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1 Szpital Wojskowy z Przychodnią 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej serdecznie zaprasza na

XXIX Konferencję Naukowo-Szkoleniową
Ortopedów Wojska Polskiego

Nałęczów, 10-12 maja 2012 r.

WIODĄCE TEMATY KONFERENCJI
- leczenie chorób i obrażeń obręczy barkowej

- obrażenia stopy i stawu skokowego
- tematy wolne

Termin zgłaszania streszczeń: 31 stycznia 2012

Szczegóły dostępne na stronie internetowej:
www.29ortwp.skolamed.pl

BIURO ORGANIZACYJNE
Biuro Kongresów SKOLAMED

20-070 Lublin, ul. Boczna Lubomelskiej 4
tel. (81) 534 43 87, 534 71 48

fax. (81) 534 71 50
e-mail: kongres@skolamed.pl

Szanowni Państwo.

Z głębi serca serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, członkom Wojskowej Izby Lekarskiej 
i ich rodzinom, za aktywny odzew na nasz apel o przekazanie 1% podatku na rzecz walki z chorobą 
i pomoc w finansowaniu leczenia Wojtka.

Dziękujemy za wsparcie i dobre słowo. Okazja do bezpośredniego poznania i kontakt z Państwem 
był dla nas ogromnym przeżyciem i wyróżnieniem. Dziękujemy.

Ponieważ stwardnienie rozsiane nie jest chorobą uleczalną, wymaga stałej, nieprzerwanej kuracji, 
będziemy ogromnie zobowiązani jeżeli zdecydujecie się Państwo pamiętać o Wojtku także w roku 2012. 
Każda, najmniejsza kwota 1%  podatku, przekazana na subkonto Wojtka w oddziale warszawskim 
PTSR, przybliży nas do kontynuowania leczenia. 

Raz jeszcze dziękując za okazane wsparcie i pomoc, życzymy wszystkim członkom WIL i ich naj-
bliższym wszelkiej pomyślności w Nowym Roku  2012 – niech obfituje w zdrowie, miłość i wszelkie 
sukcesy. Wszystkiego najlepszego!

Beata i Wojtek Dubaniewicz
tel: 663 664 440

Wojtek Dubaniewicz jest lekarzem, członkiem WIL - przyp. red.



Szpalta Prezesa

„Skalpel” 1/2012 1

życzą
Rada Lekarska WIL,
Biuro WIL
oraz redakcja „Skalpela”

Koleżanki i Koledzy,
W Nowy 2012 rok wchodzimy 

jako środowisko wyjątkowo skonso-
lidowani. Jak to zwykle bywa grupę 
ambitnych, wręcz wyjątkowych 
ludzi, jakimi są lekarze zjednoczyć 
może tylko jedno - zagrożenie .

Pierwszego stycznia 2012 roku 
wejdzie w życie ustawa o refun-
dacji leków z dnia 12 maja 2011 
roku. Przepisy ustawy są niejasne, 
a przy tym wyjątkowo represyjne 
w stosunku do lekarzy. Ustawa o 
refundacji leków i rozporządzenie 
Ministerstwa Zdrowia w sprawie re-
cept nakładają na lekarzy i lekarzy 
dentystów obowiązek weryfikacji 
uprawnień pacjenta do leków re-
fundowanych i określenia stopnia 
refundacji leków. Brak jednego 
wiarygodnego dokumentu potwier-
dzającego uprawnienia chorego 
do leków refundowanych oraz brak 
sprawnego przepływu informacji 
pomiędzy ZUS, KRUS i NFZ spra-
wia, że codzienna praca lekarza 
po 1 styczna 2012 roku staje się 
zbliżona do wędrówki po polu mino-
wym i moim zdaniem powinna być 
uznana za pracę w „szczególnych 
warunkach”. W obecnym stanie 
prawnym nie uda nam się uchronić 
przed dotkliwymi karami finansowy-

mi ze strony NFZ, nawet gdybyśmy 
stosowali się ściśle do przepisów 
nowej ustawy. Lekarz powinien być 
całkowicie wyłączony z orzekania o 
uprawnieniach pacjenta do leków 
refundowanych oraz stopnia ich 
refundacji. To sprawa pomiędzy 
ubezpieczonym a NFZ lub inną 
instytucją ubezpieczeniową.

Każdy kolejny rok przynosił 
wzrost obciążeń administracyjnych 
lekarzy i skracał czas w trakcie 
wizyty jaki poświęcamy na rozmo-
wę i zbadanie chorego. Godząc 
się na kolejne obciążenia dajemy 
przyzwolenie politykom na nakła-
danie na nas kolejnych nakazów 
i obciążeń. 

Naczelna Rada Lekarska w 
uchwale z 2 grudnia 2011 roku re-
komenduje aby po 1 stycznia 2012 
roku lekarze powstrzymali się od 
orzekania o uprawnieniach pacjen-
tów do recept refundowanych oraz 
od wpisywania odpłatności, o której 
mowa w art. 6 ustawy poprzez za-
mieszczenie na recepcie adnotacji 
„Refundacja Leku do decyzji NFZ”.

Szeroka dyskusja w mediach 
i jednosc srodowiska lekarskiego 
pomogła nam. Po raz kolejny, do-
piero w obliczu groźby powszech-
nego niezadowolenia społecznego 

związanego z protestem lekarzy, 
urzędnicy Ministerstwa Zdrowia 
oraz posłowie Sejmowej Komisji 
Zdrowia podjęli rzeczową dyskusję 
z Samorządem Lekarskim.  Szko-
da, że działania resortu zdrowia 
są podejmowane dopiero teraz na 
kilka dni przed wejściem w życie 
ustawy. Naczelna Rada Lekarska 
wielokrotnie, na wszystkich etapach 
procedowania ustawy refundacyj-
nej ostro protestowała przeciwko 
obecnemu jej brzmieniu. 

Ministerstwo Zdrowia podjęło 
rozmowy z Naczelną Radą Lekar-
ską, czy będzie wola współpracy 
czy tylko pozorowane działania? 
Gdy będziecie Państwo czytali 
ten numer Skalpela wszystko już 
będzie jasne. Jestem optymistą. W 
historii bywały chwile gdy lekarze 
byli cenieni przez rządzących. W 10 
r n.e. cesarz August zwolnił lekarzy 
w Rzymie z płacenia podatków. 

Życzę Państwu abyście w 2012 
roku codzienna praca była źródłem 
wielu radości, abyście znaleźli wię-
cej czasu dla rodziny, żyli dostatnio 
oraz płacili wysokie podatki, ale aby 
ich procentowe stawki były niższe. 

Prezes Rady Lekarskiej WIL
płk rez. dr med. Piotr RAPIEJKO

Spokoju i harmonii

w Nowym Roku 2012
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Z żalem i smutkiem pożegnaliśmy w Warszawie 17 listopada 2011 r. 
kolegę

Śp.

płk. dr. n. med. Sławomira Magiera
byłego 

Szefa Oddziału Profilaktyki i Lecznictwa Szefostwa Służby Zdrowia WP,
Zastępcę Szefa Służby Zdrowia Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia,

Zastępcę Dyrektora ds. medycznych Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych

Cześć Jego pamięci!

Pogrzeb z honorami wojskowymi odbył się 
w dniu 21 listopada 2011 r.  na Cmentarzu Witomino w Gdyni

Koleżanki i Koledzy,

Witamy Nowy Rok. Jak zawsze 
z nadzieją, z nowymi planami 
i postanowieniami. Ale ten, 2012, 
także z uzasadnionym niepokojem i 
zatroskaniem. Świat nie jest spokoj-
ny, widmo kryzysu gospodarczego, 
recesji czy jak kto woli, spowolnie-
nia gospodarczego – wieszczą już 
niemal wszyscy dookoła. Jak się 
to przełoży na poziom naszego ży-
cia – trudno zgadnąć. Pogorszenie 
koniunktury gospodarczej zapewne 
odczują także lekarze prowadzący 
działalność na własny rachunek. 

Za sprawą wznoszonej piramidy 
biurokratycznych szykan fundo-
wanych nam przez ustawodawcę, 
resort zdrowia i NFZ, wykonywanie 
lekarskiego zawodu z każdym ro-
kiem staje się coraz trudniejszym. 
Wszystkie one służyć mają jakoby 
słusznej sprawie: poprawie do-
stępu do świadczeń medycznych 
i wyższej ich jakości, racjonalnemu 
wydawaniu publicznych pieniędzy. 
Pozornie – „OK”. Życie pokazuje, 
że niekoniecznie tak jest. 

 
Ileż to razy z ministerialnych 

ust płynęły słowa: „Bo pacjent 
jest najważniejszy”. Jest, i co 
z tego? Jak pacjent może być naj-
ważniejszy, skoro dostępność do 
świadczeń medycznych, szpitala, 
czy sanatorium determinują zbyt 
małe kontrakty i zaniżona wycena 
procedur medycznych, skutkujące 
wielotygodniowym czy wielomie-
sięcznym oczekiwaniem na wizytę 
u specjalisty lub na leczenie szpi-
talne. Jak może być najważniejszy, 
kiedy instytucja będąca płatnikiem 
za świadczenia medyczne niejed-
nokrotnie wkracza w kompetencje 
leczących i decyduje komu, kiedy 
i jakie procedury medyczne można 
wykonać, zastosować ten a nie 
inny lek – bo tak będzie taniej (ale 

niekoniecznie dla pacjenta lepiej). 
Czy lekarzowi gdy wypisuje recep-
tę musi drżeć ręka z obawy przed 
finansowymi konsekwencjami 
niezawinionej pomyłki? Czy rzesza 
NFZ-owskich urzędników kon-
trolujących lekarzy nie może być 
wykorzystana do lepszych zadań? 
Czy potrzebny jest urzędniczy upór, 
który zmusza lekarzy do działań 
trudnych do zaakceptowania przez 
społeczeństwo i narażających pa-
cjentów na bariery w dostępie do 
leków refundowanych? 

My lekarze, także bywamy 
pacjentami i doświadczamy dobro-
dziejstw tego wspaniałego systemu, 
w którym lekarz nie może nawet so-
bie zlecić wykonania najprostszych 
badań dodatkowych. Jednak i tak 
mamy odrobinę lepiej niż pozo-
stali pacjenci, bo czasem możemy 
pomóc sobie sami albo z życzliwą 
pomocą przyjdzie nam koleżanka 
lub kolega „po fachu”. I oby tej 
bezinteresownej życzliwości wza-
jemnie sobie okazywanej i solidar-
ności we wspólnych działaniach 
nie brakowało nam w Nowym Roku 
i w przyszłości. Tego Koleżankom 
i Kolegom życzę

Redaktor naczelny
Zbigniew UłANOWSKI
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Posiedzenie Prezydium RL WIL

W posiedzeniu Prezydium Rady 
Lekarskiej, które odbyło się 

21 października br. uczestniczyło 
7 członków Prezydium oraz członek 
Rady Lekarskiej, kol. Jan Sapieżko, 
a także:  Radca Prawny WIL, mec. 
Andrzej Niewiadomski i w części 
posiedzenia – Główna Księgowa 
WIL, p. Renata Formicka. Otwarcia 
posiedzenia dokonał Prezes Rady 
Lekarskiej WIL, dr n. med. Piotr 
Rapiejko, który przedstawił pro-
ponowany porządek posiedzenia. 
Porządek obrad przyjęty został 
jednomyślnie i bez poprawek.

Przewodniczący poinformował 
zebranych o swoim uczestnictwie 
w spotkaniu  z przedstawicielami  
resortów ochrony zdrowia państw 
Europy Środkowej, w V Polsko-
Niemieckim Sympozjum „Przeszłość 
Zrozumieć – Przyszłość Kształtować” 
w Książu w dniu 8.10.2011 r. oraz 
w obradach Konwentu Prezesów 
OIL w Bożkowie pod Poznaniem 
w dniach 14-16.11. br. 

Jednym z istotnych problemów 
poruszonych w trakcie posiedzenia 
Konwentu było podjęcie decyzji 
w sprawie zasad i sposobu wyna-
gradzania finansowego członków 
Sądu Lekarskiego i Rzeczników 
Odpowiedzialności Zawodowej za 
wykonywane przez nich czynności. 
Wojskowa Izba Lekarska podejmie 
się wypłaty takich wynagrodzeń 
w nowym roku budżetowym, a sto-
sowne propozycje zostaną przed-
stawione na Zjeździe Lekarzy WIL 
w marcu 2012 r. – zapowiedział 
skarbnik WIL. Na Konwencie, jak 
poinformował Prezes WIL, omawia-
no też sytuację jaka wytworzyła się 
w środowisku lekarskim w  związku 
z zapowiedzianym wejściem w ży-
cie tzw. Ustawy refundacyjnej. Kon-
went przyjął „Stanowisko Prezesów 
OIL z dnia 15.10.2011 r. w sprawie 
zgłaszanych przez samorząd lekar-
ski zastrzeżeń dot. przepisów m.in. 
art. 48 ust.8 pkt 1, art. 48. ust. 3 pkt 

Posiedzenie Prezydium RL WIL
z dnia 21 października 2011 r.

3, ust. 8  i 11 ustawy z dnia 12 maja 
2011 r. o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego przezna-
czenia żywieniowego i wyrobów 
medycznych (Dz. U. nr 122, poz. 
696 z 2011 r.) Na przedstawioną 
przez Prezesa propozycję, Prezy-
dium RL WIL podjęło jednogłośnie 
uchwałę popierającą „Stanowisko 
Konwentu…” (uchwała nr 885/11/
VI).

Odnosząc się do wcześniej 
zgłaszanego postulatu Przewod-
niczącego Sądu Lekarskiego se-
kretarz RL WIL, kol. K. Maćkowiak 
przedstawił i omówił projekt uchwa-
ły w sprawie zmiany § 9 „Regula-
minu Organizacyjnego Biura WIL” 
a Prezydium jednogłośnie podjęło 
uchwałę wprowadzającą powyższą 
zmianę (uchwała nr 886/11/VI).

Prezydium podjęło uchwałę 
nr 887/11/VI w sprawie ustalenia 
terminów posiedzeń Rady i Prezy-
dium Rady Lekarskiej WIL w 2012 r. 
Prezydium przyjęło ponadto propo-
zycję zwołania Zjazdu Lekarzy WIL 
w dniu 30 marca 2012 r. Ostatecz-
ną decyzję i uchwałę w tej sprawie 
podejmie Rada Lekarska na posie-
dzeniu w dniu 18 listopada br.

Na wniosek Komisji ds. rejestru, 
wydawania PWZ i praktyk lekar-
skich, który przedstawił sekretarz 
RL WIL, kol. K. Maćkowiak, Prezy-
dium podjęło 9 uchwał (nr 836/11/
VI do 844/11/VI) w sprawie wydania 
nw. lekarzom dokumentów „Prawo 
Wykonywania Zawodu Lekarza”:

1. Maria Berlińska
2. Marta Kruszyńska
3. Mateusz Miecznik
4. Dominik Mocny
5. Tomasz Nowak
6. Dawid Parzybut
7. Krzysztof Sidziński
8. Maciej Sienkiewicz
9. Maksym Własny

oraz ogółem 40 uchwał dot. wpisu 
do rejestru lub skreślenia z rejestru 
praktyk lekarskich.

Prezydium zdecydowało też 
o przyznaniu uczestnikom X Forum 
Okulistyki Dziecięcej, organizowa-
nego przez Klinikę Okulistyczną 
WIML, 6 pkt. edukacyjnych. 

Sprawy finansowe przedstawili 
Prezydium Główna Księgowa WIL 
oraz Skarbnik WIL. Główna księgo-
wa poinformowała o uruchomieniu 
z dniem 1 stycznia 2012 r. w banku 
PKO BP indywidualnych kont ban-
kowych dla lekarzy – członków WIL, 
do wpłaty składek członkowskich. 
Skarbnik WIL, kol. A. Gałecki przed-
stawił wnioski w sprawie ustalenia 
lekarzowi składki w niższej stawce 
(uchwała nr 892/11/VI), wsparcia 
finansowego dla organizacji uroczy-
stości nadania 7 SzMW w Gdańsku-
Oliwie imienia kadm. prof. Wiesława 
Łasińskiego (uchwała nr 889/11/VI), 
wsparcia finansowego organizacji 
III Konferencji Naukowej Polskiego 
Towarzystwa Medycyny Morskiej 
i Techniki Hiperbarycznej w Sopocie 
w dniach 18-20.11.2011 r. (uchwała 
nr 890/11/VI) oraz zwrotu opłaty 
startowej lekarzowi – uczestnikowi 
IX Ogólnopolskich Igrzysk Lekar-
skich w Zakopanem (uchwała nr 
893/11/VI).

W końcowej części posiedzenia 
podjęto uchwałę  o wyróżnieniu na-
grodą pieniężną i dyplomem uznania 
kpt. lek. Zbigniewa Kałuzy za 
uzyskanie bardzo dobrego wyniku 
z egzaminu LEP. Kol. K. Maćkowiak 
poinformował zebranych, że uczestni-
czył w dniach 26-27.10. 2011 r . w od-
prawie służbowej kadry zarządzającej 
wojskowymi zakładami leczniczymi, 
którą prowadził Szef Inspektoratu 
Wojskowej Służby Zdrowia, płk Piotr 
Dzięgielewski. Odprawa ta poświę-
cona była kondycji finansowej WZL, 
a swoje koncepcje wyjścia z zadłuże-
nia zaprezentowali na niej komendan-
ci szpitali mających ten problem.

Po wyczerpaniu porządku obrad 
posiedzenie zamknął Prezes RL WIL.

Z. U.
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Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL
z dnia 18 listopada 2011 r.

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grud-
nia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 
1708) oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Lekarskiej WIL 
(Uchwała Nr 10/10/VI XXVII Zjazdu Lekarzy Wojskowej 
Izby Lekarskiej z dnia 26 marca 2010 r.), uchwala się, 
co następuje:

§ 1
Ustala się terminy posiedzeń Rady Lekarskiej/Pre-

zydium Wojskowej Izby Lekarskiej w 2012 roku:

…20... stycznia

…17... lutego
…29... marca
…20... kwietnia
…18... maja
…15... czerwca.
…21... września
…19... października
…16... listopada
…14… grudnia

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 887/11/VI
Prezydium Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej

z dnia 21 października 2011 r.

w sprawie terminów posiedzeń Rady Lekarskiej WIL w 2012 roku

SEKRETARZ
RADY LEKARSKIEJ WIL
Konrad MAćKOWIAK

PREZES
RADY LEKARSKIEJ WIL

Piotr  RAPIEJKO

Na podstawie art. 25, pkt 10 i  art. 26, ust. 2 ustawy 
z dnia 2 grudnia 2009 r o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 
219, poz. 1708) uchwala się, co następuje: 

§ 1
Prezydium Rady lekarskiej Wojskowej Izby Lekar-

skiej w pełni popiera stanowisko Konwentu prezesów 
okręgowych izb lekarskich z dnia 15 października 

Uchwała nr 885/11/VI
Prezydium Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej

z dnia 21.10.2011 r.

w sprawie poparcia stanowiska Konwentu prezesów okręgowych rad lekarskich z dnia 15 października 2011 r.

2011 r., w sprawie uzasadnionych uwag samorządu 
lekarskiego do przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. 
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycz-
nych (Dz.U. Nr 122, poz. 696).

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ
RADY LEKARSKIEJ WIL
Konrad MAćKOWIAK

PREZES
RADY LEKARSKIEJ WIL

Piotr  RAPIEJKO

Przy frekwencji niewiele wyższej 
niż wymagane minimum, 18 li-

stopada Rada Lekarska WIL odbyła 
swoje przedostatnie posiedzenie 
w 2011 r. Uczestniczyło w nim 14 

członków Rady, Dyrektor Biura WIL, 
Główna księgowa WIL oraz Radca 
Prawny WIL. Posiedzenie począt-
kowo prowadził wiceprzewodniczą-
cy RL WIL, prof. dr.. hab. n. med. 

Eugeniusz Dziuk, a kontynuował 
w dalszej części Prezes WIL, dr n. 
med. Piotr Rapiejko. Prof. E Dziuk 
przekazał uczestnikom posiedzenia 
informację nt. działalności Prezesa 
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w czasie między posiedzeniami, 
a następnie przystąpiono do re-
alizacji poszczególnych punktów 
przyjętego porządku posiedzenia. 

Dyrektor Biura przypomniał 
zebranym, że Prezydium RL w paź-
dzierniku przyjęło wstępnie propo-
zycję odbycia Zjazdu Budżetowego 
30 marca 2012 r. i poinformował 
o podjętych już czynnościach 
organizacyjnych, a prowadzący 
posiedzenie zaproponował pod-
jęcie uchwały o zwołaniu Zjazdu  
w uzgodnionym terminie i miejscu 
oraz o powołaniu Komitetu Orga-
nizacyjnego Zjazdu. Przy braku 
głosów sugerujących inny termin, 
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę 
nr 930/11/VI o zwołaniu Zjazdu 
Lekarzy WIL na dzień 30 marca 
2012 r. w Warszawie, w gmachu 
Oxford Tower, przy ul Chałubiń-
skiego. Przewodniczący Komisji ds. 
Rejestru Lekarzy, Wydawania PWZ 
i praktyk lekarskich, kol. Zbigniew 
Zaręba przedłożył wniosek o wyda-
nie lek. Markowi Reszczyńskiemu, 
który ukończył staż podyplomowy 
i zdał LEP – dokumentu PWZ, 
wniosek lek. Artura Matyszewskie-
go – członka OIL w Białymstoku 

– o przyjęcie do Wojskowej Izby 
Lekarskiej, a także wnioski lekarzy 
w sprawach dotyczących wpisów 
do rejestrów praktyk, skreśleń 
i zmian wpisów. 

Po dyskusji nad tymi wnioskami 
Rada podjęła uchwałę nr 929/11/
VI (o wydaniu PWZ lek. M. Resz-
czyńskiemu), wyraziła zgodę na 
wystąpienie do OIL w Białymsto-
ku o przeniesienie do WIL lek. A. 
Matyszewskiego i podjęła ogółem 
35 uchwał w sprawach dotyczą-
cych wpisów do rejestrów praktyk 
lekarskich (od nr 894/11/VI do nr 
928/11/VI). 

W związku z wprowadzoną 
przez Prezesa NFZ zmianą obo-
wiązującej procedury w przed-
miocie zawierania kontraktów na 
wykonywanie świadczeń opieki 
zdrowotnej przez podmioty leczni-
cze tworzone i nadzorowane przez 
ministra obrony narodowej (a także 

ministra sprawiedliwości i ministra 
spraw wewnętrznych i administra-
cji), zdecydowanie pogarszającą 
warunki zawierania kontraktów 
przez wojskowe zakłady lecznicze, 
Rada Lekarska przyjęła jednogło-
śnie przedstawiony jej projekt Apelu, 
adresowanego do Ministra Zdrowia, 
o podjęcie działań przywracających 
dotychczasowy tryb kontraktowania 
świadczeń przez podmioty „mun-
durowe”. 

Wnioski o zaopiniowanie kan-
dydatów na stanowiska kierowni-
cze w wojskowej służbie zdrowia 
przedstawił i szczegółowo omówił 
sekretarz RL WIL kol., Konrad 
Maćkowiak. Wobec braku zastrze-
żeń do kandydatów, Rada udzieliła 
poparcia:
1. płk dr. n. med. Januszowi Hałce 

– na stanowisko Zastępcy Dy-
rektora Instytutu- Komendanta 
Szpitala (w WIM w Warsza-
wie),

2. płk dr. hab. n. med. Markowi 
Rękasowi – na stanowisko: 
Profesor nadzwyczajny – Kie-
rownik Kliniki (w WIM).
Z powodu braku kompletu opinii, 

rozpatrzenie wniosku i podjęcie 
decyzji w sprawie kandydata na 
stanowisko Ordynatora Oddziału 

Chirurgii w 1 SzW w Lublinie odło-
żono do kolejnego posiedzenia 
Rady. 

Ważnym punktem porządku 
posiedzenia była dyskusja, a na-
stępnie przyjęcie prowizorium 
budżetowego na 2012 r. Projekt 
prowizorium, zaakceptowanego 
przez skarbnika WIL, przedstawiła 
i omówiła Główna Księgowa WIL 
pani Renata Formicka. Ponieważ 
do przedstawionego projektu pro-
wizorium poprawek nie wniesio-
no, po przegłosowaniu został on 
jednogłośnie przez Radę przyjęty 
(uchwała nr 932/11/VI). Ustalono 
też, że przyszłorocznemu Zjazdo-
wi Lekarzy przedłożony zostanie 
projekt uchwały rozszerzającej 
krąg osób funkcyjnych, które mogą 
otrzymywać wynagrodzenie (doty-
czyć ma zastępców ROZ i sędziów 
Sądu Lekarskiego WIL). Środki na 
te wynagrodzenia zostały tymcza-
sem ujęte jako rezerwa w przyjętym 
prowizorium. 

W dalszej części posiedzenia 
dotyczącej spraw finansowych, 
Rada podjęła uchwałę nr 933/11/
VI o ustaleniu lekarzowi będącemu 
emerytem składki w niższej stawce 
i uchwałę o przyznaniu wsparcia 
finansowego reprezentacji WIL 

Kpt. lek. Z. Kałuza (z prawej) przyjmuje gratulacje i nagrodę z rąk Prezesa 
RL WIL, dr. n. med. Piotra Rapiejko

Posiedzenie RL WIL
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tującej wiadomości przyznanie 12 
pkt. edukacyjnych uczestnikom XIII 
Konferencji Naukowej Polskiego 
Towarzystwa Medycyny i Techniki 
Hiperbarycznej i 6 pkt. edukacyj-
nych – uczestnikom II Konferencji 

„Lekarza Wojskowego”.

w piłce nożnej na jej udział w XVII 
Mistrzostwach Polski Lekarzy 
w Halowej Piłce Nożnej (uchwała 
nr 931/11/VI).

 Na wniosek Przewodniczącego 
Komisji ds. kształcenia, kol. S. Anto-
siewicza, Rada przyjęła do akcep-

Od lewej: Artur Płachta, wiceprezes RL WIL; Piotr Rapiejko, Prezes RL WIL; 
Zbigniew Kałuza, wyróżniony lekarz; Eugeniusz Dziuk, wiceprezes RL WIL

 Po dyskusji, na wniosek Preze-
sa RL WIL, Rada podjęła decyzję 
o zmianie terminu posiedzenia 
grudniowego. Odbędzie się ono 16 
a nie 9 grudnia br. 

Sympatycznym, końcowym ak-
centem posiedzenia RL WIL było 
wręczenie zaproszonemu i przyby-
łemu na to posiedzenie, kol. kpt. Zbi-
gniewowi Kałuzie nagrody pieniężnej 
i dyplomu – w uznaniu za uzyskanie 
znakomitego wyniku na egzaminie 
LEP. Nagrodę wręczył i serdecznie 
pogratulował koledze Prezes Rady 
Lekarskiej WIL dr n. med. Piotr Ra-
piejko. Warto podkreślić, że tak dobry 
wynik z egzaminu  uzyskał  nasz 
kolega pełniący służbę w jednostce 
wojskowej, co jak wiadomo wymaga 
zdecydowanie większego wysiłku 
aby należycie przygotować się do 
niełatwego egzaminu. Sukces to 
tym większy, bo mocno kontrastują-
cy z zasmucająco słabymi wyników 
uzyskanymi z LEP przez pozostałych, 
zdających lekarzy z WIL.

tekst i foto: Z. U.

Prezes Narodowego Funduszu 
Zdrowia (NFZ) pismem z dnia 

22 sierpnia 2011 r. zmienił do-
tychczas obowiązujące procedury 
w przedmiocie zawierania kontrak-
tów na wykonywanie świadczeń 
opieki zdrowotnej przez podmioty 
lecznicze tworzone i nadzorowane 
przez Ministra Obrony Narodowej 
(a także Ministra Sprawiedliwości 
oraz Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji). 

Zmiana polega na zaniechaniu 
prowadzenia odrębnych postę-
powań konkursowych i rokowań 
dla podmiotów prowadzących 
działalność leczniczą tworzonych 
i nadzorowanych przez wskaza-
nych ministrów, które dotychczas 
realizowane były, przez komórki, 
o których mowa w art. 96 ust. 4 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków pu-
blicznych (Dz. U z 2008 r. Nr 164, 
poz. 1027, z późn. zm.), tj. komórki 
organizacyjne NFZ do spraw służb 
mundurowych (w centrali depar-
tament i wydziały w oddziałach 
wojewódzkich) . 

Komórkom tym zgodnie z art. 97 
ust 7 wspomnianej ustawy, powie-
rzono realizację określonych zadań, 
do których należy m.in. przeprowa-
dzenie konkursów ofert, rokowań 
i zawieranie umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, a tak-
że monitorowanie ich realizacji 
i rozliczanie.

Jak wynika z treści przepisu 
art. 97 ust. 7 powołanej ustawy, 
powyższe zadania, z mocy prawa, 
należą do właściwości komórek 
organizacyjnych do spraw służb 

mundurowych. Skutkuje to koniecz-
nością wyodrębnienia postępowań 
konkursowych i rokowań, prowa-
dzonych w celu zawarcia umów na 
udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej przez podmioty wykonujące 
działalność leczniczą, tworzone 
przez Ministra Obrony Narodowej, 
Ministra Sprawiedliwości oraz 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, od postępowań na 
zasadach ogólnych, prowadzonych 
przez oddziały wojewódzkie NFZ. 
Wprawdzie art. 134 ustawy ustala 
zasadę równego traktowania praw 
świadczeniodawców to jednak 
wskazany przepis nie obliguje do 
przeprowadzania wspólnego postę-
powania w stosunku do wszystkich 
świadczeniodawców, a jedynie 
określa konieczność zapewnienia 
równego traktowania wszystkich 

APEL
Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej
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świadczeniodawców ubiegających 
się o zawarcie umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej i pro-
wadzenia postępowań w sposób 
gwarantujący zachowanie uczciwej 
konkurencji.

Tymczasem zgodnie z nowymi 
zasadami, ustanowionymi przez 
Prezesa NFZ, planowanie oraz 
ogłaszanie postępowań konkur-
sowych i rokowań będzie wspólne 
dla wszystkich możliwych świad-
czeniodawców na danym terenie. 
Natomiast pracownicy komórek do 
spraw służb mundurowych zostaną 
włączeni do tworzenia wspólnych 
planów zakupu oraz udziału w pra-
cach komisji konkursowych w tych 
postępowaniach, w których ocze-
kiwane jest wpłynięcie ofert od tej 
grupy podmiotów.

Powyższa zmiana zasad kon-
traktowania świadczeń opieki zdro-
wotnej dla podmiotów „munduro-

wych” nie jest podyktowana zmianą 
postanowień ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych. 

Uwzględniając powyższe należy 
stwierdzić, że wprowadzona przez 
Prezesa NFZ nowa procedura 
kontraktowania świadczeń me-
dycznych z udziałem podmiotów 
tworzonych i nadzorowanych przez 
wskazanych na wstępie ministrów, 
pozostaje w sprzeczności z treścią 
obowiązujących przepisów ustawy 
oraz stwarza zagrożenie w zakresie 
należytego kontraktowania tych 
świadczeń. 

Powoduje jednocześnie zakwe-
stionowanie sensu wyodrębnienia 
przez ustawodawcę w ramach 
ustawowej działalności Funduszu 
jego komórek organizacyjnych do 
spraw służb mundurowych. W kon-
sekwencji może pozbawić podmioty 
lecznicze podległe omawianym 

trzem ministrom przewidzianej 
przez ustawodawcę – z uwagi na 
ich szczególne zadania w sferze 
bezpieczeństwa i obronności pań-
stwa – możliwości konkurowania 
z zakładami „cywilnymi”, które 
mogą uzyskiwać dotacje i środki ze 
źródeł niedostępnych dla zakładów 

„mundurowych”.
Mając na względzie właściwą 

realizację kontraktowania usług 
medycznych z udziałem utworzo-
nych i nadzorowanych przez Mini-
stra Obrony Narodowej podmiotów 
świadczących takie usługi, apeluje-
my o podjęcie stosownych działań 
przywracających dotychczasowy 
tryb kontraktowania świadczeń 
medycznych przez podmioty mun-
durowe.

Przyjęty w dniu 18 listopada 
2011 r. przez Radę Lekarską WIL.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o z dnia 2 grud-
nia 2009 r.  izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1
Rada Lekarska Wojskowej Izby Lekarskiej zwołuje 

XXIX Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej na dzień 
30 marca 2012 r., w Warszawie. 

§ 2
Powołuje się Komitet Organizacyjny Zjazdu w skła-

dzie:
Przewodniczący

– kol. Konrad Maćkowiak 
wiceprzewodniczący:

– kol. Eugeniusz Dziuk

– kol. Jacek Woszczyk
członkowie:

– kol. Zbigniew Ułanowski 
– p. Renata Formicka
– p. Ewa Petaś
– p. Jarosław Wojciechowski.  

§ 3
Komitet Organizacyjny zapewni realizację cało-

kształtu przedsięwzięć związanych z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem Zjazdu.

§ 4
Nadzór nad realizacją uchwały  powierza się  Se-

kretarzowi Rady Lekarskiej WIL. 
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 930/11/VI
Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej

z dnia 18 listopada 2011 r.
w sprawie zwołania XXIX Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej

SEKRETARZ
RADY LEKARSKIEJ WIL
Konrad MAćKOWIAK

PREZES
RADY LEKARSKIEJ WIL

Piotr  RAPIEJKO

SEKRETARZ
RADY LEKARSKIEJ WIL
Konrad MAćKOWIAK

PREZES
RADY LEKARSKIEJ WIL

Piotr  RAPIEJKO
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 932/11/VI RL WIL

Prowizorium budżetowe Wojskowej Izby Lekarskiej na 2012 r.  

Symbol
Konta

Wyszczególnienie Projekt planu
2012 r.

70 DOCHODY 2 402 019
750 Przychody z działalności samorządowej 1 755 960

752      Składki członkowskie 1 755 960
750 Przychody z zadań przejętych od administracji państwowej 315 000

751       Dotacje MON 315 000
750 Przychody z pozostałej działalności 307 059

753       Odsetki od lokat. 227 059
754       Rejestr prywatnych praktyk lekarskich 40 000
755       Komisja Bioetyki 40 000

760 Przychody z działalności finansowej 24 000
761      Inne operacje finansowe 8 000
762      Pozostałe przychody 16 000

40 KOSZTY 2 312 430
40A Koszty zadań przejętych od administracji państwowej 315 000

40A1      Koszty prowadzenia rejestru lekarzy i wydawania praw wykonywania zawodu 85 035

40A2      Koszty Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 97 510
40A3      Koszty Sądu Lekarskiego 78 845
40A4      Koszty rejestracji prywatnych praktyk lekarskich 53 610

40S Koszty działalności samorządowej 1 910 430
   40S1      Koszty ogólnosamorządowe 1 748 907
   40S3      Koszty wydawania „Skalpela” 161 523

40G Koszty pozostałych zadań 87 000
   40G2      Koszty Komisji Bioetyki 87 000

Na podstawie art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 
2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708), 
pkt 10 i  art. 26, ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 
r o izbach lekarskich /Dz.U. Nr 219, poz. 1708/ oraz 
§ 3 pkt 2 uchwały Nr 9/10/VI XXVII Zjazdu Lekarzy 
Wojskowej Izby Lekarskiej z dnia 26 marca 2010 r. w 
sprawie zasad gospodarki finansowej Wojskowej Izby 
lekarskiej - uchwala się, co następuje: 

§ 1
1. Przyjmuje się prowizorium budżetowe stanowiące 

załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
2. Prowizorium obowiązuje do dnia uchwalenia bu-

dżetu Wojskowej Izby Lekarskiej.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 932/11/VI
Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej

z dnia 18 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na rok 2012

SEKRETARZ
RADY LEKARSKIEJ WIL
Konrad MAćKOWIAK

PREZES
RADY LEKARSKIEJ WIL

Piotr  RAPIEJKO
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Honorowy Obywatel Puław

23 października br. w Puła-
wach (woj. lubelskie) miała 

miejsce uroczystość nadania przez 
Radę Miasta Puławy tytułu Honoro-
wego Obywatela Miasta wybitnemu 
puławianinowi, Panu Generałowi 
prof. dr. hab. med. Janowi Podgór-
skiemu. 

Ukoronowanie starań wniosko-
dawców miało miejsce na okoliczno-
ściowej sesji poświęconej 95 rocznicy 
powstania I Liceum Ogólnokształcą-
cego w Puławach im. Adama Jerzego 
księcia Czartoryskiego.

W ten sposób Profesor Podgór-
ski zasilił wyjątkowo nieliczne, bo 
zaledwie kilkuosobowe, grono osób 
szczególnie uhonorowanych przez 
rodzinne Puławy. Wśród wyróżnio-
nych widnieją między innymi Lech 
Wałęsa oraz Jerzy Buzek. 

W korespondencji skierowanej 
do władz miasta wnioskodawcy 
podnosili między innymi, następu-
jące okoliczności: 
● Jan Podgórski stworzył znany 

w kraju i zagranicą ośrodek 
neurochirurgii w Centralnym 
Szpitalu Wojskowym w Warsza-
wie.

● W powszechnej opinii lekarzy 
Profesor uważany jest za wy-
bitnego specjalistę, pasjonata 
zawodu, oddanego pacjentom 
człowieka o wysokiej etyce 
i kulturze osobistej.

● Pochodzący z cieszącej się po-
wszechnym szacunkiem rodziny 
puławskich lekarzy i społeczni-
ków, sam Doktor Jan Podgór-
ski wielokrotnie dawał dowody 
szczególnego i bezinteresowne-
go zainteresowania losami wy-
magających pomocy medycznej 
puławian.

● Funkcjonujące w puławskim 
środowisku wojskowym Koło 
Kombatantów Misji Pokojowych 
ONZ, w którym zasadniczą część 
stanowią pracownicy zaplecza 
naukowego wojskowej służb 
zdrowia, poparło nieomal jed-
nogłośnie wniosek w sprawie 
nadana tytułu honorowego Ge-
nerałowi Podgórskiemu. Tu cytat 

z Uchwały koła: „Wyrażamy głę-
bokie przekonanie, że inicjatywa 
zmierzająca do uhonorowania 
Doktora Jana Podgórskiego, jako 
wybitnego puławianina, znajdzie 
szeroki pozytywny oddźwięk 
w środowisku obywateli miasta. 
Ten wysokiej rangi wojskowy, 
wybitny specjalista lekarz i przy-
zwoity, życzliwy ludziom człowiek 
jest dumą Puław i zasługuje 
w pełni na nadanie mu godności 
honorowego obywatela.”

● Wśród absolwentów I Liceum 
Ogólnokształcącego w Puła-
wach panowała głęboka po-
trzeba solidarności z wycho-
wankiem puławskiego liceum, 
serdecznym kolegą, któremu 
wyrządzono dotkliwą krzywdę 
moralną kłamliwymi oskarże-
niami (znanymi ogółowi z wielu 
publikacji prasowych). Te zaś, 
w całości oddalił ostatecznie 
niezależny sąd. 

Prof. dr hab. med. Jan Podgórski 
Honorowy Obywatel Miasta Puławy

Na pierwszym planie od lewej: Przewodniczący Rady Miasta – Zbigniew 
Śliwiński oraz Prezydent Miasta – Janusz Grobel w chwili odczytywania aktu 
nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Puławy (23.10.2011 r., sala 
widowiskowa Puławskiego Ośrodka Kultury – Domu Chemika)

Prof. dr hab. med. Jan Pod-
górski dziękuje za wyróżnienie 
(23.10.2011 r., sala widowiskowa 
Puławskiego Ośrodka Kultury – 
Domu Chemika)
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● Jubileusz 95-lecia szkoły, w któ-
rej świadectwo dojrzałości uzy-
skał Jan Podgórski, był w ocenie 
organizatorów uroczystości oko-
licznościowych najlepszą okazją 
do ostatecznego zamknięcia 
kompromitującej sprawy po-
mówień i kłamstw wobec kolegi 
Profesora Podgórskiego.
W imieniu władz miasta dyplom 

informujący o nadaniu honorowego 
tytułu wręczali: Prezydent Miasta 
Puławy, Janusz Grobel oraz Prze-
wodniczący Rady Miasta Puławy, 
Zbigniew Śliwiński.

ppłk w st. spocz. dr Henryk Arciuch 

Notatkę sporządził Przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Ab-
solwentów z okazji 95-lecia I Liceum 
Ogólnokształcącego w Puławach 
im. Adama Jerzego księcia Czarto-
ryskiego.

W trakcie Zjazdu Absolwentów I LO w Puławach im. A. J. ks. Czartoryskiego 
(24.10.2011 r. – dziedziniec przed budynkiem szkoły) z kolegami z klasy – 
Profesor Podgórski pierwszy z prawej

W oddziałach chirurgicznych 
po zabiegach chirurgicznych, 

jak np. operacji żylaków odbytu 
lub po zabiegach operacyjnych 
w jamie brzusznej chorzy często 
nie mogą oddawać moczu i za-
chodzi konieczność cewnikowania 
pęcherza moczowego. Mimo iż 
technika wprowadzania cewnika do 
pęcherza moczowego w zasadzie 
jest prosta to personel ma czasem 
trudności. Taki stan rzeczy zrodził 
pomysł ułatwienia wprowadzenia 
cewnika do pęcherza moczowego. 

W 109 Szpitalu Wojskowym 
w Szczecinie zmodyfikowano me-
todę cewnikowania pęcherza mo-
czowego na oddziale chirurgicznym. 
Usprawnienie polega na tym, że 
cewnik Foleja dobrze smarujemy 
żelem z ksylokainą i wprowadza-
my do światła cewki moczowej aż 
do oporu, wówczas wstrzykujemy 
strzykawką Joneta do światła 
cewnika 0,5% Iignokainy, która 
rozszerza światło cewki moczowej 
i znieczula. Po takim zabiegu chory 
nie ma bólu, a cewnik z łatwością 

Prosta metoda ułatwiająca cewnikowanie 
pęcherza moczowego

przechodzi do pęcherza moczo-
wego. 

Metoda ta została wypróbo-
wana w 109 Szpitalu Wojskowym 
w Szczecinie na oddziale chirur-
gicznym i w Przychodni. Bardzo 
ułatwiła cewnikowanie pęcherza 
moczowego u chorych. Zachęcam 
do stosowania tej metody. 

Metodę opracował dr n. med. 
Jan Duszkiewicz, specjalista chi-
rurg. 

dr n. med. Jan DUSZKIEWICZ

Praca dla lekarza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie zatrudni,

 lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji na stanowisko ordynatora/koordynatora oddziału. 
Zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub kontrakt. 

Kontakt pod nr tel. 52-315-25-15 lub 315-25-33 
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7 Szpital Wojskowy

Po wielomiesięcznych staraniach 
w czerwcu br. minister obrony 

narodowej podpisał zarządzenie nr 
18 z dnia 9 maja 2011 r. o nadaniu 
7 Szpitalowi Marynarki Wojennej 
z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku 
imienia Kontradmirała Profesora 
Wiesława Łasińskiego. 

Profesor Wiesław Łasiński zaj-
muje szczególne miejsce w pamięci 
środowiska medycznego Trójmia-
sta i Łodzi. Był Komendantem 
7 Szpitala Marynarki Wojennej, 
rektorem Wojskowej Akademii 
Medycznej i Rektorem ówczesnej 
Akademii Medycznej w Gdańsku. 
Był żołnierzem września, brał 
udział w krwawych walkach nad 
Bzurą, skąd trafił do niewoli. Po 
powrocie do kraju, zweryfikowany 
do stopnia kapitana rozpoczął 
służbę w Marynarce Wojennej, 
której pozostał wierny do ostatnich 
swoich dni. Osoba Kontradmirała 
profesora Wiesława Łasińskiego 

łączy w sobie wzory postaw oficera, 
lekarza, naukowca. Jest autorem 
podręcznika „Anatomia głowy dla 

stomatologów”, twórcą jedynego 
polskiego topograficznego atlasu 
anatomicznego.

Profesor Wiesław Łasiński opu-
ścił nas 23.07.2010 r. W paździer-
niku 2010 r. odbyło się posiedzenie 
Kapituły Wawrzynu Eskulapa przy 
7 Szpitalu Marynarki Wojennej. 
Postanowieniem Kapituły był akt 
erekcyjny dla wdrożenia procesu 
nadania imienia szpitalowi.

Święto uroczystego nadania imie-
nia 7 Szpitalowi Marynarki Wojennej 
powiązane zostało z 50-leciem Za-
kładu Medycyny Morskiej i Hiperba-
rycznej WIM i zaplanowane na termin 
17-20.11.2011 r.  Obchody nadania 
imienia odbyły się 17.11.2011 r. Uro-
czystość rozpoczęła msza święta 
w intencji 20-lecia kaplicy szpitalnej, 
profesora Wiesława Łasińskiego 
i chorych, celebrowana przez Jego 
Ekscelencję  Księdza Arcybiskupa 
Metropolitę Gdańskiego gen. dyw. 
Sławoja Leszka Głódzia. Po mszy 
odbyło się uroczyste odsłonięcie 
pamiątkowej tablicy, którego w asy-
ście płk rez. lek. Jana Oleksego – 

Uroczystość nadania imienia 7 Szpitalowi 
Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ

Komendant 7 SzMW, kmdr dr n. med. Włodzimierz Żychliński
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oficjalnego spadkobiercy Profesora 
Wiesława Łasińskiego i komendanta 
Szpitala dokonał reprezentujący Sze-
fa Inspektoratu Wojskowej Służby 
Zdrowia, ppłk lek. Grzegorz Szuliński 
oraz jej poświęcenie przez Arcybisku-
pa Księdza Generała Sławoja Leszka 
Głódzia.  Po odsłonięciu zebrani go-
ście, wśród których witaliśmy rodzinę 
profesora Łasińskiego; Szefa Sztabu 
Marynarki Wojennej, wiceadmirała 
Jerzego Patza;  komendanta 10 
Szpitala Woskowego w Bydgoszczy, 
płk. lek. Krzysztofa Kacprzaka; Szefa 
Służby Zdrowia Marynarki Wojennej, 
kmdr. lek. Dariusza Lewickiego; ko-
mendanta WOMP Gdynia, kmdr lek 
Krzysztofa Drąga; rektorów uczelni 
Trójmiasta z dziekanem kolegium 
rektorskiego, prof. Romualdem 
Cwilewiczem  i rektorem Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego, 
prof. Januszem Morysiem na czele. 
Zaszczycili uroczystość profeso-
rowie i pracownicy oraz naukowcy 
związani z Zakładem Medycyny 
Morskiej i Tropikalnej WIM z pro-
fesorem Romualdem Olszańskim 
i profesorem Kazimierzem Dęgą 
na czele.  Mieliśmy przyjemność 
gościć zaprzyjaźnionych admirałów, 
oficerów Marynarki Wojennej, byłych 
komendantów, ordynatorów i pra-
cowników Szpitala. 

Laudację na cześć kontradmira-
ła profesora Wiesława Łasińskiego 
wygłosił profesor Kazimierz Dęga. 

Przedstawił życiorys i dokonania 
naukowe profesora, jego walory 
osobowościowe, mądrość i upór 
w dążeniu do celu. Uwypuklił jego 
miłość do gór i do morza. 

Wykład inauguracyjny pt. „Pro-
blemy zasad etyki medycznej 
w konfliktach zbrojnych” w 7 Szpi-
talu Marynarki Wojennej o nowej 
nazwie wygłosił płk dr Józef Bukow-
ski Kierownik Zakładu Bioetyki WIM 
w Warszawie. Wykład zawierał zbiór 
dylematów etycznych, moralnych, 
medycznych i wojskowych zawodu 
oficera lekarza, uzmysłowił trud 

i niebezpieczeństwo naszej profesji. 
Pokazał jak pięknym przykładem 
i wzorem zachowań w sytuacjach 
konfliktów zbrojnych jest osoba 
Patrona Szpitala oraz pokazał stale 
zmieniające się międzynarodowe 
prawo regulujące nasze obowiązki 
żołnierzy i lekarzy.  

Pragnę bardzo podziękować 
autorom wystąpień:  kmdr. rez. prof. 
Kazimierzowi Dędze, kmdr. rez. prof. 
Romualdowi Olszańskiemu i płk. 
dr. Józefowi Bukowskiemu za tak 
ważne i piękne treści pokazujące jak 
istotna w naszym życiu zawodowym 
i prywatnym jest godność, prawość, 
mądrość, wiedza, etyka, prawda 
i odwaga. Pokazali, że mimo zmie-
niających się uwarunkowań, stuleci, 
osób są wartości dla których warto 
żyć i tworzyć. Dziękuję również Woj-
skowej Izbie Lekarskiej za wszech-
stronną pomoc w zorganizowaniu 
uroczystości. 

   Obserwowałem dzieci rodziny 
profesora Łasińskiego, które licznie 
przybyły na naszą uroczystość. 
Widziałem ich prawdziwy zachwyt 
i dumę z noszonego nazwiska. 
Składane przez nie kwiaty pod ta-
blicą upamiętniającą profesora dla 
nich nigdy nie zwiędną. 

kmdr dr n. med. W. ŻYCHLIńSKI

Tablica upamiętniająca kontradmirała prof. Wiesława Łasińskiego
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Sympozjum urologów

W dniach 21-22.10.2011 r., w Na-
łęczowie, odbyło się XXXI 

Sympozjum Sekcji Urologów Woj-
skowych Polskiego Towarzystwa 
Urologicznego. Gospodarzem Sym-
pozjum był zespół Oddziału Urolo-
gicznego 1 Szpitala Wojskowego SP 
ZOZ w Lublinie pod kierownictwem 
mjr. lek. Krzysztofa Hałasy, Sekcja 
Urologów Wojskowych PTU z jej 
Przewodniczącym dr. Stanisławem 
Stępniem i Klinika Urologii Wojsko-
wego Instytutu Medycznego w War-
szawie kierowana przez prof. dr. hab. 
n. med. Henryka Zielińskiego. 

Otwarcie Sympozjum poprze-
dziła msza św. dla jego uczestników, 
odprawiona w miejscowym kościele 
przez ks. Marka Czerko  probosz-
cza tej parafii i ppłk. ks. prałata Mar-
ka Kwiecińskiego z WIM. Następnie 
uczestnicy i goście Sympozjum 
wysłuchali wieczornego koncertu 
przed Pałacem Małachowskich 
w wykonaniu  Orkiestry Wojskowej 
z Lublina.

W pięknej sali balowej Pa-
łacu Małachowskich, W imieniu 
organizatorów przybyłych gości 

serdecznie powitali mjr lek. K. Ha-
łasa – Przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego Sympozjum oraz 
Przewodniczący Sekcji UW PTU, 
dr S. Stępień. List, posłanie do ze-
branych od J. E. Ks. Biskupa Józe-
fa Guzdka, Biskupa Polowego WP 
odczytał ppłk ks. Marek Kwieciński.  
Pozdrowienia wraz życzeniami dla 
uczestników Sympozjum przesłał 
też Prezes RL WIL, dr n. med. Piotr 
Rapiejko, którego reprezentował 
uczestniczący w Sympozjum Dy-
rektor Biura WIL. Okolicznościowe 
wystąpienia mieli też Szef Inspek-
toratu Wojskowej Służby Zdrowia 
płk lek. Piotr Dzięgielewski oraz 
burmistrz Nałęczowa – Andrzej 
Roman Ćwiek.  W uznaniu dla za-
sług naukowych i tych wiążących 
się z działalnością na rzecz Sekcji 
UW PTU, mjr K. Hałasa wręczył 
buławy profesorom: K. Barowi – 
marszałkowską, a  H. Zielińskiemu 

– hetmańską. Prof. Piotr Chłosta 
odebrał, z nieukrywanym wzru-
szeniem i wdzięcznością – szablę 
kawaleryjską. Zaplanowany na 
wieczór wykład inauguracyjny 
prof. Czesława Jeśmana nt. „Syl-
wetka gen. dyw. prof. Bolesława 
Szareckiego – 1-go Honorowego 
Członka PTU” przełożono na dzień 
następny, ponieważ trudne wa-
runki drogowe opóźniły przybycie 
pana profesora. Występ Marka 
Andrzejewskiego z zespołem Lu-
belskiej Federacji Bardów stanowił 
atrakcyjne dopełnienie otwarcia 
Sympozjum.  

Właściwy, naukowy program 
Sympozjum, realizowano od rana 
dnia następnego. Niezwykle cie-
kawie i bogato ilustrowany prze-
źroczami wykład dot. biografii gen. 
prof. B. Szareckiego, który wygło-
sił prof. Cz. Jeśman, odebrano 
z aplauzem. Opisaną postać Pa-
trona WAM – gen. B. Szareckiego, 
z nieukrywaną dumą wspominali 
urolodzy wojskowi – absolwenci 

WAM, a szczegóły  z życia Patrona 
Naszej Uczelni wywarły ogromne 
wrażenie  na gościach . 

W XXXI Sympozjum SUW PTU 
wzięło udział kilkudziesięciu lekarzy 
i pielęgniarek. Program sesji obej-
mował problematykę rozpoznawania 

Sympozjum urologów wojskowych

Przybyłych na Sympozjum wita mjr 
lek. K. Hałasa

Dr S. Stępień, przewodniczący Sek-
cji Urologów Wojskowych PTU

Szef Inspektoratu Wojskowej 
Służby Zdrowia, płk lek. Piotr 
Dzięgielewski
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pielęgnacji urostomii oraz edukacji 
pacjentów z urostomią.

Wybór Uzdrowiska Nałęczów 
na miejsce Sympozjum okazał się 
nad wyraz trafny. Wspaniały kli-
mat Pałacu Małachowskich, cisza, 
zaskakująco piękna pogoda, uroki 
jesiennego Parku Zdrojowego i do-
skonałe warunki hotelowe umilały 
pobyt w Nałęczowie uczestnikom 
Sympozjum. Organizatorzy Sympo-
zjum w pełni zasłużyli sobie na wiel-
kie uznanie i słowa podziękowania 
za ich wysiłek organizacyjny.

Tekst i foto
Zbigniew UłANOWSKI

i leczenia operacyjnego  BPH (od-
było się 5 wykładów tematycznych) 
oraz nowych wyzwań w urologii 
zabiegowej. Wykłady wygłosili m.in.: 
prof. Zbigniew Kwias – „Zabiegi 
chirurgiczne otwarte w leczeniu 
gruczolaka stercza”, dr Andrzej 
Buczyński – „Ocena urodynamiczna 
pacjenta z gruczolakiem stercza”, 
prof. Krzysztof Bar – „TURP – czy 
nadal pozostaje złotym standardem 
w leczeniu operacyjnym BPH”. 
Sesję zakończył panel ekspertów  
pod przewodnictwem prof. H. Zie-
lińskiego.  W kolejnej Sesji wykłady 
wygłosili m.in.:  prof. Piotr Chłosta 

– „LAP-RC laparoskopowe wycięcie 
pęcherza”, dr Waldemar Białek – 

„Elastografia stercza”, ppłk dr Jacek 
Panek – „Laparoskopowa adrena-
lektomia”. Dr Józef Stępień w przej-
rzystym i wyczerpującym wykładzie 
zapoznał uczestników Sympozjum 
z pragmatyką przekształceń SP 
ZOZ-ów w spółki prawa handlowego 
w świetle obowiązujących nowych 
aktów prawnych.    Wszyscy pre-
legenci zaprezentowali najwyższą 
naukową jakość wykładów, które 
bez wątpienia znacząco poszerzyły 
wiedzę specjalistyczną uczestniczą-
cych w Sympozjum lekarzy. 

Równolegle z sesjami dla le-
karzy odbywały się warsztaty dla 
pielęgniarek z oddziałów urologicz-
nych i chirurgicznych poświęcone 

Mjr lek. K. Hałasa wręcza buławy: z lewej – prof. K. Barowi, z prawej – prof. H. Zielińskiemu

Prof. P. Chłosta odebrał z rąk mjr. K. 
Hałasy szablę kawaleryjską

Lubelska Federacja Bardów. Drugi od prawej – lider zespołu, M. Andrze-
jewski
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Dzień Podchorążego

W dniu 26 XI 2011 odbył się II 
Bal Podchorążego Wydziału 

Wojskowo-Lekarskiego. Na bal 
przybyło wielu znamienitych gości 
specjalnych: Szef Inspektoratu 
Wojskowej Służby Zdrowia płk 
lek. Piotr Dzięgielewski, Dziekan 
Wydziału Wojskowo-Lekarskiego 
prof. dr hab. Zbigniew Baj z mał-
żonką, Komendant Wojskowego 
Centum Kztałcenia Medycznego 
płk lek. Zbigniew Aszkielaniec z 
małżonką, Dyrektor ds. Szkolenia 
Wojskowo-Lekarskiego prof. dr 
hab. Jacek Rysz z małżonką, 
Rezydent parafii pod wezwaniem 
św. Jerzego w Łodzi ks. ppłk Sta-
nisław Błądek, Dziekan Wydziału 
Zarządzania WSOWL płk dr hab. 
Dariusz Skorupka z małżonką.

Bal rozpoczął się pokazowym 
polonezem przygotowanym przez 
podchorążych po którym goście 
specjalni zostali zaproszeni do 
zatańczenia walca angielskiego 
przy akompaniamencie muzy-
ków Akademii Muzycznej w Łodzi.  

Posiłkowi towarzyszył 
koncert fortepianowy 
wykładowcy Akademii 
Muzycznej. 

Następnie prze-
szl iśmy do właści-
wej treści wieczoru, 
wspó lne j  zabawy 
przerywanej wystę-
pami tancerek grupy 
V6 Dance z Łodzi. 
Jako akcent ze strony 
podchorążych pierwszego roku 
wystąpił zespół „Stapens” z kom-
pozycją własnego autorstwa. 

O północy odśpiewano Hymn 
Podchorążego, po którym pojawił 
się tort, który został pokrojony sza-
blą przez zaproszonych gości. Na-
stępnie myśli świętujących uleciały 
w kierunku wspomnień Wojskowej 
Akademii Medycznej z nutami 
utworu „Przeżyj ten WAM”. Zdecy-
dowana większość uczestników ba-
wiła się do samego końca zabawy. 
W balu uczestniczyło łącznie 201 
osób, W tym 110 podchorążych.

Obchody Dnia Podchorążego na Wydziale Wojskowo-Lekarskim

Bal Podchorążego

Obchody w WCKMed

W Dzień Podchorążego przy-
padający na 29 listopada odbyła 
uroczystość złożenia wieńców 
pod pomnikiem gen. bryg. prof. dr. 
med. Bolesława Szareckiego przez, 
Szefa IWSZ, Dziekana WWL, oraz 
Komendanta WCKMed. Następnie 
odbyło się spotkanie podchorążych 
z wyżej wymienionymi gośćmi, pod-
czas którego zostali wyróżnieni naj-
bardziej zasłużeni podchorążowie. 
Uroczystość zwieńczyła uroczysta 
kolacja.

Ogólnopolskie Obchody 
Dnia Podchorążego

Tego samego dnia w Belwede-
rze odbyły się uroczyste obchody 
Dnia Podchorążego, na który zosta-
ły zaproszone delegacje wszystkich 
wyższych uczelni wojskowych, w 
tym podchorążych WWL, przez 
zwierzchnika sił zbrojnych, Prezy-
denta RP Bronisława Komorow-
skiego. 

Obchody obejmowały złożenie 
wieńca pod popiersiem Piotra 
Wysockiego, dowódcy sprzysięże-
nia podchorążych, przy budynku 
dawnej Szkoły Podchorążych Pie-
choty, następnie przemarsz spod 
Podchorążówki do Belwederu. Na 
placu przed Belwederem odbył się 
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Szanowni Państwo,

W imieniu Okręgowej Izby Le-
karskiej w Warszawie oraz Fun-
dacji Lekarskiej Pro Seniore mam 
zaszczyt zaprosić Państwa na Piątą 
Charytatywną Galę Karnawałową 
Przyjaciół Fundacji Lekarskiej Pro 
Seniore. Bal odbędzie się w dniu 4 
lutego 2012 roku w hotelu Mar-
riott w Warszawie, w godzinach 
20.00-4.00.

 Najbliższy Bal Karnawałowy 
będzie już piątym Balem Charytatyw-
nym organizowanym przez Fundację 
Lekarską Pro Seniore i Okręgową 
Izbę Lekarską w Warszawie. Zbie-
ramy się w gronie przyjaciół i jak 
zawsze gwarantujemy udaną zaba-
wę! Uzyskane środki z gali, zostaną 
przeznaczone na cele statutowe 
fundacji, która w każdym roku współ-
organizuje turnusy rehabilitacyjne 
dla emerytowanych i potrzebujących 
lekarzy. 

 Przewidywane są liczne atrak-
cje: loteria fantowa, licytacja prze-
kazanych nam dóbr, które co roku 
przekazują nam: Minister Zdrowia, 
Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego oraz Prezydent Miasta 

Stołecznego Warszawy. Imprezę 
poprowadzi Jacek Borkowski, 
zaś wieczór umili nam znakomity 
zespół Drugi Tydzień i kwartet 
teatru Rampa. 

 Bardzo ważnym elementem 
Charytatywnej Gali Karnawałowej 
będzie wręczenie statuetki Benevo-
lenti (łaskawcy – życzliwemu) Pani 
Nataszy Urbańskiej, za przekaza-
nie na rzecz Fundacji swojego hono-
rarium za ubiegłoroczny występ.

Przypominamy, iż wpłacając 
darowiznę bezpośrednio na rzecz 
fundacji (nr konta 34 2030 0045 
1170 0000 0330 4290) można sko-
rzystać z odpisu podatkowego.

Można również zamówić pokój 
hotelowy wraz ze śniadaniem oraz 
możliwością korzystania z basenu, 
spa oraz siłowni. 

Jeśli potrzebne są dalsze in-
formacje, bardzo proszę o kontakt 
telefoniczny: 604-911-233

 668-398-719 
lub  mailowy: 
andrzejsurowiecki@wp.pl 

Będziemy zaszczyceni jeśli 
będziemy mogli gościć Państwa 
na naszym Balu Lekarskim. Liczba 
zaproszeń jest ograniczona.

Z wyrazami szacunku

Andrzej SUROWIECKI

Charytatywna Gala Karnawałowa

uroczysty apel pamięci walczących 
w powstaniu  zgodny z ceremonia-
łem wojskowym. Prezydent złożył 
też wieniec pod pomnikiem Józefa 
Piłsudskiego. Po uroczystościach 
wszyscy obecni goście zostali 
zaproszeni na bankiet w budynku 
Belwederu. 

st. kpr. pchor. Michał ŻYCHLIńSKI
kpr. pchor. Mateusz WIATR

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 
Bronisław Komorowski w otoczeniu 
podchorążych Wydziału Wojskowo-
Lekarskiego
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Zjazd „Ciemiorków”

Ten tytuł był mottem VII Ekstra-
ordynaryjnego Spędu Ciemior-

ków – „Czterdzieści lat minęło, 
czyli u Mańka nad stawem”, który 
odbył się w dniach 17-19 czerwca 
2011 w Dobieszkowie koło Łodzi, 
zorganizowany przez pensjono-
wanych pułkowników, Mariana 

„Dójka” Dójczyńskiego oraz niżej 
podpisanego. Do pełnych 40. lat 
do promocji zabrakło nam jednego 
dnia – no proszę, starsi panowie, a 
jaka precyzja!

Kurs VIII WAM, czyli kurs 
Ciemiorków ukończyło nas w 
roku 1971 aż 182, zmarło do tego 
roku 39.(!), co stanowi około 20%. 
Straty nieodwracalne znaczne! Na 
jubileuszowy Spęd udało się wy-
wabić z jam, z domów, z willi – 57., 
co stanowi 39% stanu. Nie jest to 
wynik porażający, ale z upływem 
czasu ruchliwość Ciemiorków 
zbliża się do ruchomości naszych 
stawów biodrowych, o innych or-
ganach z wrodzonej skromności 
nie wspomnę. Wraz z Żonami 
Ciemiorkowymi uskładało się 91 
osób, czyli sporo, a z gośćmi dobi-
liśmy do setki. Aby wzmocnić nas 
ilościowo oraz podnieść IQ sza-
nownego zgromadzenia, obecny 
były dwa psy – owczarek niemiecki 

„Korus” Lipski ze Szczecina oraz 
podający się za beagle’a „Asik” 
Kuźma, ze Stolycy Do incydentów 
nie doszło!

Było wyjątkowo sympatycz-
nie! Rozpoczęliśmy wykwintnym 
bankietem na wielu stołach, pod 
stołem nie skończył nikt! Po powi-
taniu gości, m.in. naszego ostat-
niego Dowódcy, płk. Kazimierza 
Juścińskiego, który zastępując 
płk. Ciemiora pozwolił na złapać 
oddech przez ostanie dwa lata stu-
diów, oraz przedstawiciela władz 
Naszej Nieboszczki Akademii w 

osobie dziekana wydziału wojsko-
wo-lekarskiego, Pana profesora 
Zbigniewa Baja przez Kolegę 
„Dójka” Dójczyńskiego, oraz odczy-
taniu tradycyjnego, niestety, Apelu 
Poległych i uczczeniu Kolegów, 
którzy odeszli, niżej podpisany 
przedstawił program wspomnienio-
wo-artystyczno-poetycki własnej 
produkcji, łzawy, ckliwy, sięgający 
do lat 60. ubiegłego wieku, mający 
uzmysłowić słuchaczom, ile to już 
lat minęło i pocieszyć, że jednak 
jeszcze łazimy o własnych siłach. 
Koledzy usłyszeli „Balladę o ma-
newrach zimowych”, opisujących 
pierwsze i, na szczęście jedyne, 
zimowe manewry wamowskie w 
okolicach Nowosolnej oraz „Po-
emat o Wicku Morskim”, nawią-
zujący do naszych pierwszych 
dokonań poligonowych w pierw-
szych jednostkach wojskowych. O 
nieubłaganym upływie czasu przy-
pomniał, załączony do niniejszych 
wspomnień wiersz „Gdzie odszedł 
młody podchorąży?” Bankiet trwał 
do wczesnych godzin porannych, a 
bezwzględna pobudka zerwała do 
następnych zadań. 

W sobotę pojechaliśmy na plac 
9 maja (nazwa słuszna i aktualnie 
obowiązująca to plac gen. Hallera), 
aby w sali posiedzeń „resztówki” 
WAM dostąpić zaszczytu otrzyma-
nia Dyplomów Czterdziestolecia, 
wydanych pięknie, napisanych fi-
luternie (egzemplarz w załączeniu), 
podpisanych przez kogo trzeba i 
wręczonych przez Pana Profesora 
Mariana Brockiego, prorektora ds. 
klinicznych Uniwersytetu Medycz-
nego, który na kształt omszałego 
głazu – ostańca, reprezentuje 
dawnych wamowców we władzach 
uczelni, która dokonała „wrogiego 
przejęcia spółki”, jak fachowcy 
określają to, co zrobiono z Wojsko-

wą Akademią Medyczną. Z jego ust 
usłyszeliśmy jakie to plany rodzą 
się w wojskowej służbie zdrowia 

„w temacie” reaktywowania szko-
lenia lekarzy wojskowych (czytaj 
reaktywacji WAM). Wszystko to 
przywodzi na myśl tworzenie przed 
wielu laty już dzisiaj legendarnego 
Fakultetu Wojskowo-Medycznego. 
I komu to wszystko przeszkadzało, 
panie Havranek? Ponieważ z na-
szą Uczelnią  związani jesteśmy 
sentymentalnie, życzymy powo-
dzenia tej godnej inicjatywie, do 
której nijak mają się plany kolejnej 
redukcji naszej armii. 

Jak zwykle złożyliśmy kwiaty 
pod pomnikiem gen. Szareckiego, 
który naszej Akademii patronował 
i który do jej likwidacji nigdy by 
chyba nie dopuścił. W drodze po-
wrotnej tradycyjna wizyta w części 
wojskowej cmentarza „Na Dołach”, 
odwiedziny na grobach Kolegów 
oraz płk. Edmunda Ciemiora, od na-
zwiska którego nosimy zaszczytny 
przydomek Ciemiorków.

Wieczorem bawiliśmy się przy 
ognisku  z tańcami i z wyszynkiem. 
Było smacznie, obficie, miejscami 
wzruszająco. Furorę zrobił Kolega 
Wojtek „Nurek” Nurkiewicz, który 
znienacka pojawił się we własnym, 
oryginalnym, „z epoki”, mundurze 
wyjściowym podchorążego VI 
roku WAM. Wchodzi w ten mundur 
z taką samą gracją jak przed 40. 
laty! Udowodnił swoim wyczy-
nem, że można jeszcze wejść w 
mundur z promocji! Każdy chciał 
mieć zdjęcie z „tym młodym pod-
chorążym!”. Jak pięknie lśniły na 
rękawach trzy srebrne, nieco już 
przydymione grube paski! Żal za 
serce ściskał!

Kombatanckie wspomnienia 
trwały do późnej nocy. Jeszcze 
przed zapadnięciem zmroku pod-
jęto próby ustalenia miejsca na-
stępnego Spędu. Pomysłów było co 
niemiara, chętnych do organizacji 
jakby nieco mniej. Padł nawet po-
mysł Spędu w Bawarii, gdzie dni 
i godziny do emerytury – ale w 
euro! – liczy nasz Kolega Wieniek 

W głowie się nie mieści, 
że to już czterdzieści!
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Ślipy. Szkoda, że nikt nie wyemi-
grował do Australii! W końcu, w 
wyniku intensywnych przesłuchań 
i mobbingu, a nie obyło się nawet 
bez molestowania(!),  udało się 
wydusić wstępne „oświadczenie 
woli” od Kolegi Andrzeja „Mrówy” 
Olszewskiego, który od pewnego 
czasu zajmuje się piastowaniem 
godności burmistrza Łęczycy. Jeśli 
propozycję podtrzyma, zapowiada 
się iście diabelski Spęd!

Około południa w niedzielę 
rozstawaliśmy się z Kolegami 
i ich Połowicami w nastrojach 
bardzo dobrych, chociaż nieco 

nostalgicznych. Cóż, wiek ma 
swoje prawa!

No to zobaczenia już za rok, 
w połowie 2012, u Łęczyckiego 
Diabła, który delikatnie swoją pro-
pozycje podtrzymuje!

PS. Z ostatniej chwili – bur-
mistrz miasta Łęczyca, Andrzej 

„Mrówa” Olszewski postanowił 
dobrowolnie poddać się karze, 
organizując VIII Jubileuszowy 
Spęd Ciemiorków „U łęczyckiego 
diabła” w zarządzanym przez 
siebie mieście Łęczyca w dniach 
od 24 (czwartek) do 27 (niedziela) 
maja 2012. Identyfikator dla jednej 

osoby kosztuje 700 (siedemset) 
złotych, gdyż „zielona wyspa” z lek-
ka traci swój kolor. Miejmy nadzieję, 
że do maja 2012 z jej zieleni nie 
zostanie wyłącznie wspomnienie 
naszych zielonych mundurów! 
Apeluję więc o wzmożenie dyscy-
pliny finansowej własnej i własnych 
rodzin, aby uskładać na wpisowe! 
Konto bankowe, na którym nadal 
trzymam łapę, ma nadal ten sam 
numer, który zostanie podany w 
oddzielnym zawiadomieniu spędo-
wym na przedwiośniu 2012.

Włodzimierz „Wowka” KUźMA

Gdzie odszedł młody 
podchorąży?
Pentagon bloków przy Źródłowej,
Człowiek ogarnąć nie nadąży,
Czasów młodości swej wojskowej,
Gdzie odszedł młody podchorąży?

Gdzie się podziały lata młode,
Gdzie naramiennik tylko z „wamką”,
Kocem nakrywasz się po brodę,
A już dyżurny szarpie klamką.

Przez lata trudnej medycyny,
Przez zimne noce poligonu,
Przez oddalenie od rodziny,
Do posiwiałych skroni szronu.

Zmieniały się naramienniki,
Gwiazdki błysnęły jak na niebie,
Marszowej słychać rytm muzyki,
Marsz generalski – dziś dla Ciebie!

Potem przed Tobą życia boje,
Szanse, awanse, zawierucha,
Dzisiaj bogate życie swoje,
Chcesz opowiedzieć – nikt nie słucha!

Choć człowiek przeszedł w stan spoczynku,
Choć za wnukami ledwie zdąży,
Dziś znowu stanąć chce w ordynku,
Gdzie odszedł młody podchorąży?

Włodzimierz „Wowka” KUźMA
Sonaty, 25 lipca 2010

Kapituła Kursu Ósmego „Ciemiorków”

Zaświadcza uroczyście, 
że posiadacz niniejszego dyplomu

PT Leon Kowalski, 
pensjonowany lekarz wojskowy,

dyplom tenże uzyskał  z wielkim trudem, 
wyrzeczeniem i samozaparciem w roku 1971, 
w Wojskowej Akademii Medycznej w mieście 
Łodzi, całym swym dalszym życiem zawodowym 
potwierdził, że przyznanie Mu tytułu lekarza 
nie było pomyłką, nie wiązało się ze zbyt dużym 
ryzykiem ani drastycznym obniżeniem stanu 
bezpieczeństwa publicznego oraz, co było od 
początku do przewidzenia, nie zaowocowało 
żadnym nowym odkryciem w zakresie medycyny, 

a więc: Ciemior się nie mylił!

Spotykając się w 40. rocznicę tego wiekopomnego 
wydarzenia, kierowani wspaniałomyślnością, 
i wiedzieni nadzieją na dalszą świetlaną przyszłość 
zezwalamy posiadaczowi niniejszego dyplomu 
na zajmowanie się medycyną konwencjonalną 
i niekonwencjonalną, póki siły Go nie opuszczą.

Kapituła Kursu VIII Ciemiorków
Marian „Dójek” Dójczyński Włodzimierz „Wowka” Kuźma

M.p. 18 czerwca 2011 r.
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Wspomnienia

I znowu jest nas o jednego Cie-
miorka mniej! 9 listopada 2011 r., 

pięć tygodni przed swoimi 64. 
urodzinami, zmarł w Warszawie 
Kolega Sławek Magier, który całe 
swoje życie poświęcił wojskowej 
służbie zdrowia. 

Urodzony w Warszawie, syn 
oficera, wraz z rodzicami wędrował 
po ówczesnych wojskowych garni-
zonach. Szkołę podstawową ukoń-
czył w Warszawie, ale liceum już w 
Szczecinku, skąd w roku 1965, po 
zdaniu egzaminów wstępnych tam-
tejsze WKU jako niepełnoletniego 
ochotnika, skierowało Go jako słu-
chacza do Wojskowej Akademii Me-
dycznej w mieście Łodzi. Tam los 
rzucił Go w troskliwe objęcia ppłk 
Edmunda Ciemiora i chor. Bolka 
Sąsiadka, na kurs VIII, później na-
zwany kursem Ciemiorków. Wysoki, 
szczupły, zawsze elegancki i za-
dbany, wzbudzał zainteresowanie 
kobiet, o czym świadczyć mogą trzy 
małżeństwa, oraz zawiść i zazdrość 
ze strony Kolegów i otoczenia, które 
Go nie opuszczały przez całe Jego 
życie. W czasie studiów związany 
był z wamowskim teatrem „Ver-
bum”, w którym próbował swych 
sił na deskach scenicznych, zanim 
los kazał mu próbować sił na poli-
gonach i na czołgowiskach. Mało 
kto ze starszych Kolegów może się 
pochwalić tak pięknym, liniowym, 
życiorysem. Młodszym Kolegom 
możliwość taka nie będzie już dana, 
wobec systematycznego zaniku 
naszej armii i towarzyszącej jej 
wojskowej służby zdrowia. 

Młody, przystojny, już na oko 
stworzony do dowodzenia, pod-

porucznik Magier po ukończeniu 
studiów w WAM w roku 1971, staż 
podyplomowy odbył w 110 Szpitalu 
Wojskowym w Elblągu, do którego 
w roku 1986 powróci już jako zastęp-
ca Komendanta. Aby do tego doszło 
wspinał się po kolejnych szczeblach 
kariery wojskowej w 16 Elbląskiej 
Dywizji Pancernej w pułkach czoł-
gów średnich, od lekarza kompanii 
medycznej, przez jej dowódcę, 
starszego lekarza, dowódcę – ko-
mendanta batalionu medycznego 
Dywizji w Braniewie, do stanowiska 
szefa jej służby zdrowia . Po rocz-
nej praktyce w Szefostwie Służby 
Zdrowia w Warszawie w roku 1986 
powraca do 110 Szpitala Wojskowe-
go w Elblągu. W roku 1989 rozpo-
czyna 11. letni finał swojej kariery w 
Warszawie, od starszego specjalisty, 
poprzez szefa oddziału, Inspektora 
Sanitarnego WP do zastępcy szefa 
Zarządu Służby Zdrowia WP. Zwol-
niony ze służby w roku 2002, w 
czasie masowych zwolnień kadry, w 
ramach wszechogarniającej reorga-
nizacji, której skutki odczuwamy na 
wielu polach naszego życia do dnia 
dzisiejszego.

Równolegle z rozwojem wojsko-
wym rozwijał się jako lekarz. W roku 
1978 zdał egzamin specjalizacyjny 
I stopnia, a w roku 1983 II stopnia 
z chorób wewnętrznych, rozpoczął 
specjalizację z hepatologii. W roku 
1997 został specjalistą II stopnia 
z Organizacji Ochrony Zdrowia 
Wojsk, a w roku 1998 doktorem 
nauk medycznych za pracę: „Ana-
liza zwolnień ze służby żołnierzy 
zawodowych z powodów zdrowot-
nych”. Praca została wyróżniona. 

Po zwolnieniu ze służby, zanim 
wrócił do zawodu pracując w kilku 
przychodniach w Warszawie, był 
przez dwa lata dyrektorem me-
dycznym Branżowej Kasy Chorych i 
przez rok doradcą prezesa Narodo-
wego Funduszu Zdrowia ds. mundu-
rowych. Był ceniony i lubiany przez 
współpracowników i pacjentów za 
swoja wiedzę, rozwagę i wysoką 
kulturę. 

Żarty ze Sławka zawsze nosiły 
w sobie element ryzyka, poczucie 
humoru miał niezbyt wybujałe, jak 
mawiają Francuzi, żartować z niego 
to: „i smieszno i straszno”. Toteż gdy 
do mnie dzwonił, a zdarzało Mu się to 
ostatnimi czasy dość często, zawsze 
meldowałem się: „Do nóg się ścielę 
Ekscelencji”. Początkowo reagował 
nieufnie, węsząc podstęp. Gdy 
wyjaśniłem, że w carskiej armii tytuł 
ekscelencji przysługiwał oficerom na 
etatach generalskich, a taki wtedy 
zajmował, uspokoił się i od tej pory 
tak Go tytułowałem. Trzeba przyznać, 
że określenie to do Niego wyjątkowo 
pasowało, trzymał swoje otoczenie 
na dystans i sprawiał wrażenie nie-
przystępnego. Po przebiciu się przez, 
niezbyt gruby, chitynowy pancerzyk, 
trafiało się na Kolegę, mogącego 
pomóc i chcącego pomóc.

Niewątpliwą zasługą Sławka, 
z mojego punktu widzenia, było 
wyposażenie w specjalistyczny 
sprzęt pierwszego, i chyba do dzi-
siaj jedynego w wojskowej służbie 
zdrowia, gabinetu foniatrycznego, 
którym kieruję osobiście od kilku-
nastu lat w „CePeLek” w Warsza-
wie.. Wszelkie problemy po Jego 
interwencji znikały jak śnieg na 

 „Ach to może ostatni! Patrzcie, patrzcie młodzi,
 Może ostatni, co tak poloneza wodzi!”

Adam Mickiewicz, Pan tadeusz, księga XII

Ach to może ostatni…
Płk dr n. med. Sławomir Magier 
(1947-2011)



wiosnę! Tysiące pacjentów nie 
zdają sobie sprawy, komu zawdzię-
czają możliwości diagnostyki na 
takim poziomie.

Jego wyciąg z przebiegu służby 
można nazwać modelowym, woj-
skową służbę zdrowia znał nie ze 
słyszenia i opowiadań starszych ko-
legów, ale z autopsji. Jak stwierdził 
pragnący zachować anonimowość 
oficer z Inspektoratu Wojskowej 
Służby Zdrowia, był to lekarz z 
którym można było konkretnie roz-
mawiać o problemach tej służby i 

który wiedział, czego rozmowa ta 
dotyczy.

Płk Magier był oficerem – leka-
rzem bardzo dobrze przygotowanym 
do zawodu, rzeczowym, znającym 
swoje wojskowe rzemiosło, bardzo 
odpowiedzialnym i ambitnym, był 
człowiekiem, którego możliwości 
nie zostały, niestety, należycie wy-
korzystane.

Wiele lat z dużym uporem, 
z okresami sukcesów i porażek wal-
czył ze swoim losem, nie poddawał 
się. W końcu nie dał rady!

Będzie nam Go brakowało, jego 
wojskowej sylwetki, jego wyważo-
nych wypowiedzi, jego dystyngowa-
nych ruchów.

Płk dr n. med. Sławomir Magier 
został pochowany na cmentarzu  
w Gdyni z honorami wojskowymi, 
odprowadzony ze sztandarem na 
wieczną wartę przez kompanię 
honorową Marynarki Wojennej.

Śpij spokojnie, Ekscelencjo!
W imieniu Kolegów 

z Kursu VIII Ciemiorków
Włodzimierz „Wowka” KUźMA

Zachowajmy Ich 
w naszej pamięci

„Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje"

Odszedł od nas

Śp.

mjr rez. lek. Tadeusz Tarajewski
06.10.1949-27.05.2011 r.

lekarz, człowiek wielkiego serca, 
niezwykłej skromności, 

bezgranicznie oddany pacjentom.
Tak trudno uwierzyć w to, że już się nie zobaczymy.

Żegnamy Cię, Drogi Przyjacielu.

Dyrektor WSPL SPZOZ w Giżycku
lek. Artur Radman

Śp,
lek. Andrzej Szymczak

1.10.1940 r. – 8.11.2011 r.

VI Kongres Top Medical Trends
Już po raz szósty zapraszamy na Kongres Top Medical Trends. Tradycyjnie odbędzie się on w Poznaniu 

i jak zawsze niezmiernie ciekawemu programowi naukowemu będą towarzyszyć liczne imprezy. W przyszło-
rocznym Kongresie udział weźmie ponad 70 wykładowców – wspaniałych dydaktyków, mówców, prezenterów 
o bardzo bogatym doświadczeniu zawodowym. Kongres rozpocznie się w piątek o godzinie 9.00 i skończy 
około 14.00 w niedzielę. Podczas tego Kongresu zostaną poruszone wszystkie zagadnienia dotyczące 
postępów w diagnostyce i terapii w różnych jednostkach chorobowych, prawie wszystkich dyscyplin i spe-
cjalności medycznych. Wykłady będą również prezentowały najnowsze algorytmy i schematy postępowania 
lekarskiego w zakresie leczenia różnych chorób. Hasło Liderzy opinii partnerami lekarza praktyka jest ciągle 
aktualne, dlatego zapraszamy wszystkich lekarzy bez względu na specjalizację i osoby w trakcie specjalizacji, 
pielęgniarki i studentów, ponieważ naprawdę warto w tym wydarzeniu uczestniczyć.

Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne.
Termin: 23–25 marca 2012 r.
Miejsce: Poznań, Centrum Kongresowe Międzynarodowych Targów Poznańskich, pawilon 15 
Organizatorzy:  Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej
 Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej we Wrocławiu 
 wydawnictwo Termedia, wydawca czasopisma Przewodnik Lekarza
Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab. Andrzej Steciwko, Prezes Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Medycyny Rodzinnej
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Janusz Michalak, Prezes Zarządu wydawnictwa Termedia
Biuro organizacyjne: Termedia sp. z o.o., ul. Kleeberga 2, 61-615 Poznań, tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl, www.topmedicaltrends.pl

WspomnIenIa
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Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszu-
kuje kandydata na stanowisko: główny specjali-
sta w Departamencie do spraw Służb Munduro-

wych w Wydziale Świadczeń Zdrowotnych Służb 
Mundurowych – DSM/11/52

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
1) przygotowywanie założeń merytorycznych i organi-

zacyjnych przeprowadzania postępowań w sprawie 
zawierania umów o udzielanie świadczeń w ro-
dzajach świadczeń prowadzonych wg właściwości 
rzeczowej Wydziału,

2) opracowywanie materiałów do zawierania/zmiany 
umów o udzielanie świadczeń oraz opisów tych 
świadczeń,

3) przygotowywanie interpretacji przepisów dotyczą-
cych warunków zawierania, realizacji i rozliczania 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

1) współpraca z nadzorem specjalistycznym w po-
szczególnych dziedzinach medycyny, organami 
i instytucjami właściwymi w sprawach  świadczeń 
opieki zdrowotnej, 

2) prowadzenie prac analitycznych związanych 
z oceną potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców 
i dostępności do świadczeń;

3) obsługa systemów informatycznych służących 
realizacji zadań;

4) opiniowanie aktów prawnych,
5) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi 

Narodowego Funduszu Zdrowia,
6) dokonywanie analiz dokumentów i prowadzenie 

korespondencji,
Wykształcenie: wyższe
Opis wykształcenia: lekarz medycyny
Wymagania konieczne:
1) minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe;
2) znajomość organizacji ochrony zdrowia w Polsce, 

w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1027 
z późn. zm.);

3) znajomość zagadnień z zakresu ubezpieczeń zdro-
wotnych;

4) umiejętność pracy koncepcyjnej i analitycznego 
myślenia;

5) bardzo dobra, praktyczna znajomość pakietu MS 
Office, w szczególności programu Excel;

6) umiejętność pracy w zespole; 
7) odpowiedzialność, dyspozycyjność.

Wymagania pożądane:
1) umiejętność planowania i organizowania pracy 

własnej,
2) doświadczenie zawodowe w administracji publicz-

nej,
3) umiejętność poprawnego formułowania pism,
4) znajomość metod finansowania ochrony zdrowia, 
5) znajomość podstawowych aktów prawnych mają-

cych zastosowanie w ochronie zdrowia,
6) dobre umiejętności dokonywania ocen, analiz, 

opracowań projektów dokumentów, umiejętność 
sporządzania pism urzędowych oraz innej kore-
spondencji,

7) umiejętność pracy koncepcyjnej,  analitycznego 
myślenia oraz jasnego formułowania wniosków.

Art. 112. 
1.  Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie: 

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub 
ubiegają się o    zawarcie takich umów;

2) właścicielami, pracownikami lub osobami współ-
pracującymi ze świadczeniodawcami, którzy 
zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich 
umów;

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów, 
które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek 
samorządu terytorialnego;

5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowa-
dzącego działalność ubezpieczeniową na podsta-
wie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 
ubezpieczeniowej;

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach han-
dlowych prowadzących podmioty o których mowa 
w pkt. 2;

7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 
10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej 
niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych 
spółek, w przypadku spółek innych niż określone 
w pkt. 6;

8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego 
albo senatorami;

9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów 
wojewódzkich Funduszu.

2.  Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa 
Funduszu: 
1)  podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy, 
2)  wykonywać działalności gospodarczej. 

Ogłoszenie o zatrudnieniu

Praca w NFZ
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Wymagane dokumenty:
● kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się 

o zatrudnienie;
● kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie 

i doświadczenie zawodowe;
● list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o za-

mieszczenie następującej klauzuli: „wyrażam zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do 
procesu rekrutacyjnego” – zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.);

● kopia dowodu osobistego.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie 

dokumentów w terminie do dnia 19 grudnia 2011 r. 
na adres:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa
ul. Grójecka 186
Biuro Kadr i Szkoleń – pokój 2.10
z dopiskiem: oferta pracy – DSM/11/52
Informacje telefoniczne pod nr. 22 572-62-69.

Inne informacje:
● oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane 

(liczy się data wpływu do Centrali NFZ);
● oferty osób, które nie zostały wybrane na dane sta-

nowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie 
zniszczone;

● kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni 
o terminie rozmowy wstępnej.

Wychodząc na przeciw wielu 
zapytaniom lekarzy i lekarzy 

dentystów o ubezpieczenie za-
wodowe przedstawiamy poniżej 
podstawowe informacje dotyczące 
tego tematu.

Ideą przewodnią ubezpieczeń 
odpowiedzialności cywilnej dla le-
karzy jest świadomość, iż wspólne 
ponoszenie ryzyka wystąpienia 
ujemnych skutków, wynikających 
z zobowiązań zawodowych lekarzy, 
jest niewątpliwie korzystniejsze 
i bezpieczniejsze.

Zawód lekarza, jako zawód 
szczególnego zaufania społeczne-
go, został objęty ubezpieczeniem 
w zakresie Odpowiedzialności 
Cywilnej, albowiem podczas wy-
konywania swojego zawodu można 
wyrządzić nieumyślnie krzywdę 
osobie trzeciej. Kodeks cywilny 
reguluje obowiązek naprawienia 
szkód w wyniku czynów niedozwo-
lonych (odpowiedzialność delikto-
wa), a także w wyniku niewykona-
nia lub niewłaściwego wykonania 
zobowiązania (odpowiedzialność 
kontraktowa). W przypadku od-

powiedzialności cywilnej lekarza 
najczęściej w grę wchodzą oba 
aspekty odpowiedzialności, ponie-
waż charakter pracy lekarza, jego 
nieograniczona wolność w podej-
mowaniu decyzji terapeutycznych 
powodują zatarcie granicy między 
odpowiedzialnością deliktową, 
a zobowiązaniem kontraktowym.

Pacjent lub lekarz, który został 
zakażony w szpitalu czy gabinecie 
lub stracił zdrowie na skutek błędu 
lekarskiego (błędu nie popełnia tylko 
ten kto nic nie robi), ma prawo do 
odszkodowania za krzywdę, prawo 
do zadośćuczynienia czy do renty.                                                                                                                               

W przypadku zakażenia może 
domagać się odszkodowania od 
szpitala lub placówki medycznej, 
ale nie od konkretnego lekarza lub 
pielęgniarki. Wystarczy, że pacjent  
wykaże, że do zainfekowania doszło 
w konkretnej placówce służby zdro-
wia. Natomiast w przypadku gdy 
pacjent dochodzi odszkodowania 
za utracone zdrowie na skutek błędu 
lekarskiego popełnionego podczas 
leczenia, musi udowodnić, który 
lekarz lub inny członek personelu 

przyczynił się do jego popełnienia. 
Z kolei lekarzowi, który postawił 
błędną diagnozę należałoby udo-
wodnić, że w oparciu o informację 
na temat zdrowia pacjenta, którą 
posiadał, powinien ustalić zupeł-
nie inny tok leczenia. Z drugiej 
strony lekarz może być w sposób 
niezasadny oskarżony o spowodo-
wanie wystąpienia szkody. W takim 
przypadku niezmiernie istotne jest 
posiadanie ubezpieczenia Ochrony 
Prawnej, ponieważ koszty proce-
sów i ich przewlekłość mogą być 
finansowo bardzo dokuczliwe. 

Koszty Pełnego Ubezpiecze-
nia od Odpowiedzialności Cywil-
nej, Ochrony Prawnej i ochrony od 
zakażenia HIV/WZW zależą oczy-
wiście od sumy ubezpieczenia, od 
specjalizacji i zakresu ochrony. Przy 
podejrzeniu zakażenia niezmiernie 
istotne jest podanie np. leków anty-
retrowirusowych w pierwszych 72 h 
od momentu zranienia, ukłucia itp. 
Ile kosztują takie lekarstwa?  Istotne 
jest to, że nie zdążymy raczej sprze-
dać działki czy wycofać pieniędzy 
z Funduszu. 

Informacja dla lekarzy i lekarzy dentystów
o ubezpieczeniach Odpowiedzialności Cywilnej, 
Ochrony Prawnej i HIV/WZW
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Niestety pełna informacja w po-
wyższym temacie znacznie wykro-
czyłaby poza dopuszczalne ramy 
pisma ze względu na różnorodność 
składek w różnych specjalizacjach 
lekarskich, jak również różne oferty 
firm ubezpieczeniowych. Zaintere-
sowanych szczegółową kalkulacją 
składki – ofertą, zapraszamy do 
skontaktowania się z członkiem 

Wojskowej Izby Lekarskiej leka-
rzem medycyny Jarosławem Ziaja 
(tel. 534037539), współpracowni-
kiem Kancelarii Finansowej 3F lub 
doradcą z Kancelarii Finansowej 
3F  sp. z o.o. pod numerami te-
lefonów  602622763, 508259934, 
zapraszamy również na stronę in-
ternetową www.kf3f.pl . Równocze-
śnie proponujemy ubezpieczenia 

majątkowe, życiowe, wypadkowe, 
OC w życiu prywatnym, ubezpie-
czenia turystyczne, ubezpieczenia 
komunikacyjne – Towarzystw Ubez-
pieczeniowych wiodących na rynku 
polskim oraz ciekawe możliwości 
zainwestowania kapitału.      

Prezes Kancelarii Finansowej 3F
Robert BINIEK

ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks: +48 61 656 22 00
Książki można zakupić na stronie:
www.termedia.pl

Zimne wody Styksu
Tomasz Dzierżanowski 

Format: A5 
Liczba stron 148 
Oprawa miękka
ISBN: 978-83-62138-71-5
Rok wydania: 2011

Autor na podstawie własnych 
doświadczeń lekarza hospicyjnego 
przekazuje przesłanie o potrzebie 
umierających, cierpiących osób – 
potrzebie ludzkiego towarzyszenia 
i miłości. Książka jest świadectwem 
roli narracji chorego, jego często 
przepełnionych bólem zwierzeń skie-
rowanych do innej osoby – lekarza 
obdarzonego umiejętnością wsłuchi-
wania się w historię cierpienia.

prof. dr hab. med., dr h. c. 
Jacek łUCZAK

Niniejsza książka jest inna od 
wielu, które dotąd napisano na ten 
temat. Jest bardzo osobista i wska-
zuje na wielkie zaangażowanie Au-
tora. Dużo w niej refleksji, czasem 
poczucia humoru przebijającego 
przez warstwę emocji, ocierających 
się niekiedy o patos. Zawiera także 

cenne informacje praktyczne dla 
osób zaangażowanych w opiekę 
paliatywną. Autentyczna, ciekawa. 
Po prostu dobra książka.

prof. dr hab. med. 
Krystyna de WALDEN-GAłUSZKO

To lektura dla każdego, szcze-
gólnie dla tych, którzy zajmują się 
osobami nieuleczalnie chorymi lub 
zamierzają podjąć się opieki nad 
nimi. Treść książki, przepojona hu-
manizmem, uczy szacunku do czło-
wieka i jego autonomii. Dzięki niej 
Czytelnik może zrozumieć, czym 
zajmuje się medycyna paliatywna 
i jak jest ona ważna dla chorych 
u kresu życia. Autor książki – lekarz 
pracujący w hospicjum – dzieli się 
swoją wiedzą i doświadczeniem. 
Praca z umierającymi pacjentami 
nie jest dla niego przykrym obowiąz-
kiem lecz cennym przeżyciem oraz 
źródłem satysfakcji i siły. Rodzinom 
opiekującym się osobami stojącymi 
na pograniczu życia i śmierci lektura 
książki może pomóc w zrozumieniu 
sytuacji, w której się znalazły oraz 
dać wsparcie w trudnych chwilach.

dr medycyny 
Aleksandra CIAłKOWSKA-RYSZ

konsultant krajowy 
w dziedzinie medycyny paliatywnej

Nowości wydawnicze

Zakaźne choroby wątroby 
i dróg żółciowych

pod redakcją Krzysztofa Simona

Format: B5
Liczba stron: 224
Oprawa miękka
ISBN: 978-83-62138-65-4
Rok wydania: 2011
 

Współczesna hepatologia to nie 
tylko problem diagnostyki żółtaczek, 
czym w przeszłości zajmowali się 
głównie specjaliści chorób zakaź-
nych, gastroenterolodzy, rzadziej 
pediatrzy, interniści czy chirurdzy, 
ale ogromny, stale rozszerzający 
się dział wiedzy poświęcony różno-
rodnym aspektom fizjologii i patolo-
gii wątroby i dróg żółciowych.

Proces diagnozowania i terapii 
w hepatologii ma obecnie wymiar 
holistyczny, w którym grupy spe-
cjalistów z najróżniejszych dziedzin 
medycyny decydują o przyszłym lo-
sie pacjenta, wykorzystując do tego 
coraz nowsze zdobycze techniki, 
biologii i farmakoterapii. Postęp w 
tej dziedzinie jest wręcz zdumie-
wający, a koncepcje i metody dia-
gnostyczno-terapeutyczne aktualne 
dzisiaj dewaluują się już po kilku 
latach. Dlatego pojawiła się idea 
napisania książki Zakaźne choroby 
wątroby i dróg żółciowych. Temat 
omawia zespół autorów – uznanych 
specjalistów z różnych dziedzin 
medycyny, którym bliska jest pro-
blematyka hepatologiczna



nOwOści wydawnicze

„Skalpel” 1/2012 25

Leczenie bólu
Jerzy Wordliczek
Jan Dobrogowski (red.)
wydanie II uakt. i rozszerzone
format 14,5 x 20,5 cm
634 strony, 37 ilustracji, 71 tabel
cena katalogowa 109 zł

Redaktorzy i autorzy dzieła to 
wybitni specjaliści w dziedzinie 
leczenia bólu spowodowanego 
procesami patologicznymi różnych 
narządów.

W książce opisano mechanizmy 
powstawania bólu, jego charakter 
i rodzaje w poszczególnych zespo-
łach chorobowych. Przedstawiono 
metody leczenia farmakologiczne 
(lekami uśmierzającymi ból), meto-
dy psychologiczne (psychoterapię, 
trening autogenny) oraz fizjoterapię 
i zabiegi chirurgiczne.

W kolejnym, drugim wydaniu 
tej publikacji przedstawiono współ-

Astma oskrzelowa
Grażyna Bochenek
Zbigniew Doniec
Elżbieta Kryj-Radziszewska
Seria: 
Praktyka Lekarza Rodzinnego
wydanie I
format 20,5 x 29,5 cm
132 strony, 42 ilustracje, 52 tabele
cena katalogowa 63 zł

W książce przedstawione są za-
gadnienia związane z astmą oskrze-
lową w perspektywie praktyki lekarza 

czesne poglądy na leczenie bólu 
z uwzględnieniem możliwości i per-
spektyw terapeutycznych, m.in. na 
podstawie poziomów wiarygodności 
według EBM. Wydanie to uzupełnio-
no o rozdziały dotyczące farmakoge-
netyki w terapii bólu, niekorzystnych 
interakcji lekowych i rzadko występu-
jących zespołów bólowych.

Publikacja adresowana jest 
do lekarzy klinicystów, specjali-
stów z różnych dziedzin, lekarzy 
podstawowej opieki zdrowotnej 
i rodzinnych.

rodzinnego. Omówiono m. in.: obraz 
kliniczny astmy, klasyfikacja, leczenie 
przewlekłe i leczenie zaostrzeń, edu-
kacja pacjentów i astma w stanach 
szczególnych – w ciąży, zawodowa, 
aspirynowa i innych. Autorami są 
pulmonolodzy i lekarz rodzinny.

Praca dla lekarzy w wojskowych komisjach lekarskich
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska, Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska, Stołeczna Wojskowa 

Komisja Lekarska, Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie pilnie poszukują do pracy w ramach 
umowy o pracę w orzecznictwie wojskowo-lekarskim lekarzy na stanowisku asystent, wg grupy XVIII (zał. nr 9  
do PUZP dla PWJOSB) i na stanowisku starszy asystent, wg grupy XIX (zał. nr 9 do PUZP dla PWJOSB). 

Zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny lub e-mail.
Dział Kadr Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie – tel. 22 6845686, 
 e-mail: cwklwp@wp.mil.pl

Wymagania wobec kandydatów:
● doświadczenie – min. 5 letni staż pracy
● doświadczenie orzecznicze (praca w wojskowych komisjach lekarskich)
● dyspozycyjność do pracy.
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Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Wy-
działu Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki 

Łódzkiej ogłasza nabór na dwusemestralne, specjali-
zacyjne Studia Podyplomowe „Mikrobiologia, Higiena 
i Jakość w Przemyśle”. 

Przewidywany termin rozpoczęcia – paździer-
nik 2012 roku. Program Studiów realizowany jest 
w 270 godz., w tym 130 godz. zajęć laboratoryjnych 
i warsztatów oraz uzupełniany zajęciami fakulta-
tywnymi o tematyce zgodnej z zainteresowaniami 
Słuchaczy. Program obejmuje następujące zagad-
nienia: źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych 
w produkcji; mycie i dezynfekcja; metody badań 
czystości mikrobiologicznej linii technologicznej 
i jej otoczenia; mikroorganizmy patogenne odpo-
wiedzialne za zatrucia pokarmowe i metody ich 
wykrywania w żywności; nowoczesne metody 
analityki mikrobiologicznej; zarządzanie bezpie-
czeństwem i jakością żywności; metody utrwalania 

Studia podyplomowe
„Mikrobiologia, Higiena i Jakość w Przemyśle”

i przechowywania żywności. Koszt jednego seme-
stru wynosi 2 450 zł. Zgłoszenie powinno zawierać: 
podanie skierowane do Kierownika Studiów Pody-
plomowych; odpisy dyplomów ukończenia studiów 
wyższych lub ich potwierdzone za zgodność kopie; 
wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa 
(http://snack.p.lodz.pl/korozja). Termin składania 
dokumentów do 21 września 2012 roku. Dokumenty 
należy składać na adres: Kierownik Studiów Pody-
plomowych, prof. dr hab. Zofia Żakowska, Instytut 
Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki 
Łódzkiej, ul. Wólczańska 171/173, 90-924 Łódź. Do-
datkowe informacje udzielane są pod nr telefonu: 
● 42 636 36 39 – mgr Danuta Włosek 
 (danuta.wlosek@p.lodz.pl); 
● 42 631 34 70 – dr inż. Małgorzata Piotrowska 
 (malgorzata.piotrowska@p.lodz.pl); 
● 42 631 34 87 – mgr inż. Jadwiga Moneta 
 (jadwiga.moneta@p.lodz.pl).

Certyfikat bez wychodzenia z domu!
Oszczędność czasu i pieniędzy!

Uniwersytet Medyczny W Łodzi z wykorzy-
staniem funduszy strukturalnych Unii Europej-
skiej uruchomił platformę internetową, mającą 
na celu poszerzenie oferty edukacyjnej uczelni 
o nieodpłatne kursy i wykłady. 

Program z zakresu nauk medycznych i far-
maceutycznych skierowany jest do studentów 
oraz absolwentów uczelni i szkół medycznych: 
lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, 
pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych, 
techników farmacji. 

www.e-umed.pl
www.e-umed.lodz.pl 

Biuro Projektu: 
Zakład Chemii Farmaceutycznej 
i Analizy Leków 
90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 1 
e-mail: e-umed@umed.lodz.pl 

Ogłoszenia
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Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Wojskowej 
Akademii Medycznej uprzejmie informuje, że 

w dniach 11-14 października 2012 roku organizuje 
kolejną, XVI Konferencję Naukową. Tematem wiodą-
cym Konferencji, której kierownictwo naukowe będzie 
sprawował prof. dr hab. n. med. Andrzej Szczudlik 
będzie „Interwencyjne leczenie udarów”.

Organizatorzy – Koledzy Absolwenci z Krakowa 
pod przewodnictwem kol. Filipowicza oprócz części 
naukowej przygotowali liczne atrakcje m.in. zwiedza-
nie kopalni soli w Wieliczce, zwiedzanie podziemnego 
rynku Krakowa a także połączone z biesiadą nocne 
spotkanie koleżeńskie (bankiet) w kopalni.

Koszt udziału w Konferencji został skalkulowany na 
700 zł od osoby i obejmuje konferencję oraz wszystkie 
proponowane atrakcje wraz z zakwaterowaniem w no-
woczesnym hotelu i pełnym wyżywieniem. Hotel oferuje 
ponadto uczestnikom bezpłatne korzystanie z Welness 
Centre posiadające basen, saunę i siłownię.

Ze względu na konieczność wcześniejszych rezer-
wacji zarówno w hotelu jak i w kopalni soli w Wieliczce 
niezbędne jest do dnia 25 stycznia 2012 roku wpłacenie 
zaliczki w wysokości 50% kosztów tj. 350 zł od oso-
by. Zaliczka w całości będzie zwracana w przypadku 
rezygnacji z uczestnictwa do dnia 28.03.2012 r. W 
późniejszym terminie zwroty zostaną pomniejszone 
o kwoty potrąceń dokonanych przez firmy realizujące 
nasze zlecenia.

Zgłoszenia prosimy kierować na załączonych arku-
szach zgłoszeniowych (p. str. 28) pocztą na adres:

XVI Konferencja SA WAM
Komunikat nr 1

Stowarzyszenie Absolwentów Wojskowej Akademii 
Medycznej
7 Szpital Marynarki Wojennej SPZOZ
ul. Polanki 117, 80-305 Gdańsk
lub pocztą elektroniczną na adres:  
sawam13@gmail.com 

Wpłaty  przyjmujemy przelewami na konto:
Stowarzyszenie Absolwentów WAM
ul. Polanki 117, 80-305 Gdańsk
nr 35 1160 2202 0000 0000 5426 4108
z dopiskiem:
XVI Konferencja SAWAM (liczba osób).
W celu prawidłowej rezerwacji miejsc hotelowych 

i biletów wstępu na imprezy prosimy o dokładne wy-
pełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego 
i potwierdzanie wpłat zaliczek.

Zarząd SA WAM

Komunikat organizacyjny

Kolegom, którzy nie dokonali jeszcze wpłat przy-
pominam o konieczności uregulowania składek człon-
kowskich za rok 2011 w wysokości 50 zł. 

Wpłaty proszę kierować na konto:
Stowarzyszenie Absolwentów Wojskowej Akademii 
Medycznej
ul. Polanki 117; 80-305 Gdańsk
Nr 35 1160 2202 0000 0000 5426 4108

Skarbnik SAWAM
Konstanty SMUłA


IV Kongres Współczesnej Onkologii

Tematem przewodnim kongresu są: Kontrowersje i nowe strategie leczenia nowotworów. W programie: 
układ odpornościowy człowieka oraz przeciwnowotworowa odpowiedź immunologiczna, immuno-onkologia, 
postępy w poznaniu i wykorzystaniu praktycznym genomu nowotworów, postępy i kontrowersje  w leczeniu 
raka piersi, raka stercza, raka nerki, raka jelita grubego, raka płuca, czerniaka, raka jajnika oraz nowotworów 
górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne.
Termin: 8–10 marca 2012 r.
Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 124, Poznań
Organizatorzy: Zakład Immunologii Nowotworów, Katedra Biotechnologii Medycznej UM w Poznaniu
 czasopismo Współczesna Onkologia
 wydawnictwo Termedia
Biuro organizacyjne:  Termedia sp. z o.o.,  ul. Kleeberga 2, 61-615 Poznań
 tel./faks +48 61 656 22 00, szkolenia@termedia.pl, www.termedia.pl



Zgłoszenie

XVI Konferencja Naukowa SA WAM – Kraków 11-14 października 2012 r.

Imię i nazwisko ......................................................................................................................................................
Emeryt/rencista TAK*  NIE*

Imię i nazwisko osoby towarzyszącej ....................................................................................................................
Emeryt/rencista TAK*  NIE*

Rezerwuję pokój hotelowy DLA NIEPALĄCYCH*
 DLA  PALĄCYCH*

Przyjazd do Krakowa w dniu  ...........................  godz. ................
Samochodem prywatnym TAK*  NIE*

Wyjazd z Krakowa w dniu ................................  godz.  ...............

Zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce  TAK* NIE*

Udział w Konferencji Naukowej – absolwent TAK* NIE*
 – osoba towarzysząca TAK* NIE*       

Udział w spotkaniu koleżeńskim (bankiecie) TAK* NIE*

Udział w Mszy Św. w intencji Nauczycieli i Kolegów TAK* NIE*

Zwiedzanie podziemnego rynku Krakowa TAK* NIE*  

Udział w ognisku (opcjonalnie spotkanie w restauracji hotelowej) TAK* NIE*

* Prosimy o wyraźne zaznaczenie właściwej opcji



Praca dla lekarzy
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie lławeckim zatrudni pilnie lekarza specjalistę rehabilitacji 

medycznej, a takie chętnie lekarza specjalistę z balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, reumatologii, chirurgii 
ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, ortopedii traumatologii narządów 
ruchu lub chorób wewnętrznych. Mile widziani również lekarze w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej 
lub chcący się specjalizować w danej dziedzinie. 

Szpital ma wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001:2008 w zakresie rehabilitacji medycznej; 
posiada akredytację MZiOS w zakresie fizjoterapii. 

Ponadto w br. podjął współpracę z Wydziałem Nauk: Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 
a w kategorii organizacje publiczne zdobył wyróżnienie I stopnia za doskonałość zarządzania. 
Kontakt: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny, 
 11-220 Górowo Iławeckie, ul Armii Czerwonej 24
 tel. 89 762 7064 (sekretariat), fax. 89762 70 77
 tel. dyrektora: 605 548 025, tel. zastępcy dyrektora ds. lecznictwa: 89 762 7081 
 strona www: http://www.szpitalgorowo.pl; e-mail: sekretariat@szpitalgorowo.pl



Wielkopolskie Warsztaty 
Dermatologiczne i Alergologiczne
Główne tematy warsztatów: 

Choroby alergiczne skóry: problemy diagnostyczne alergicznych chorób skóry, alergia krzyżowa i OAS – 
możliwości diagnostyczne, nowoczesne postępowanie z chorym na atopowe zapalenie skóry, aktualne spojrzenie 
na alergiczny wyprysk kontaktowy, nadwrażliwość na leki, leki przeciwhistaminowe, immunoterapia swoista w 
leczeniu alergicznych chorób skóry. 

Problemy suchej skóry: bariera naskórkowa i skutki jej zaburzenia, problem suchej skóry w dermatologii, 
emolienty wczoraj i dziś, zastosowanie mocznika w chorobach suchej skóry, substancje pochodzenia roślinnego 
(botanicals) jako składnik emolientów – przyjaciel czy wróg? 

Choroby układu oddechowego i choroby alergiczne: witamina D – znaczenie immunologiczne i kliniczne 
w świetle najnowszych badań, astma u małych dzieci – problemy diagnostyki i leczenia, profilaktyka chorób 
alergicznych, anafilaksja u dzieci, POChP jako choroba ogólnoustrojowa, pierwotne niedobory odporności 

– problemy diagnostyki u dzieci, mukowiscydoza – wielospecjalistyczne problemy, przewlekły kaszel – jak roz-
poznawać, jak leczyć. 

Światłolecznictwo: działanie promieniowania ultrafioletowego na skórę i organizm człowieka, wskazania 
i przeciwwskazania do fototerapii dermatoz, współczesne metody fototerapii, zastosowanie laseroterapii w 
chorobach skóry, choroby skóry wywołane przez promieniowanie ultrafioletowe, nowoczesne formy ochrony 
przeciwsłonecznej. 

Trądzik pospolity i różowaty: współczesne poglądy na etiopatogenezę trądziku pospolitego i różowatego, 
udział czynników infekcyjnych w etiopatogenezie trądziku pospolitego i różowatego, wpływ hormonów na skórę 
w chorobach łojotokowych, klinika trądziku pospolitego i różowatego, psychologiczne aspekty trądziku pospo-
litego i różowatego, leczenie trądziku pospolitego i różowatego, rola diety w trądziku pospolitym i różowatym, 
pielęgnacja skóry łojotokowej. 

Leki biologiczne w dermatologii i alergologii: łuszczyca w erze leków biologicznych, nowoczesne poglądy 
na leczenie łuszczycy stawowej, perspektywy dla leków biologicznych w dermatozach innych niż łuszczyca, leki 
biologiczne w chorobach alergicznych, bezpieczeństwo stosowania leków biologicznych, co wniosły do naszej 
wiedzy badania nad jakością życia osób ze schorzeniami dermatologicznymi? Czy preparaty sprzed ery leków 
biologicznych znajdują jeszcze zastosowanie w leczeniu łuszczycy? 

Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne.

Termin: 15–17 marca 2012 r.

Miejsce: Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego ul. Przybyszewskiego, Poznań

Organizatorzy:
Katedra i Klinika Dermatologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego 
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
wydawnictwo Termedia

Przewodniczący komitetu naukowego: prof. dr hab. Wojciech Silny, prof. dr hab. Anna Bręborowicz

Biuro organizacyjne:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl
www.termedia.pl




