 10).

Ad. 1 Zaburzenia lękowe uogól-
nione – kryteria diagnostyczne wg 
ICD – 10.
A. Okres co najmniej 6 miesięcy 

nasilonego napięcia martwienia 
się i odczuwania obaw dotyczą-
cych codziennych wydarzeń 
i trudności.

B. Występują co najmniej cztery 
z następujących objawów, przy 
czym jednym z nich musi być 
wymieniony w punktach od 1 
do 4.

 Objawy wzbudzenia autono-
micznego:
1. odczucia bicia lub ciężaru 

serca, albo przyspieszenie 
jego czynności,

2. pocenie się,
3. drżenie lub dygotanie,
4. suchość w jamie ustnej,

Problematyka uzależnień
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 Objawy z zakresu klatki piersio-
wej i brzucha:
5. utrudnione oddychanie,
6. uczucie dławienia się,
7. ból i dyskomfort w klatce 

piersiowej,
8. nudności lub nieprzyjemne 

doznania brzuszne,
 Objawy obejmujące stan 

psychiczny:
9. zawroty głowy, brak równo-

wagi, wrażenie omdlewania, 
uczucie oszołomienia,

10. poczucie nierealności przed-
miotów (derealizacja) albo 
dystansu czy „nierealności” 
samego siebie (depersona-
lizacja),

11. obawa utraty kontroli, „zwa-
riowania”, wyłączania się,

12. obawa śmierci,
 Objawy ogólne:

13. poczucie gorąca, zimne 
dreszcze,

14. poczucie drętwienia lub swę-
dzenia,

Objawy napięcia:
15. napięcie, pobolewanie i ból 

mięśni, 
16. niepokój, niemożność wypo-

czynku, 
17. poczucie zamknięcia, zna-

lezienia się „na krawędzi” 
napięcia psychicznego, 

18. poczucie ciała obcego w gar-
dle lub trudności połykania,

Inne objawy niespecyficzne:
19. wzmożona reakcja na zasko-

czenie lub przestrach,
20. trudności koncentracji, po-

czucie pustki w głowie z po-
wodu lęku i zmartwień,

21. stała drażliwość,
22. trudności zasypiania z powo-

du zmartwień.
C. Zaburzenie nie spełnia kry-

teriów zaburzenia lękowego 
z napędami lęku panicznego, 
zaburzenia lękowego w postaci 
fobii, zaburzenia obsesyjno-
kompulsywnego ani zaburzenia 
hipochondrycznego.

D. Przesłanki wykluczenia: zabu-
rzenie lękowe nie jest spowo-
dowane zaburzeniem somatycz-

nym ani związanym z substan-
cjami psychoaktywnymi.

Ad. 2 Dystymia – kryteria diagno-
styczne ICD – 10

W ICD – 10 zakwalifikowana 
jako kategoria „Uporczywe (utrwa-
lone) zaburzenia nastroju (afek-
tywne)”. Epidemiologia 3 – 15% 
populacji.
A. Okres co najmniej 2 lat stałego 

lub stale nawracającego ob-
niżenia nastroju. Wyrównany 
nastrój trwa rzadko nie dłużej 
niż kilka tygodni. Brak epizodów 
hipomanii.

B. Żaden albo prawie żaden z po-
szczególnych epizodów depresji 
w trakcie takiego dwuletniego 
okresu nie jest wystarczająco 
ciężki lub długotrwały by speł-
nić kryteria łagodnego epizodu 
depresyjnego.

C. W ciągu co najmniej niektórych 
z okresów depresji występują co 
najmniej trzy z następujących:
1. zmniejszenie energii lub 

aktywności,
2. bezsenność,
3. mała wiara w siebie i poczu-

cie niedostosowania,
4. trudności koncentracji,
5. płaczliwość,
6. utrata zainteresowania i ra-

dości z seksu oraz innych 
czynności sprawiających 
przyjemność,

7. poczucie bezradności lub 
zmartwienia,

8. dostrzegalne nieradzenie 
sobie ze zwykłymi obowiąz-
kami codziennego życia,

9. pesymizm wobec przyszłoś-
ci lub rozpamiętywanie  
przeszłości,

10. społeczne wycofanie się,
11. zmniejszona rozmowność.

Ad. 3 Zespół stresu pourazowego 
(PTSD wg DSM – IV) = Zaburzenia 
stresowe pourazowe wg ICD – 10
Kryteria diagnostyczne.
A. Pacjent był narażony na stre-

sujące wydarzenia lub sytuację 
(oddziałujące krótko albo dłu-

gotrwale) o cechach wyjątkowo 
zagrażających lub katastroficz-
nych, które mogłyby spowo-
dować przenikliwe odczuwane 
cierpienie u niemal każdego.

B. Występuje uporczywe przypo-
minanie sobie lub „odżywanie” 
stresora w postaci zakłócają-
cych „przebłysków” (ang. fla-
shbacks) żywych wspomnień 
lub powracających snów, albo 
w postaci gorszego samopo-
czucia w sytuacji zetknięcia się 
z okolicznościami przypomina-
jącymi stresor lub związanymi 
z nim.

C. Pacjent aktualnie unika lub 
preferuje unikanie okoliczności 
przypominających stresor lub 
związanych z nim, co nie wy-
stępowało przed zetknięciem 
się z działaniem stresora. 

D. Występuje którekolwiek z nastę-
pujących:
1. częściowa lub całkowita 

niezdolność do odtworzenia 
pewnych ważnych okolicz-
ności zetknięcia się ze stre-
sem,

2. uporczywie utrzymujące się 
objawy zwiększonej psycho-
logicznej wrażliwości i stanu 
wzbudzenia (nie występu-
jące przed zetknięciem się 
z działaniem stresora) w po-
staci którychkolwiek dwóch 
następujących:
a. trudności zasypiania lub 

podtrzymania snu,
b. drażliwość lub wybuchy 

gniewu,
c. trudności koncentracji,
d. nadmierna czujność,
e. wzmożona reakcja za-

skoczenia (startle re-
sponse).

E. Wszystkie z kryteriów B, C i D 
zostały spełnione w ciągu 6 
miesięcy od stresującego wy-
darzenia albo od zakończenia 
okresu oddziaływania stresora.
Złożony Zespół Stresu Poura-

zowego DESNOS dotyczy osób, 
które w przeszłości doświadczyły 
długotrwałej traumy (przewlekłego 
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stresu). Nie jest osobną jednostką 
chorobową, a w klasyfikacji DSM 

– IV figuruje jako „niespecyficzne 
zaburzenia związane ze stresem po-
urazowym” a w ICD – 10 określane 
są jako „trwała zmiana osobowości 
po katastrofach (po przeżyciu sytu-
acji ekstremalnej)”. Kryteria diagno-
styczne DESNOS obejmują:
1. Zmiany w regulacji emocji:

• nieadekwatne gwałtowne do 
sytuacji reakcje emocjonal-
ne,

• autodestrukcyjne zachowa-
nie takie jak: zaburzenia je-
dzenia, samouszkodzenia,

• myśli samobójcze,
• kompulsywność lub skrajne 

zahamowanie w sferze sek-
sualnej,

• problemy w ekspresji i mo-
dulacji złości.

2. Zmiany w zakresie uwagi i świa-
domości:

• dysocjacje,
• amnezje lub hiperamnezje 

w związku z traumatycznymi 
przeżyciami,

• zmiany w percepcji siebie,
• negatywny obraz siebie,
• poczucie bezradności, bez-

silności,
• wstyd, poczucie winy i samo 

obwinianie,
• poczucie skalania lub napięt-

nowania (stygmatyzacji).
3. Zmiany w relacjach z innymi:

• trwały brak zaufania,
• rewiktymizacja,
• wiktymizacja innych.

4. Somatyzacje:
• przewlekły ból,
• objawy ze strony układu 

pokarmowego, krążenia 
oddechowego,

• objawy konwersyjne,
• zaburzenie seksualne.

5. Zmiany systemie wartości:
• utratę dodającej otuchy wiary,
• poczucie beznadziejności, 

rozpacz.
Pracoholizm – jedno z przyczyn 

wypalenia zawodowego. Pracoho-
lizm wraz z innymi rodzajami zabu-
rzeń zachowania takimi jak:

• gry hazardowe,
• seksoholizm,
• zipping (uzależnienie od pilota 

do TV),
• tanoreksja – uzależnienie od 

solarium,
• życie „na debecie”,
• sporty ekstremalne, obżarstwo 

i inne należą do uzależnień tzw. 
nowej generacji. 

Pracoholizm jest uzależnieniem 
(któremu podporządkowuje się 
życie – jest przymusem wewnętrz-
nym i jedyna wartością dającą 
poczucie satysfakcji, szczęścia 
i dobrostanu.
Cechy pracoholika:
1. praca jest głównym motorem 

życia i nie potrafi on myśleć 
o niczym innym;

2. rozmowa z pracoholikiem może 
dotyczyć wyłącznie jego pracy 
(od niej się zaczyna i na niej się 
kończy);

3. aktywność zawodową cechuje 
bezgraniczne oddanie pracy 
(12-16 godz./dobę, bez week-
endów, dni wolnych, urlopów, 
zwolnień lekarskich);

4. syndrom „nudnej niedzieli”;
5. redukowanie kontaktów między-

ludzkich;
6. redukowanie kontaktów rodzin-

nych aż do separacji i rozwo-
du;

7. objawy od zwykłego do skrajne-
go przeciążenia („przewlekłego 
zmęczenia" wg Holmesa) na-
silają się między 3 a 6 rokiem 
pracy;

8. pracoholizm należy do grupy 
pośrednich zachowań auto-
destrukcyjnych – określonych 

„samobójczym stylem życia.”
Bezrobocie – ukryta forma wy-

palenia zawodowego. Utrata pracy 
jest sytuacją kryzysową (trudną) 
o najwyższych wskaźnikach za-
grożenia zdrowia psychicznego, 
somatycznego i funkcjonowania 
społecznego. W pierwszym etapie 
(do 12 miesięcy) dominują zaburze-
nia psychiczne i psychosomatyczne 
(czynnościowe).

Objawy psychopatologiczne: 
niepewność przyszłości, lęk, spa-
dek samooceny, pewności siebie, 
poczucie nieprzydatności, bez-
użyteczność, poczucie krzywdy 
społecznej, smutek, przygnębienie, 
drażliwość, zachowania agresywne, 
nadużywanie alkoholu.

Po roku pozostawania bez pracy 
zaburzenia psychiczne i psychoso-
matyczne utrwalają się, zaostrzają. 
Stwierdza się wówczas u bez-
robotnych wyraźne „organiczne” 
uszkodzenia narządów i układów 
m. innymi: krążenia, przewodu 
pokarmowego i inne. Objawy przy-
bierają postać PTSD lub DESNOS 
a czynnikiem stresogennym jest 

„brak pracy.” Objawów patologicz-
nych (psychicznych i somatycz-
nych) nie łagodzi nawet wypłacanie, 
stosunkowo dużych w bogatych 
krajach, zasiłków dla bezrobotnych. 
Problem dotyczy nie tylko bezro-
botnego ale również jego rodziny 
w tym dzieci.

Strategia radzenia sobie z  sytu-
acją stresową (wypaleniem). 
1. Styl skoncentrowany na zadaniu 

to radzenie sobie ze stresem, po-
legające na podejmowaniu dzia-
łań zaradczych, a więc wysiłków 
zmierzających do rozwiązania 
problemów poprzez poznawcze 
przekształcenia lub zmiany 
sytuacji. Główny nacisk kładzie 
się na efektywne wykonywanie 
zadania, które przed nami stoi.

2. Styl skoncentrowany na emo-
cjach charakteryzuje się takimi 
zachowaniami w sytuacji stresu 
jak: koncentrowanie się na sobie, 
na własnych przeżyciach, emo-
cjonalnych (złość, poczucie winy 
i napięcie), przewaga myślenia 
życzeniowego, fantazjowanie. 
Działania podejmowane w ra-
mach tego stylu maja na celu 
zmniejszenie napięcia emocjo-
nalnego związanego z sytuacją 
stresową, chociaż w rzeczy-
wistości mogą prowadzić do 
odwrotnych konsekwencji.

3. Styl skoncentrowany na unika-
niu charakterystyczny dla osób, 
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które w sytuacjach stresowych 
wykazują tendencje do unikania 
myślenia o nieprzyjemnych dla 
nich zdarzeniu, przezywania go 
i doświadczania. 
Dwie formy stylu unikania:

• Typ A. angażowanie się 
w czynności zastępcze,

• Typ B. poszukiwanie kontak-
tów towarzyskich.

Specyfika problematyki alkoho-
lowej wiąże się z wykonywanymi 
zawodami najbardziej zagrożonymi 
syndromem wypalenia. Zespół ten 
dotyczy głownie osób wykonują-
cych pracę, której istota jest praca 
z ludźmi. W języku angielskim 
zawody te określane są pojęciem 

„human service” – zwrot trudny do 
adekwatnego przetłumaczenia na 
język polski. Do zawodów tych 
zalicza się: pracowników służby 
zdrowia, nauczycieli, duchowień-
stwa i inne grupy zawodowe mające 
bezpośredni kontakt z innymi ludź-
mi. Często zawody te określane są 
mianem „zaufania społecznego”.

Cechy charakterystyczne pro-
blematyki alkoholu osób z grupy 

„human service”
Z mojej działalności Pełnomoc-

nika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy 
dentystów WIL wynikają nastę-
pujące problemy terapeutyczne 
uzależnień:
1. Solidarność korporacji zawodo-

wej,
2. Trudności diagnostyczne,
3. Terapia na zasadzie „przymusu 

zewnętrznego”,
4. Paradoksalny brak krytycyzmu 

i samooceny,
5. Brak „prawdziwej” motywacji do 

proponowanych metod lecze-
nia,

6. Duże możliwości dyssymulacji,
7. Przeżywanie terapii bez świado-

mości ujemnych skutków.

Podsumowanie

Z przedstawionych powyżej 
rozwiązań wynika, że syndrom wy-
palenia zawodowego jest skutkiem 
działania w stanie przewlekłego 

stresu (w tym zawodowego). Osoba 
znajdująca się w tym stanie często 
intuicyjnie, przypadkowo lub za 
radą „życzliwych” odkrywa „pozy-
tywne” działanie alkoholu. Zgodnie 
z hipotezą redukcji napięcia (Con-
ger 1956) efekty picia alkoholu 
redukują napięcie emocjonalne, 
osłabiają reakcję na stres. W 1987 
roku Sher postawił hipotezę tzw. 
wytłumiania odpowiedzi stresowej 
(stress response dampening). W jej 
świetle używanie alkoholu w trakcie 
działania czynnika stresowego 
(np. zawodowego) ma charakter 
wzmacniający picie, ponieważ alko-
hol chroni przed złym samopoczu-
ciem, hamuje (tłumiąc, wygaszając) 
fizjologiczną odpowiedź organizmu 
na określony bodziec stresujący.

W związku z tym osoby reagują-
ce w ten sposób na stres będą miały 
większą skłonność do picia częściej 

– i prawdopodobnie większych ilości 
alkoholu – w czasie doznawania 
nieprzyjemnych uczuć związanych 
ze stresem, jeśli stwierdziły, że 
alkohol daje im ulgę.

Można cytować wiele innych 
psychologicznych koncepcji wy-
jaśniających motywy sięgania po 
alkohol (np. egzystencjalne).

Z punktu widzenia psychia-
trycznego omawiane zaburzenia 
psychiczne zespołu wypalenia 
zawodowego (lęk, dystymia, PTSD) 
szczególnie predysponują do się-
gania po środki psychoaktywne 
najczęściej (w Polsce) pod postacią 
alkoholu.

Odczuwane przez „wypalonego 
zawodowo” zaburzenia lękowe, 
niespecyficzne i mało poznane 
zaburzenia depresyjne o typie dys-
tymii w przekonaniu zdecydowanej 
większości (również środowiska 
medycznego) nie są wskazaniem 
do porady lub konsultacji psycho-
logiczno-psychiatrycznej.

Mimo ogromnych zmian w men-
talności i świadomości społecznej 
kontakt z psychiatrą (w Polsce) 
nadal pozostawia pewien negatyw-
ny i tajemniczy stygmat. Jesteśmy 
coraz bardziej otwarci w deklara-

cjach publicznych na temat swojego 
stanu zdrowia z wyjątkiem stanu 
psychicznego. Z tych przesłanek 
wynika „swoisty przymus” radzenia 
sobie samemu z zaburzeniami psy-
chicznymi syndromu wypalenia za-
wodowego. Nie jesteśmy w stanie 
jako „osoby zaufania publicznego” 
przełamać tabu „pacjenta psychia-
trycznego”.

Z drugiej strony samodzielnie 
nie potrafimy rozpoznać etiologii, 
patogenezy objawów klinicznych 
naszych bardzo różnorodnych 
i dotychczas nieznanych stanów 
emocjonalnych, które zaburzają 
nasze funkcjonowanie zawodowe, 
rodzinne, towarzyskie. Dlatego 
coraz częściej sięgamy po ogól-
nodostępne „podpórki” najczęściej 
pod postacią alkoholu, papierosów, 

„wzmacniaczy” lub inne środki uza-
leżniające tzw. nowej generacji.

Zachodzi pytanie czy możemy 
ten stan zmienić, aby zachować jak 
najdłużej wysoki standard życia (w 
tym psychicznego) i jakości życia.

Sądzę, że pokonanie wspo-
mnianych barier psychospołecz-
nych jest bardzo trudne ale możliwe 
do przełamania jeżeli środowisko 
lekarskie i „osób zaufania publicz-
nego” będzie traktować swoje 
kontakty z psychiatrą jako coś 
naturalnego i standardowego. Są 
kraje wysokorozwinięte gdzie oso-
ba korzystająca z porad psychiatry 
(psychoanalityka) staje się bardziej 

„osobą zaufania publicznego”.
Przedstawione powyżej poglądy 

nie mają nic wspólnego z reklamą 
zawodową tej specjalności gdyż 
porównawczo jesteśmy krajem 
o niewielkim wskaźniku psychia-
trów nie mówiąc już o wojskowej 
służbie zdrowia.

Pamiętajmy i propagujmy wśród 
naszych bliskich, znajomych i pa-
cjentów udowodnioną tezę, że 
nasz sukces zawodowy (życiowy), 
wysoka jakość życia zależy w 80% 
od tzw. inteligencji emocjonalnej, 
a nie od wysokiego ilorazu inteli-
gencji (IQ).

Wojciech GrUSZCZYńSKI
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Zasłużeni dla medycyny. 
europejczycy związani z polską ziemią
pod redakcją Janusza H. Skalskiego 
i Ryszarda W. Gryglewskiego
format B5 
liczba stron 336 
twarda oprawa
Termedia Wydawnictwa Medyczne
ISBN 978-83-89825-39-1 
cena: 48.00 zł + koszty wysyłki

Publikacja ta, wydana przez nasze wy-
dawnictwo jest unikatowym dwujęzycznym 
(polsko-angielskim.) opracowaniem, przedsta-
wiającym 48 wybitnych naukowców, których 
losy związane były z Polską. Większość z nich 
tu się urodziła i pracowała. Poznacie Państwo 
bliżej biografie takich wybitnych postaci świa-
towej medycyny, jak Adamkiewicz, Alzheimer, 
Biernacki, Bujwid, Cybulski, Goldflam, Koch, 
Kopernik, Mikulicz-Radecki, Neisser, Purkyně, 
Rydygier, Thebesius, Traube, Sauerbruch, 
Weigl i wielu innych znakomitych Europej-
czyków. 

Zawodowe dokonania opisywanych po-
staci przyczyniły się do rozwoju medycyny, 
stawiając kamienie milowe w jej historii. Ilu-
strowane wydanie opatrzone kalendarium 
pozwoli dostrzec wkład wniesiony w rozwój 
medycyny przez Polaków i innych Europej-
czyków związanych z polską ziemią.

 

Oblicza choroby maniakalno-depresyjnej 
Janusz Rybakowski
Wydanie II, format B5
liczba stron 160, twarda oprawa
Termedia Wydawnictwa Medyczne
ISBN 978-83-89825-28-5 
cena: 48.00 zł + koszty wysyłki

Prof. Janusz Robakowski jest autorem 
i współautorem ponad 500 publikacji na-
ukowych, z których wiele zamieszczono 
w najbardziej renomowanych czasopismach. 
Szczególnym obiektem jego zainteresowa-
nia lekarskiego i badawczego jest choroba 
afektywna dwubiegunowa (maniakalno-de-
presyjna), jej patogeneza i leczenie, również 
w kontekście zastosowania jonów litu. 

W ostatnim rankingu tygodnika „Wprost" 
Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu 
została uznana za najlepszy w Polsce ośrodek 
leczenia choroby afektywnej dwubiegunowej. 

Janusz Rybakowski jest członkiem zarzą-
du International Society of Bipolar Disorders 
oraz komitetu redakcyjnego „Bipolar Disor-
ders", najważniejszego pisma poświęconego 
zaburzeniom dwubiegunowym. 

W książce „Oblicza choroby maniakal-
no-depresyjnej" przedstawia różne oblicza 
tego fascynującego zaburzenia widzianego 
z perspektywy wieloletniego doświadczenia 
klinicznego i badawczego.

Wydawnictwo Termedia poleca
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Diabetologia 
pod redakcją Krzysztofa Strojka
format B5 
liczba stron 200 
twarda oprawa
Termedia Wydawnictwa Medyczne
ISBN 978-83-89825-08-7 
cena: 45.00 zł 

 Postęp w medycynie zaowocował wpro-
wadzeniem nowych metod diagnostycznych 
i terapeutycznych optymalizujących postępo-
wanie z chorymi na cukrzycę. Książka ta jest 
próbą przedstawienia aktualnej wiedzy na 
temat cukrzycy. Autorzy tego wydania starają 
się w jak najbardziej praktyczny sposób przy-
bliżyć różne aspekty cukrzycy. Kompendium 
jest połączeniem wiedzy płynącej z badań 
klinicznych, wieloletniego doświadczenia 

lekarza praktyka oraz świeżego spojrzenia 
młodych lekarzy stawiających pierwsze kroki 
w prowadzeniu chorych zarówno w warunkach 
ambulatoryjnych, jak i w ramach oddziału 
szpitalnego. Ten podręczny poradnik prze-
znaczony jest głównie dla lekarzy rodzinnych, 
internistów i diabetologów, pozwoli im bowiem 
na uzupełnienie dotychczasowej wiedzy.

 
 

Książki można zamówić:

–  wypełniając gotowy formularz na stronie 
www.termedia.pl

–  dzwoniąc pod numer 061 656 22 00
–  wysyłając zamówienie faksem pod numer 

061 656 22 00
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Biuro Organizacyjne: 
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Biuro Organizacyjne:

Abranetis Sp. z o.o.
tel. (071) 792 80 76

tel./fax (071) 792 80 77

www.abranetis.pl

100 LAT
POLSKIEJ GASTROENTEROLOGII

Choroba Re�uksowa
Przełyku 

Konferencja organizowana przez Katedrę i Klinikę  Gastroenterologii 
i Hepatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu,

Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii 
oraz Abranetis Sp. z o.o.
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