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Dwa Zjazdy
Zasady wypisywania recept
Serce jak na dłoni



Właśnie ukazała się nie-
zwykle elegancko wydana 
książka albumowa pt. “Nama-
ste! Po prostu Indie” - książka 
przyjaciół, którzy odnaleźli 
wspólną pasję - podróżowa-
nie. Piszemy o niej, ponieważ 
Współautorami są lekarze 

– w większości mieszkańcy 
Pomorza - członkowie Kosza-
lińskiej Okręgowej Izby Lekar-
skiej. Przedstawiają swoimi 
oczami Indie – nasycone róż-
norodnością kolorów, zapa-
chów, smaków, zaskakujących 
zwyczajów, gdzie z jednej stro-
ny widać bogactwo i ogromny 
postęp technologiczny tego 
kraju, a z drugiej nie sposób nie zauważyć panującej biedy. 
W książce przeczytać można o zdarzeniach, które przeżyli, 
miejscach, które widzieli, ludziach, których spotkali. Wspo-
minają o legendach, religijnych obrządkach, pokazują 
znane na całym świecie miejsca, jak również zwykłych 
ludzi, ilustrując swoje opowieści ponad tysiącem zdjęć, te-
matycznie dobranych do czterdziestu rozdziałów. Książka, 
wydana w twardej oprawie (styczeń 2012), jest do nabycia 
na razie w Wydawnictwie Per Media (sprzedaż wysyłkowa)
(sekretariat@miasto.koszalin.pl) oraz na Allegro. Recenzje 

m.in. Marka Kamińskiego- podróżnika oraz Krzysztofa 
Majki- wieloletniego Ambasadora RP w Delhi- zachęcają 
do jej przeczytania. Książka powinna się spodobać zarów-
no tym, którzy byli w Indiach, jak i osobom, które marzą 
o odwiedzeniu kraju maharadżów. Gratulujemy Autorom 

„Namaste! Po prostu Indie” łączenia pasji podróżniczej 
(sfinalizowanej napisaniem i wydaniem książki!) z pracą 
w niełatwym zawodzie lekarza! Więcej szczegółów www.
namastepoprostuindie.pl oraz na facebooku.
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Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zakończył się XXIX Zjazd Woj-
skowej Izby Lekarskiej, zjazd robo-
czy poświęcony przede wszystkim 
podsumowaniu działań w 2011 
roku, wyznaczeniu kierunków 
bieżącej działalności i uchwaleniu 
budżetu na 2012 roku. Na zjeździe 
zabrakło wielu delegatów, których 
przed 2 laty wybraliście jako swoich 
przedstawicieli. Pomimo, że termin 
Zjazdu został podany do publicznej 
wiadomości już w listopadzie ubie-
głego roku, wielu delegatów uznało, 
że ma w tym czasie ważniejsze 
sprawy. 

Nie zapraszaliśmy wielu gości, 
Zjazd w założeniu ma charakter 
roboczy.  Jak zawsze możemy 
liczyć na Warszawską Okręgową 
Izbę Lekarską, której Prezes kol. 
Mieczysław Szatanek darzy nas 
odwzajemnioną zresztą sympatią, 
co przekłada się na liczne wspólne 
przedsięwzięcia. Zawsze możemy 
liczyć też na Departament Kadr 
MON. Zastępca Szefa Departa-
mentu Kadr MON w imieniu Ministra 
Obrony Narodowej udekorował od-
znaczeniami resortowymi zaanga-
żowanych w pracę samorządową.

Wszyscy delegaci spodziewali 
się merytorycznej dyskusji z Sze-
fem Inspektoratu Wojskowej Służby 
Zdrowia, niestety pomimo imienne-
go zaproszenia nie mieliśmy takiej 
możliwości. W tym samym dniu od-
bywały się inne uroczystości, które 
okazały się ważniejsze od Zjazdu 
Wojskowej Izby Lekarskiej.

Rok 2012 jest dla naszego śro-
dowiska bardzo trudny. Lawinowo 
wzrasta liczba nowych przepisów, 
związanych z wykonywanym przez 
nas zawodem. Coraz więcej jest 
administracyjnych obowiązków na-
kładanych na lekarzy. W czasie, gdy 
my zajęci jesteśmy studiowaniem 
nowych aktów prawnych i list leków, 
w cieniu tych istotnych codziennych 
spraw zapadają decyzje, które będą 
dla wojskowej służby zdrowia i jej 
pracowników skutkowały przez 
kolejne lata. 

Władza nie lubi niepokornych, 
nie lubi tych, którzy nie boją się po-
wiedzieć „nie”, na których nie można 
wywrzeć bezpośredniego nacisku, 
wydać im rozkazu, polecenia. Sa-
morząd lekarski jest niezależny i w 
tym jest jego siła. Swoją drogą to 
można zauważyć dziwną prawidło-
wość. Opozycyjne do rządu partie 
zawsze chętnie znajdują czas na 
wysłuchanie problemów lekarzy. 
Gdy są już u władzy, samorząd 
zawodowy, ta ostoja apolitycznej 
demokracji staje się ich przeciwni-
kiem. Na upolityczniony samorząd 
terytorialny władza ma wpływ, na 
samorząd zawodowy chciałaby mieć, 
ale nie ma. Oczywiście czas pokaże 
jak bardzo przeszkadzamy władzy, 
chociaż moglibyśmy być w wielu 
sprawach jej sojusznikiem i sprzy-
mierzeńcem. Poprzemy wszystkich, 
dla których dobro chorego jest naj-
wyższą wartością.

Bieżący numer „Skalpela” trafi 
do Szanownych Czytelników już 
po Świętach. Mam nadzieję, że 
optymizm płynący ze Świąt Wielkiej 
Nocy, wspomnienia chwil spędzo-
nych w gronie najbliższych i wspa-
niała wiosenna pogoda dodały 
wszystkim Koleżankom i Kolegom 
sił i zapału do zmian tego co nas 
otacza. 

Najważniejsze w obecnej rze-
czywistości to nie stracić szacunku 
dla samego siebie. 

Bez względu na naciski NFZ, 
MZ czy przełożonych, lekarze nie 
powinni stawiać spraw ekonomicz-
nych ponad względami medyczny-
mi. Nie jesteśmy w stanie wojny 
ani klęski żywiołowej usprawiedli-
wiającej działania niezgodne ze 
wskazaniami medycznymi. Nie 
musimy uczestniczyć w segregacji, 
decydując, kogo uratujemy, a dla 
kogo nie wystarczy środków. A jed-
nak dość łatwo zaakceptowaliśmy 
sytuacje, gdy to na nasze sumienia 
zostały złożone działania (decyzje) 
związane z latami niedoinwesto-
wania opieki zdrowotnej. Zawód 
lekarza jest dotąd piękny i spra-
wiający wiele satysfakcji, dokąd 

wracając do domu i stając przed 
lustrem możemy sobie powiedzieć, 

„jestem przyzwoitym człowiekiem”. 
Gdy drogi czytelniku zaczynasz 
mieć wątpliwości, oznacza to, że 
pracujesz w złych warunkach i zgo-
dziłeś się przejąć na siebie zbyt 
dużą odpowiedzialność Nie musisz 
się na to godzić To właśnie teraz, 
gdy na rynku pracy jest wiele ofert 
dla lekarzy jest szansa na zmianę 
warunków pracy. 

Zwracam się z apelem do dy-
rektorów i komendantów szpitali, 
przychodni, kierowników klinik 
i ordynatorów. Koledzy nie stawiaj-
cie waszych koleżanek i kolegów 
lekarzy przed trudnymi moralnie 
wyborami. Nie tylko wynik eko-
nomiczny jest ważny. Nie może 
być tak, że godzicie się na wyko-
nywanie nierentownych procedur 
medycznych pokrywając straty stąd 
wynikające oszczędnościami na in-
nych procedurach. Zgłaszajcie te 
przypadki konsultantom wojewódz-
kim i krajowym, towarzystwom na-
ukowym. Nie robiąc nic zezwalamy 
na utrwalenie złego systemu. Gdy 
połączymy nasze głosy będziemy 
lepiej słyszani.

Zacznijmy od rachunku sumie-
nia. Jak bardzo dałam/dałem się 
wciągnąć w to, czego kiedyś będę 
się wstydzić?

 Prezes RL WIL
płk rez. dr n. med. Piotr RaPiejko



2 „Skalpel” 3/2012

nr 3/2012 Rok XXi
BiULeTYN wojSkowej izBY LekaRSkiej
SkaLPeL
maj-czerwiec

Spis treści
nr 3/2012

WYDaWCa:
Wojskowa Izba Lekarska
ul. Koszykowa 78
00-909 Warszawa
tel.  (22) 621 12 11
 (22) 621 04 93
tel. MON: 845 675
 845 653
tel./faks MON: 845 580
e-mail: wojsko@hipokrates.org
www.wil.oil.org.pl
konto WiL:
PKO BP S.A., IX O/Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741
Redaktor naczelny:
Zbigniew Ułanowski
e-mail: z.ulanowski@wp.pl
tel. (22) 621 04 93 w. 181
Sekretarz redakcji:
Ewa Kapuścińska
e-mail: ewka@naszemedia.com.pl
tel. (22) 621 04 93 w. 184

Rada Redakcyjna:
Piotr Rapiejko
Krzysztof Chomiczewski
Jan Wilk
Zbigniew Ułanowski

kolegium redakcyjne:
Ewa Kapuścińska
Eugeniusz Dziuk 
Jacek Woszczyk
Artur Płachta
Konrad Maćkowiak
Stefan Antosiewicz

Opracowanie graficzne, łamanie: 
Ewa Kapuścińska
Foto na I okładce – Z. Ułanowski

Druk: LM Promotion
tel. 663 664 440
e-mail: biuro@lmpromotion.pl

Nakład: 4000 egz.

iSSN 1230-493x

Redakcja zastrzega sobie prawo 
dokonywania skrótów i zmian 
redakcyjnych w nadsyłanych tekstach. 
Redakcja nie ponosi 
odpowiedzialności za treść listów do 
redakcji, ogłoszeń i reklam.

WojSkoWa iZBa LekaRSka

Prezes WiL:  dr n. med. Piotr Rapiejko
Wiceprezes WiL: prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Dziuk
 lek. Artur Płachta
 lek. dent. Jacek Woszczyk
Sekretarz WiL: lek. Konrad Maćkowiak
Zastępca Sekretarza WIL: płk dr n. med. Stefan Antosiewicz
Skarbnik WiL: lek. Andrzej Gałecki
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:
 prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chomiczewski
Przewodniczący Sądu Lekarskiego:  płk dr n. med. Jan Wilk
Przewodniczący Komisji ds. Rejestru Lekarzy, 
Wydawania Prawa Wykonywania Zawodu 
i Praktyk Lekarskich: dr n. med. Zbigniew Zaręba

BiURo WiL
Dyrektor Biura WiL:    lek. Zbigniew Ułanowski
Sekretariat Biura WiL:  Ewa Petaś  tel. (22) 621 12 11
  tel. (22) 621 04 93 w. 179
Główna Księgowa: mgr Renata Formicka  tel. (22) 621 04 93 w. 174
Sąd Lekarski: mgr Bogdan Sieradzki tel. (22) 621 04 93 w. 178
Rejestr lekarzy: mgr Edyta Klimkiewicz tel. (22) 621 04 93 w. 186
Doskonalenie zawodowe:
 Marta Adamska tel. (22) 621 04 93 w. 175
Praktyki prywatne: mgr Patrycja Wonatowska    tel. (22) 621 04 93 w. 175
Składki członkowskie: mgr Dominika Sałapa      tel. (22) 621 04 93 w. 180

Godziny pracy biura WiL: poniedziałek-piątek: 8.00-15.00

Szpalta Prezesa ................................................................................................... 1
Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL z dnia 17 lutego 2012 r.  .............................. 3
Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL z dnia 29 marca 2012 r.  ..............................4
Uchwała nr 1165/12/VI RL WIL z dnia 29 marca 2012 r.  ................................. 5
Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Lekarzy ........................................................ 6
Zasady wystawiania recept ...............................................................................10
Konflikt interesów.............................................................................................12
XXIX Zjazd Lekarzy WIL ................................................................................14
Uchwały XXIX Zjazdu Lekarzy WIL ..............................................................18
Budżet WIL na 2012 r. ......................................................................................20
Apel XXIX Zjazdu Lekarzy WIL ......................................................................20
Serce jak na dłoni .............................................................................................. 21
Zachowajmy Ich w naszej pamięci! .................................................................. 23
Ku pamięci płk dr n. med. Andrzeja Mazurka ..................................................24
Płk dr n. med. Jan Tupieka – wspomnienie ...................................................... 25
Zimowy rekonesans .......................................................................................... 26
Spieszmy się pomóc ludziom… ....................................................................... 27
Prawo w ochronie zdrowia .........................................................................................28

mailto:wojsko@hipokrates.org
http://www.wil.oil.org.pl
mailto:z.ulanowski@wp.pl
mailto:ewka@naszemedia.com.pl


„Skalpel” 3/2012 3

WojskoWa Izba Lekarska

Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL
z dnia 17 lutego 2012 r.

W posiedzeniu Rady Lekarskiej 
WIL, któremu przewodniczył 

prezes RL WIL, Piotr Rapiejko, 
uczestniczyło 16 członków Rady 
oraz Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej WIL, prof. dr hab. med. 
Krzysztof Chomiczewski i dyrektor 
Biura WIL. Prezes RL WIL złożył 
sprawozdanie z działalności od ostat-
niego posiedzenia Rady Lekarskiej, 
m.in. powiedział o swoim uczestnic-
twie w  nadzwyczajnym posiedzeniu 
NRL w dniu 10 lutego 2012. W te-
zach omówił treść przyjętej na tym 
posiedzeniu Uchwały NRL nr 1/12/VI 
w sprawie rekomendacji związanych 
z wystawianiem recept refundowa-
nych. Poinformował, że Naczelna 
Rada Lekarska rekomenduje leka-
rzom i lekarzom dentystom, upraw-
nionym do wystawiania recept na leki 
refundowane na podstawie umów 
zawartych z NFZ, wypowiadanie tych 
umów i nie zawieranie nowych, jeżeli 
w ich treści nadal przewidziane będą 
kary dla lekarzy i podmiotów leczni-
czych za wystawianie recept na rzecz 
osób nieubezpieczonych i w przypad-
kach nieuzasadnionych. Uchwała 
upoważnia do podjęcia działań 
zmierzających do rozpropagowania 
jej w środowisku lekarskim, a same 
działania protestacyjne miałyby być 
podjęte, w przypadku nie usunięcia 
z umów zapisów o karaniu zarówno 
lekarzy jak i podmiotów leczniczych, 
z dniem 1 lipca 2012 r. Ponadto po-
informował uczestników posiedzenia 
o przyjętym przez Prezydium NRL 
stanowisku Nr 11/12/VI z dnia 16 
lutego 2012 r. dotyczącym projektu 
rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie recept lekarskich. Projekt 
ten Prezydium NRL zaopiniowało 
negatywnie. 

Skarbnik WIL, kol. A. Gałecki 
przedstawił uczestnikom posiedze-
nia informację dotyczącą projektu bu-
dżetu WIL na 2012 r. Projekt ten mają 
otrzymać wszyscy delegaci i będzie 
on przedmiotem obrad marcowego 
Zjazdu Lekarzy WIL. Referujący 
stwierdził, że sytuacja i kondycja 
finansowa izby jest dobra tak po 

stronie przychodów jak i wydatków, 
a koszty w 2011 r. były mniejsze 
w stosunku do 2010 r. o około 30 
%.  W 2011 r. – jak stwierdził – od-
notowaliśmy między innymi poprawę 
w opłacaniu składek członkowskich. 

Rada Lekarska przyjęła pro-
pozycje zgłoszenia rekomendo-
wanych przez nią kandydatów na 
funkcje  organach Zjazdu, m.in. 
na przewodniczącego, zastępców 
przewodniczącego i sekretarzy 
Zjazdu. Zgłoszonych kandydatów 
zaakceptowano jednomyślnie. 

Na wniosek Przewodniczącego 
Komisji ds. Rejestru Lekarzy, Wy-
dawania PWZ i Praktyk Lekarskich, 
kol. Zbigniewa Zaręby, RL WIL 
podjęła uchwały:
nr 1084/12/Vi – w sprawie wpisu 
do rejestru i na listę członków WIL 
lek. Małgorzaty Pawelczyk;
nr 1085/12/Vi – w sprawie wydania 
duplikatu PWZ lek. Zdzisławowi 
Łydko
nr 1155/12/Vi – w sprawie wydania 
duplikatu PWZ lek. Tadeuszowi 
Januszewskiemu
nr 1156/12/Vi – w sprawie zmiany 
uchwały nr 2194/III/01 w sprawie 
dokonania wpisu lekarza do rejestru 
WIL i wydania dokumentu upraw-
niającego do wykonywania zawodu 
przez lek. Artura Borcucha
nr 1164/12/Vi – w sprawie oceny 
niezdolności do wykonywania 
zawodu albo ograniczenia w wy-
konywaniu określonych czynności 
medycznych przez lekarza 
oraz 69 uchwał  w sprawie dokona-
nia wpisów do rejestru praktyk le-
karskich i skreślenia praktyk z tego 
rejestru (uchwały od nr 1086/12/
Vi do nr 1154/12/Vi).

Rada wyraziła akceptację dla 
przyznania 5 punktów edukacyj-
nych uczestnikom konferencji na-
ukowo – szkoleniowej „Czerwone 
OKO” organizowanej przez WIML. 
Wniosek organizatora przedstawił 
kol. Stefan Antosiewicz.

Na wniosek Sądu Lekarskiego 
WIL Rada Lekarska podjęła uchwałę 
nr 1157/12/Vi – w sprawie powołania 

komisji orzekającej w przedmiocie 
oceny niezdolności do wykonywania 
zawodu albo ograniczenia w wy-
konywaniu określonych czynności 
medycznych przez lekarza.

Sprawy finansowe przedsta-
wił skarbnik WIL, kol. A. Gałecki. 
Rada Lekarska podjęła uchwałę 
nr 1163/12/Vi o przyznaniu wspar-
cia finansowego organizatorom 

„II Rodzinnego Pikniku Integra-
cyjnego Samorządów Zaufania 
Publicznego” organizowanego 
przez OIL w Warszawie i fundację 

„Pro Seniore” w wysokości 5 000 zł. 
Ponadto Rada rozpatrzyła zaopi-
niowane przez skarbnika wnioski 
w sprawach dotyczących ustalenia 
wysokości składek członkowskich, 
zwolnień z opłacania składek i umo-
rzenia należności na rzecz WIL 
z tytułu składek zaległych  oraz 
w sprawie przyznania pieniężnych 
zapomóg losowych i w związku 
ze śmiercią członka WIL. W spra-
wach tych Rada podjęła stosowne 
uchwały.

Przewodniczący Komisji kształ-
cenia WIL kol. S. Antosiewicz po-
informował zebranych, że uzyskał 
informację, iż z projektu rozporzą-
dzenia MZ w sprawie specjalizacji 
została usunięta  wcześniej już 
wpisana Medycyna Morska i Tro-
pikalna. W tej sytuacji wnioskował, 
aby  wystosować do Ministra Zdro-
wia pismo uzasadniające potrzebę 
przywrócenia przyjętych zapisów 
w tym rozporządzeniu. Wniosek 
kol. S. Antosiewicza został przyjęty 
i Rada przygotowała swoje sta-
nowisko adresowane do Ministra 
Zdrowia  w powyższej sprawie. 

W trakcie posiedzenia ofertę 
ubezpieczeń OC dla lekarzy, w tym 
także ofertę ubezpieczenia ochrony 
prawnej dla osób wykonujących 
zawód medyczny zaprezentowali 
przedstawiciele TU Inter Polska S.A. 
Referujący przedstawił warianty 
ubezpieczeń i kwoty składki zależnie 
od wysokości ubezpieczenia .

Z. U.
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Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL
z dnia 29 marca 2012 r.W przededniu XXIX Zjazdu Leka-

rzy WIL, w sali konferencyjnej 
„Hotelu Mazowiecki” w Warszawie, 
Rada Lekarska WIL odbyła swoje 
robocze posiedzenie. Wzięło w nim 
udział 18 członków Rady oraz 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawo-
dowej WIL prof. dr hab. med. Krzysz-
tof Chomiczewski, Przewodniczący 
Sądu Lekarskiego WIL płk dr med. 
Jan Wilk, dyrektor Biura oraz radca 
prawny WIL mec. Andrzej Niewia-
domski. Posiedzeniu przewodniczył 
Prezes RL WIL Piotr Rapiejko. Rada 
omówiła organizacyjne przygotowa-
nia do Zjazdu, przyjęła ostateczny 
projekt porządku obrad i scenariusz 
części oficjalnej Zjazdu. Przyjęto 
propozycje zgłoszenia kandydatów 
rekomendowanych przez Radę 
do Komisji Mandatowej i Komisji 
Wniosków i Uchwał. Rada podjęła 
uchwałę o wyróżnieniu dyplomami 
uznania i medalami WIL osób szcze-
gólnie zasłużonych dla samorządu 
lekarskiego (uchwała nr 1166/12/
Vi). Zdecydowano o uhonorowaniu 
wyróżnionych  podczas XXIX Zjazdu 
Lekarzy WIL w dniu 30.03.br.

Zgodnie z przyjętym porząd-
kiem posiedzenia rozpatrzono 

i załatwiono szereg zazwyczaj 
podejmowanych spraw. Rada Pod-
jęła uchwały w sprawie wydania 
dokumentu Prawo Wykonywania 
Zawodu lekarzom: 
– Dariusz Grzegorek (nr 1167/12/

Vi)
– Justyna Cimoszuk (nr 1168/12/

Vi)
– Barbara Zeman 
(nr 1169/12/Vi), 

którzy zdali egza-
min LEP i ukończyli 
staż podyplomowy oraz 
uchwały w sprawie wpi-
sów do rejestru prak-
tyk, skreśleń praktyk 
i zmian adresów prak-
tyk lekarskich (uchwały 
od nr 1170/12/Vi do nr 
1252/12/Vi). W związ-
ku ze zmianą nazwy 
Centrum Szkolenia 
Wojskowych Służb Me-
dycznych na Wojskowe 
Centrum Kształcenia 
Medycznego, wynikają-
cą z Decyzji Nr 90/Org/
P1 Ministra Obrony 
Narodowej w sprawie 

zmian w jednostkach organizacyj-
nych podległych Szefowi Inspektora-
tu Wsparcia Sił Zbrojnych i Szefowi 
Inspektoratu Wojskowej Służby 
Zdrowia,  Rada podjęła uchwałę 
nr 1165/12/VI, co znajdzie swoje 
odbicie w prowadzonym rejestrze 
podmiotów uprawnionych do prowa-
dzenia kształcenia podyplomowego 
lekarzy i lekarzy dentystów. 

Przewodniczący Komisji ds. opi-
niowania kandydatów na kierowni-
cze stanowiska w wojskowej służbie 
zdrowia kol. Jan Sapieżko przed-
stawił wnioski kadrowe dotyczące 
ppłk. lek. Wojciecha Tańskiego – 
przewidzianego do wyznaczenia na 
stanowisko ordynatora Klinicznego 
Oddziału Chorób Wewnętrznych 
w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym 
z Polikliniką we Wrocławiu i kpt. lek. 
krzysztofa Gnatowskiego – na 
stanowisko zastępcy Przewodni-
czącego TWKL w Gliwicach. Po 
zapoznaniu się z wymaganymi opi-
niami, Rada jednogłośnie udzieliła 
poparcia obu kandydatom.

Rada rozpatrzyła też wnioski 
o dofinansowanie organizowanych 
przedsięwzięć szkoleniowych:

Posiedzenie RL WIL
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Od prawej: dr n. med. J. Wilk, prof. dr hab. n. med. K. Chomiczewski, 
dr hab. G. Kamiński, dr n. med. dent. S. Żmuda

Od lewej: J. Woszczyk, P. Rapiejko, A. Płachta, 
K. Maćkowiak, K. Kociałkowski
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– wniosek o dofinansowanie 
konferencji naukowo- szkole-
niowej dentystów wojskowych 
i o akceptację przyznania jej 
uczestnikom 12 pkt. eduka-
cyjnych przedstawił kol. Ja-
cek Woszczyk. Rada podjęła 
uchwałę o przyznaniu wsparcia 
finansowego na organizację tej 
konferencji w wysokości 6 tys. 
zł.(uchwała nr 1253/12/VI);

– wniosek dyrektora WIM o dofi-
nansowanie Konferencji Nauko-
wo-Szkoleniowej Pielęgniarek 
i Położnych nt.: „Holistyczna 
opieka nad pacjentem przewlekle 
chorym” przedstawił do decyzji 
Rady kol. Stefan Antosiewicz. Po 
dyskusji, ponieważ pielęgniarki 
i położne mają swój samorząd,  
rada zdecydowała o odmowie 
udzielenia takiego wsparcia.
Rozpatrzenie wniosków: 

– lekarza o dofinansowanie reali-
zacji doktoratu,

– przewodniczącego CWKL o do-
finansowanie produkcji odznaki 
pamiątkowej CWKL,

– Prezesa Stowarzyszenia Ab-
solwentów WAM o dofinanso-
wanie Konferencji Naukowo-
Szkoleniowej SA WAM 
Rada postanowiła odłożyć do 

następnego posiedzenia z uwagi 
na potrzebę ich uzupełnienia lub 
uzyskania dodatkowych wyjaśnień. 

Ponadto, na wniosek skarbnika 
WIL, Rada Lekarska podjęła uchwałę 

nr 1254/12/Vi, zmieniającą uchwałę 
RL WIL  nr 174/10/VI w sprawie trybu 
dochodzenia składek członkowskich 
należnych WIL oraz wyraziła zgodę 
na zakup dla zastępców ROZ i sę-
dziów Sadu Lekarskiego WIL Ko-
deksu postępowania karnego. Będą 
one stanowić niezbędną pomoc dla 
prowadzących postępowania. 

Z. U.

Na podstawie art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 
2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708 
z późno zm.) oraz art. 15 ust. 7 i art. 19c ustawy z dnia 
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
(DzU z 2008 r. nr 136, poz. 857 z późno zm.) uchwala 
się, co następuje: 

§1 
W § 2 uchwały nr 1036/08/V Rady Lekarskiej 

Wojskowej Izby Lekarskiej z dnia 15 lutego 2008 r. 
w sprawie potwierdzenia spełniania warunków kształ-
cenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora 
kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do 
prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy 
i lekarzy dentystów - wyrazy "Centrum Szkolenia Woj-

skowego Służb Medycznych" zastępuje się wyrazami: 
"Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego". 

§2
Podstawę zmiany, o której mowa w ust. 1 stanowi 

decyzja nr 90/Org/Pl Ministra Obrony Narodowej z dnia 
3 listopada 2010 r. w sprawie zmian w jednostkach 
organizacyjnych podległych Szefowi Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych i Szefowi Inspektoratu Woj-
skowej Służby Zdrowia, która przewidywała w pkt. 3 
przeformowanie Centrum Szkolenia Wojskowych 
Służb Medycznych w Wojskowe Centrum Kształ-
cenia Medycznego. 

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr 1165/12/ VI 
Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej 

z dnia 29 marca 2012 r. 
dotycząca zmiany uchwały Rady Lekarskiej w sprawie potwierdzenia spełniania warunków kształcenia 
podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do pro-
wadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

SEKRETARZ
RADY LEKARSKIEJ WIL
konrad MaćKOWIaK

PREZES
RADY LEKARSKIEJ WIL

Piotr  RaPiejko
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W dniach 24-25 lutego br., w war-
szawskim hotelu „Sheraton”  

obradował Nadzwyczajny XI Kra-
jowy Zjazd Lekarzy. Uczestniczyło 
w nim kilkuset lekarzy i lekarzy 
dentystów z całej Polski, reprezen-
tujących okręgowe izby lekarskie. 
Nie zabrakło oczywiście przedsta-
wicieli Wojskowej Izby Lekarskiej, 
z jej Prezesem, dr. Piotrem Rapiej-
ko na czele. Obecne było liczne 
grono zaproszonych gości, pośród 
których byli: Jerzy Buzek – były pre-
mier i przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego, Bartosz Arłukowicz 

– minister zdrowia, reprezentujący 
rząd i premiera Donalda Tuska, 
arcybiskup Henryk Hoser – Ordy-
nariusz Diecezji Warszawsko-Pra-
skiej, parlamentarzyści, delegacje 
samorządów lekarskich z Niemiec, 
Czech, Słowacji, przedstawiciele 
krajowych samorządów zawodo-
wych, m.in.: aptekarzy, pielęgniarek 
i położnych, adwokatury oraz wielu 
innych znakomitych gości.

Przybyłych powitał Prezes Na-
czelnej Izby Lekarskiej, Maciej 
Hamankiewicz, po czym w zaska-
kującym sposobem narracji wystą-

pieniu otwierającym Zjazd poruszył 
wszystkie wątki dręczących śro-
dowisko problemów. Wystąpienie 
Prezesa NIL przyjmowane było 
z wyraźnym aplauzem uczestni-
ków Zjazdu. Maciej Hamankiewicz 
w sposób arcykąśliwy wypunktował 
wszystkie słabości stanowionych 
przepisów prawa, dokuczliwości 
utrudniające lekarzom wykonywa-
nie ich zawodu  i ich szkodliwość 
dla samych pacjentów. Nikt z de-
legatów nie miał też wątpliwości 
co do słuszności decyzji Prezesa 
o nie zapraszaniu na Zjazd Pre-
zesa NFZ, gdyż jak mówił Maciej 
Hamankiewicz – z tym panem nie 
ma już o czym rozmawiać. Prezes 
M. Hamankiewcz stanowczo prze-
ciwstawił się sprowadzaniu lekarza 
do roli urzędnika i obciążania go za-
daniami, które do niego nie należą. 

Jako pierwszy z grona gości głos 
zabrał Jerzy Buzek. Przypomniał, 
że wprowadzona przez jego rząd 
reforma ochrony zdrowia została 
nagle przekreślona gdy system 
zaczynał działać. Chociaż ciągle 
nie można nadążyć ze środkami 
finansowymi, a oczekiwania spo-

łeczne są ogromne, to – jak stwier-
dził – polska opieka zdrowotna jest 
dzisiaj nieporównanie lepsza niż 
lata temu. Mówił o wsparciu jakie 
Polska otrzymuje ze środków unij-
nych, o możliwościach korzystania 
z ochrony zdrowia przez obywateli 
Unii (teraz mogą oni w innym kra-
ju korzystać z opieki medycznej 
w sprawach nagłych, w kontaktach 
turystycznych) i dalszych planach 
integrowania systemu. Powiedział, 
że Parlament Europejski chce zbu-
dować „coś w rodzaju zdrowotnego 
Schoengen”, tak aby pacjenci od ok. 
2013 r. mogli swobodniej wyjeżdżać 
i leczyć się w innym kraju Unii. 
Ten plan nie obejmowałby jednak 
m.in. opieki długoterminowej czy 
przeszczepiania organów. Swoje 
wystąpienie Jerzy Buzek podsu-
mował stwierdzeniem, iż zawsze 
dumny był z wykształcenia i przy-
gotowania zawodowego polskich 
lekarzy dzięki czemu mają oni 
wielkie uznanie w Europie. Leka-

Nadzwyczajny 
XI Krajowy Zjazd Lekarzy 

Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Lekarzy

Delegaci WIL (od lewej): płk 
dr hab med. A. Chciałowski, 
dr n. med. S. Antosiewicz, dr 
B. Barut, prof. dr hab. med. J. 
Kruszewski
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rze zmienili wizerunek polskiego, 
czasowego emigranta – podkreślił 
to wyraźnie.

Bartosz Arłukowicz, podkreśla-
jąc iż reprezentuje premiera Tuska 
i Ministerstwo Zdrowia, podziękował 
za zaproszenie na Zjazd, niezależ-
nie od towarzyszących mu emocji. 
Zapewniał, że deklarował i nadal 
deklaruje otwartość na dialog i na 
kompromis. Przypomniał swoje spo-
tkania z  Naczelną Radą Lekarską 
i prowadzone konsultacje w mini-
sterstwie zdrowia dotyczące  najtrud-
niejszych elementów, tzw. ustawy 
refundacyjnej. Wystąpienie ministra 
przerywane było buczeniem i gwiz-
dami części delegatów, którzy w ten 
niekonwencjonalny sposób wyrażali 
swoją dezaprobatę dla poczynań 
resortu i samego ministra (osobiście 
nie jestem zwolennikiem takiej formy 
wyrażania niezadowolenia, nawet 
przy istniejących zastrzeżeniach do 
działań rządu). Minister Arłukowicz 
zapewnił, że skutki działania ustawy 
będą monitorowane. Zapowiedział 
wprowadzenie konkurencji na rynku 
płatności za usługi medyczne i wy-
raził przekonanie, że konkurencja 
na tym rynku poprawi sytuację 
pacjenta. Jak zawsze, tak i w tym 
miejscu, zapewniał, że najważniej-
sze jest bezpieczeństwo pacjenta 
i jakość świadczonych usług. Nie-
stety, najwyraźniej z obawy przed 
napastliwymi i niewątpliwie dla niego 
kłopotliwymi pytaniami, minister nie 
wyraził chęci na rozmowę z dele-
gatami, a na pytania zadane przez 
M. Hamankiewicza udzielił odpowie-
dzi co najmniej wymijających. 

W innym duchu zabrzmiały 
słowa arcybiskupa Henryka Hose-
ra. Stwierdził, że „dobrze jest, że 

Delegaci WIL (od lewej): prezes RL 
WIL – dr n. med. P. Rapiejko, płk dr 
med. S. Antosiewicz, prof. dr hab. 
med. J. Kruszewski

Delegaci WIL (od lewej): prof. dr 
hab. n. med. M. Brocki, B. Barut, 
J. Staszczyk

Goście XI Zjazdu (od lewej): J Buzek – były premier RP, B. Arłukowicz 
– minister zdrowia, dr Grzegorz Kucharewicz – prezes Naczelnej Rady 
Aptekarskiej
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jest Naczelna Izba Lekarska, bo 
jak by jej nie było, to trzeba by ją 
stworzyć”. Mówił, że NIL jest szko-
łą odpowiedzialności za zdrowie 
i życie człowieka. Nawiązując do 
tragedii pasażerów „Titanica” i „Co-
sta Concordii” wynikłych z braku 
odpowiedzialności kapitanów tych 
statków, powiedział, że w niektó-
rych sytuacjach możemy i my mieć 
wrażenie, że jesteśmy pasażerami 

„Costa Concordii”. Przypomniał, że 

lekarz ma leczyć nie chorobę, ale 
człowieka – w całości. Wezwał, 
by nie marnować nic ze środków 
materialnych jakimi dysponuje 
medycyna. Ostrzegał, że nie będzie 
żadnej reformy bez uwzględnienia 
głosów lekarzy. 

Prof. Marek Krawczyk, Rektor 
Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego, odniósł się do reform 
w systemie kształcenia lekarzy 
i lekarzy dentystów. Mówił, że li-

kwidacja stażu podyplomowego 
tylko wtedy będzie możliwa jeśli 
uczelnie dostaną odpowiednie, 
dodatkowe finansowanie. Nie 
uda się kształcić dobrych leka-
rzy jeśli uczelnie nie otrzymają 
dofinasowania dla szpitali kli-
nicznych. Stwierdził, że zmiany 
są ciągle nieprzygotowane. 

W wypowiedziach pozosta-
łych gości wielokrotnie przewijały 
się słowa uznania dla polskich 
lekarzy i wyrazy wsparcia na 
drodze ku pożądanym i artykuło-
wanym zmianom. Pierwszy dzień 
Zjazdu faktycznie zdominowała 
problematyka odnosząca się 
do aktualnej sytuacji w ochronie 
zdrowia. Głos zabierało wielu 
delegatów, wygłoszono sze-
reg uwag i opinii, postulatów 
i wniosków, z których większość 
odnosiła się do ustawy refunda-

cyjnej i listy leków refundowanych. 
W formie projektów apeli, stanowisk 
i uchwał zgłoszono je później do 
komisji ds. uchwał i wniosków. 

Delegaci wybrali kol. Andrzeja 
Sawoniego na Przewodniczącego 
Zjazdu, który następnie poprowa-
dził roboczą część Zjazdu. Zjazd 
dokonał też wyboru Prezydium 
Zjazdu (jednym z sekretarzy Zjaz-
du został delegat WIL, kol. Stefan 
Antosiewicz) oraz komisji: man-
datowej, regulaminowej, uchwał 
i wniosków i wyborczej. W trakcie 
Zjazdu przeprowadzone zostały 
wybory uzupełniające do Krajowej 
Komisji Rewizyjnej. Zjazd rozpa-
trzył i przyjął uchwały:

• zmieniającą uchwałę w spra-
wie regulaminu wyborów do 
organów izb lekarskich, na 
stanowiska w organach i trybu 
odwoływania członków tych 
organów i osób zajmujących 
stanowiska w tych organach 
oraz wyborów komisji wybor-
czych;

• w sprawie szczegółowego spo-
sobu przeprowadzania wizyta-
cji praktyki zawodowej lekarza 
i lekarza dentysty oraz sposobu 
wyboru osób wykonujących 
czynności wizytacyjne;

• zmieniająca uchwałę w spra-
wie regulaminu wewnętrznego 

Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Lekarzy

Prezes NRL – M. Hamankiewicz 
(z lewej) i  minister zdrowia – 
B. Arłukowicz
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urzędowania rzeczników odpo-
wiedzialności zawodowej;

• w sprawie zmiany regulaminu 
wewnętrznego urzędowania 
sądów lekarskich. 
W drugim dniu Zjazd kontynu-

ował debatę nt. ochrony zdrowia 
oraz podjął problematykę dotyczą-
cą kształcenia podyplomowego. 
Tematem wystąpienia kol. Romana 
Budzińskiego z OIL w Gdańsku był 

„System ochrony zdrowia w Polsce 
– próba oceny”. Mówca wykazał 
wady i słabości systemu, wyraził 
postulaty samorządu, dokonał 
analizy i oceny ustaw zdrowotnych 

wprowadzonych gdy ministrem 
zdrowia była Ewa Kopacz. „Aktu-
alna sytuacja w ochronie zdrowia 
a postulaty samorządu” – były 
tematem kolejnego wystąpienia 
Prezesa M. Hamankiewicza. In-
formację o pracy Okręgowych 
i Naczelnego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej przedstawiła 
Pani Jolanta Orłowska-Heitzman 

– NROZ. Omówiła rodzaje prze-
winień, skargi wg specjalizacji, 
statystykę spraw i zażaleń na 
przewlekłość ich prowadzenia oraz 
podziękowała swoim zastępcom 
za ich ciężką i profesjonalną pracę. 

Prof. Mariusz Klencki przedstawił 
analizę wyników egzaminów LEP i 
LDEP oraz PES w świetle nowych 
przepisów, a prof. Krajewski sku-
pił uwagę delegatów na analizie 

„Możliwości i bariery rozwoju zawo-
dowego lekarzy”. Przewodniczący 
Komisji Kształcenia NIL prof. Jerzy 
Kruszewski mówił nt. doskonalenia 
zawodowego z zakresu węższych 
dziedzin medycyny, a Janusz 
Kleinrok - Dyrektor Departamentu 
Nauki w MZ, przedstawił zmiany 
ustawowe dot. modułowego syste-
mu specjalizacji.

Niemało czasu zjazdowego 
wypełniło przedstawianie, dyskusje 
i głosowania nad zgłoszonymi do 
Komisji Uchwał i Wniosków pro-
jektami apeli stanowisk i uchwał 
Zjazdu. Niemal każdy projekt wywo-
ływał żywą dyskusję, proponowano 
poprawki i uzupełnienia. Ostatecz-
nie Zjazd przyjął 4 apele:

• dwa – do Ministra Zdrowia
• po jednym: do Ministra Zdro-

wia i Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia oraz do 
Naczelnej Rady Lekarskiej,

oraz 9 uchwał i 9 stanowisk. Treść 
tych dokumentów dostępna jest na 
stronie Naczelnej Izby Lekarskiej 
(www.nil.org.pl).

tekst i zdjęcia
Z. U.

Prezydium XI Nadzwyczajnego krajowego Zjazdu Lekarzy
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aktualne zasady prawidłowego 
wystawiania recept zawarte są 

w ustawie o refundacji leków z 12 
maja 2011 r. (DzU Nr 122, poz. 695) 
oraz w jej nowelizacji z 13 stycznia 
2012 r. (DzU poz. 95), a także 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
w sprawie recept lekarskich z 23 
grudnia 2011 r. (DzU Nr 294, poz. 
1739). Oczywiście, w przypadku 
wprowadzania kolejnych zmian 
w aktualnie istniejących przepisach 
będziemy się starali o tym informo-
wać na łamach „Medicusa”.

W celu uniknięcia problemów 
z realizacją recepty w aptece, musi 
ona być przez lekarza prawidłowo 
i czytelnie wypełniona tym samym 
charakterem pisma. Obecna noweli-
zacja przepisów pozwala aptekarzo-
wi poprawiać szereg błędów lekarza. 
Jednak farmaceuci bardzo proszą, 
aby lekarze sami prawidłowo wysta-
wiali recepty, bo to znacznie ułatwia 
im pracę i pozwolą na uniknięcie 
błędów, za które będą musieli za-
płacić. Każda poprawka naniesiona 
na receptę wymaga dodatkowego 
odciśnięcia pieczątki i podpisu leka-
rza wystawiającego receptę.

Dane osobowe

 W polu „Świadczeniodawca” 
powinna być czytelnie odciśnięta 
pieczątka (lub umieszczony na-
druk), która zawiera nazwę zakładu 
opieki zdrowotnej, indywidualnej 
praktyki lekarskiej lub grupowej 

praktyki lekarskiej, adres pla-
cówki i numer telefonu oraz identy-
fikator danego podmiotu.

W polu „Pacjent” muszą być 
wpisane dane: imię, nazwisko, do-
kładny adres z podaniem numeru 
domu i mieszkania, PESEL (doty-
czy to także pacjentów do lat 18). 
W związku z tym nie ma obecnie 
obowiązku oddzielnego wpisywania 
wieku pacjenta poniżej 18. roku życia. 
W przypadku dziecka do pierwsze-
go roku życia, nie posiadającego 

Zasady wystawiania recept
jeszcze własnego PESEL, należy 
wpisać PESEL jednego z rodziców. 
Natomiast cudzoziemcy z krajów 
Unii Europejskiej, na podstawie 
przepisów o koordynacji, mają pra-
wo do korzystania u nas z leków 
refundowanych po odnotowaniu 
numeru paszportu lub innego do-
wodu tożsamości oraz uprawnienia 
do świadczeń. W rubryce „Oddział 
NFZ” wpisujemy symbol kraju, np. AT 

– Austria, DE – Niemcy. Na podob-
nych zasadach Polacy, posiadający 
odpowiednie dokumenty, korzystają 
z pomocy medycznej w krajach UE. 
Natomiast recepty wystawione w in-
nych krajach są u nas realizowane 
za 100% odpłatnością

Nazwa międzynarodowa  
czy handlowa?

 Przepisując lek, lekarz może 
podać jego nazwę międzynarodową 
lub własną. Jednak, jak sygnalizują 
farmaceuci, przy dużej ilości od-
powiedników leku, trudność może 
sprawić ustalenie, o który konkretny 
lek chodzi. Dla przykładu tabletki 
różnych odpowiedników mają różne 
substancje uzupełniające, które 
mogą powodować uczulenie.

W polu „RP” lekarz ma obowią-
zek wypisać dawkę leku, jeżeli wy-
stępuje on w różnych dawkach oraz 
o ile lekarz wypisał na recepcie wię-
cej niż dwa najmniejsze opakowania. 
Ilość leku lub wyrobu medycznego 
określa się cyframi arabskimi przez 
podanie liczby opakowań, ozna-
czanych adnotacją „op.” lub „lag”. 
Postać leku oznaczamy adnotacją 

„tabl.”, „kaps.”, „amp.”. Na recepcie 
należy podać ilość leku, podając 
liczbę opakowań, wielkość opako-
wania lub jednostek dawkowania 
oznaczonych, w szczególności 
tabletek, kapsułek, ampułek.

Na jednej recepcie można przepi-
sać jeden lek recepturowy, ale w ilo-
ści jednej porcji, a nie jak dotychczas 

w dwóch. Maści, kremy 
recepturowe możemy 
wypisać w ilości do 100 
g, a nie jak dotychczas 
do 200 g. Na jednej re-
cepcie wypisujemy pięć 
leków gotowych lub 
wyrobów medycznych, 
poza środkami odurza-
jącymi i psychotropowymi, które mu-
szą być przepisywane na oddzielnej 
recepcie. Na jednej recepcie można 
przepisywać leki o różnej odpłatności, 
ponieważ nie ma obecnie pojęcia 
choroby przewlekłej.

 Uprawnienia dodatkowe

 Obowiązują nadal kody upraw-
nień dodatkowych, m.in. IB, IW, ZK. 
Leki z kodem IB – inwalida wojenny 
lub osoba represjonowana oraz IW 

– inwalida wojskowy wypisujemy po 
okazaniu książki inwalidy wojenne-
go (wojskowego) oraz legitymacji 
osoby represjonowanej. Kod ZK – 
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi 
lub Zasłużony Dawca Przeszczepu 

– leki refundowane wypisujemy po 
okazaniu legitymacji dawcy. Wy-
kazy leków refundowanych mają 
być aktualizowane co 2 miesiące. 
Można je sprawdzać na stronach 
Ministerstwa Zdrowia pod adresem: 
http:/www.mz.gov.pl.

Recepty z kodami IB, ZK nale-
żą do najczęściej kontrolowanych 
przez NFZ, dlatego dokumentacja 
medyczna w karcie choroby tych 
pacjentów powinna być szczegól-
nie dokładna. Zakres uprawnień 
pacjenta w zależności od rodza-
ju kodu bywa zasadniczo różny. 
Receptę można wystawić, jeżeli 
pacjent przedstawi dokument po-
twierdzający uprawnienia. Należy 
pamiętać, że współmałżonkowie 
lub wdowy po inwalidzie wojennym 
i osobie represjonowanej mają te 
same uprawnienia, jeżeli ich jedy-
nym źródłem utrzymania jest renta 
rodzinna (zaświadczenie ZUS). 

Recepty raz jeszcze
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Jednak te uprawnienia wygasają, 
jeżeli te osoby mają jakiekolwiek 
dodatkowe źródła dochodu.

 Różowe recepty

 Recepty na środki odurzające, 
substancje psychotropowe lub inne 
leki oznaczone „Rpw” wystawiane 
są wyłącznie na drukach w kolorze 
różowym, wydawanych przez NFZ 
lub wskazany przez niego podmiot. 
Recepty różowe wystawia się z ko-
pią, która pozostaje w dokumentacji 
lekarza. Druki tych recept są dru-
kami ścisłego zarachowania. Jeżeli 
przepisana dawka jednorazowa 
lub dobowa leku, zawierającego 
w swoim składzie środek odurzający 
lub substancje psychotropowe, prze-
kracza dawkę maksymalną, lekarz 
wystawiający receptę jest obowiąza-
ny obok przepisanej dawki postawić 
wykrzyknik, zapisać ją słowami 
oraz umieścić swój podpis. Według 
Ministerstwa Zdrowia prawidłowo wy-
rażona słownie ilość środka odurzają-
cego lub substancji psychotropowej 
powinna być zapisana w podany 
poniżej sposób, np. Clonazepam 2 
mg 30 tabl. (sześćdziesiąt mg). S. 
1x1 tabl. Dawkowanie jest zawsze 
obowiązkowe przy przepisaniu 
leku gotowego lub recepturowego, 
zawierającego w swym składzie 
środek odurzający lub substancję 
psychotropową. Leki psychotropowe 
i odurzające należy przepisywać na 
osobnych receptach.

Lekarz może wystawić trzy 
recepty na kolejne miesięczne 
kuracje. Wówczas poniżej daty 
wystawienia powinien wpisać datę 
realizacji recepty, co pozwoli pa-
cjentowi uniknąć jednorazowego 
większego wydatku. Jeżeli „data 
realizacji” nie dotyczy danego 
pacjenta, należy w tym miejscu 
postawić znak „X”.

 Pieczątka i podpis

 W polu „Dane identyfikacyjne 
i podpis lekarza” umieszczona jest 
pieczątka, która musi zawierać: 1) 

imię i nazwisko, 2) numer prawa 
wykonywania zawodu. Pieczątka 
może również zawierać (ale nie 
musi): posiadane specjalizacje, tytuły 
naukowe, adres, telefon. Uwaga! 
Na kodach kreskowych recepty nie 
można umieszczać podpisu lekarza, 
nazwy leków itp., gdyż uniemożliwia 
to odczyt danych przez czytnik w ap-
tece. Niewyraźne pismo lekarza, źle 
odciśnięta pieczątka znacznie utrud-
niają, a nawet czasem uniemożliwia-
ją realizację recept. Stwarza to możli-
wość powstania sytuacji konfliktowej 
z pacjentem, która nie jest potrzebna 
ani lekarzowi ani farmaceucie.

W celu utrudnienia fałszerstwa 
druków na dole recepty powinny 
być umieszczane dane podmiotu 
drukującego, a w przypadku, gdy 
wydruku dokonuje podmiot wy-
stawiający receptę, umieszcza się 
napis „wydruk własny”.

Recepty muszą być wypełnia-
ne czytelnie, poprawki mogą być 
dokonywane wyłącznie przez le-
karza. Każda poprawka wymaga 
dodatkowego odciśnięcia pieczątki 
i podpisu.

W polu „Oddział NFZ” wpisuje-
my numer oddziału wojewódzkiego 
Funduszu, właściwego dla miejsca 
zamieszkania pacjenta, w przypad-
ku cudzoziemca symbol państwa 
należącego do Unii Europejskiej.

 Pro auctore i pro familia

Jeżeli lekarz wystawia receptę 
dla siebie albo dla małżonka, zstęp-
nych lub wstępnych w linii prostej 
oraz dla własnego rodzeństwa 
w polu „Pacjent” wpisuje adnotację 

„pro auctore” lub „pro familia”.
Jeżeli receptę wystawia lekarz 

dla siebie lub rodziny, zatrudniony 
w ZOZ oraz w ramach indywidual-
nej lub grupowej praktyki lekarskiej, 
pieczątka świadczeniodawcy musi 
zawierać nazwę placówki, adres 
i numer telefonu oraz identyfikator 
stanowiący 9 pierwszych cyfr numeru 
identyfikacyjnego REGON, a w danej 
placówce należy założyć kartę choro-
bową, jak dla każdego pacjenta

Każdy lekarz, w tym także nie 
posiadający zatrudnienia, może 
wystawiać recepty „pro auctore” 
lub „pro familia” według drugiej 
zasady. Zawiera umowę z NFZ na 
wystawianie recept na leki refundo-
wane, a jego pieczątka jako świad-
czeniodawcy musi zawierać: imię 
i nazwisko, adres i numer telefonu, 
dziewięciocyfrowy numer identyfi-
kacyjny określony w umowie z NFZ, 
na który składają się dwie pierwsze 
cyfry o wartości „98”, dwie następ-
ne cyfry będące identyfikatorem 
oddziału wojewódzkiego Funduszu 
(dla naszego województwa –„03”) 
oraz pięć pozostałych cyfr będących 
numerem ustalonym przez Fundusz. 
W tych przypadkach lekarz również 
musi prowadzić dokumentację cho-
robową założoną w domu.

Zastrzeżenie o konieczności 
wydania pacjentowi wyłącznie leku 
określonego przez lekarza poprze-
dzamy adnotacją „nie zamieniać” 
lub „NZ”.

Lekarz może przepisać 10 
sztuk strzykawek do insuliny wraz 
z igłami, 100 sztuk pasków diagno-
stycznych bez podawania liczby 
nakłuć. Należy pamiętać, że obec-
nie paski diagnostyczne mają dwa 
poziomy odpłatności – cukrzyca 
typ 1 – Ryczałt, a typ 2 – 30%, co 
lekarz musi wyraźnie zaznaczyć 
na recepcie. Leki wydawane są 
w zasadzie w pełnych opakowa-
niach, ale antybiotyki i leki w po-
staciach parenteralnych mogą 
być wydzielone z opakowania tak, 
aby nie obniżyć ich jakości, w ilości 
proponowanej przez lekarza.

Ilość leku lub wyrobu medyczne-
go określamy cyframi arabskimi.

Kontrola wystawiania recept na 
leki refundowane obejmuje badanie 
zgodności danych umieszczonych 
na receptach z prowadzoną przez 
lekarza dokumentacją medyczną. 
Lekarz może ordynować leki, które 
są dopuszczone do obrotu w Rze-
czypospolitej Polskiej, a w uzasadnio-
nych przypadkach leki, dopuszczone 
do obrotu w innych państwach, ale 
jest obowiązany do szczegółowego 
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uzasadnienia w dokumentacji me-
dycznej przyczyn zlecenia danego 
leku lub wyrobu medycznego.

Termin realizacji recepty nie 
może przekroczyć 30 dni od daty 
jej wystawienia. 

W terminach realizacji recepty 
są pewne różnice i tak dla antybio-
tyków oraz recepty wystawionej 
w ramach pomocy doraźnej – 7 
dni; na narkotyki – 14 dni; na leki 
sprowadzane dla pacjenta z za-
granicy – 120 dni; na preparaty 
immunologiczne wytwarzane dla 
pacjenta – 90 dni.

Kary

 Zamieszanie wokół ustawy re-
fundacyjnej uświadomiło lekarzom 
zagrożenia związane z wystawia-
niem recept refundowanych. Część 
przewidywanych kar, które budziły 
tak gorące protesty, nowelizacja 
ustawy o refundacji leków zniosła, 
w tym osławiony art. 48 ust. 8, który 
przewidywał, że lekarz jest zobo-
wiązany do zwrotu kwot nienależnej 
refundacji z ustawowymi odsetkami 
w trzech przypadkach: wystawienia 
recepty nieuzasadnionej udoku-
mentowanymi względami medycz-
nymi, niezgodnej z uprawnieniami 
świadczeniobiorcy lub niezgodnej 
z obwieszczeniami określającymi 
zasady refundacji.

Jednak warto pamiętać, że inne 
kary zostały utrzymane, w tym: Fun-
dusz rozwiązuje umowę, ze skutkiem 
natychmiastowym: 1) w przypadku 
uniemożliwiania czynności kontro-
lnych, 2) niewykonania w terminie 
zaleceń pokontrolnych. Fundusz nie 
zawiera kolejnej umowy przez okres: 
1) jednego roku – w przypadku 
pierwszego rozwiązania umowy, 2) 
trzech lat – w przypadku drugiego 
rozwiązania umowy

Pozostał również ust. 2, 5 i 6 art. 
54, które mówią o odpowiedzialności 
karnej lekarzy, a budziły one przed 
uchwaleniem ustawy największe 
zastrzeżenia w środowisku me-
dycznym. Przepis przewiduje karę 
od sześciu miesięcy do ośmiu lat 
pozbawienia wolności za żądanie lub 
przyjęcie korzyści majątkowej (lub jej 
obietnicę) za wystawienie recepty 
lub powstrzymanie się od jej wysta-
wienia. Za czyn mniejszej wagi kara 
ograniczona jest do lat trzech. Zapis 
jest dość nieprecyzyjny i budzi obawy, 
jak będzie interpretowany. Należy 
przypuszczać, że głównie ma prze-
ciwdziałać korumpowaniu lekarzy 
przez firmy farmaceutyczne.

Obostrzenia karne dotyczą tak-
że aptek, które objęte są zakazem 
reklamy. Nieprzestrzeganie zakazu 
podlega karze do 50 000 zł.

Wzór nowej recepty przewiduje 
oznaczanie wszystkich poziomów 

refundacji, tzn.: B – bezpłatnie, R – 
ryczałt, 30%, 50%, 100% odpłatno-
ści. Podanych określeń nie można 
na recepcie oznaczać słownie, np. 

„R” – ryczałt (nie) lub „B” – bezpłat-
nie (nie). Symboli odpłatności: „B”, 

„R” nie należy zaznaczać w kółku. 
Jednak znowelizowana ustawa 
przewiduje, że lekarze mają ozna-
czać poziom odpłatności tylko przy 
dwóch różnych poziomach refunda-
cji. Druki recept, które obecnie są 
w użyciu ważne będą do 30 czerw-
ca 2012 r. Być może Ministerstwo 
Zdrowia dokona kolejnej zmiany 
wzoru recepty.

Do 30 czerwca 2012 r. będą 
musiały zostać zaktualizowane umo-
wy z NFZ na wystawianie recept 
refundowanych, w tym przez lekarzy 
emerytów i rencistów. W tej chwili nie 
wiadomo, jakie zaświadczenia będą 
potrzebne. Obecnie oddział woje-
wódzki NFZ nie załatwia tych spraw.

W księgarniach medycznych są 
książkowe wykazy leków refundo-
wanych z poziomem odpłatności 
i pewnymi informacjami prawnymi. 
Wydawnictwo jest pożyteczne, ale 
egzemplarz kosztuje 50 zł.

jerzy jakUBoWiCZ
Przedruk dzięki uprzejmości 

redakcji miesięcznika Lubelskiej 
Izby Lekarskiej, „Medicus” 1-3/2012 
(ss. 2-5).

Konflikt interesów
W dniu 3.02.2012 r. w Naczelnej 

Izbie lekarskiej odbyła się 
konferencja z udziałem przed-
stawicieli lekarskich towarzystw 
naukowych, samorządu lekarzy, 
prawników, organizacji pacjen-
tów i przedstawicieli przemysłu 
poświęcona różnym aspektom 
zjawiska konfliktu interesów oraz 
omówieniu obowiązujących zasad 
postępowania osób, które działa-
ją w sytuacji konfliktu interesów, 
szczególnie w zakresie kształcenia 

lekarzy.  Zamiarem organizatorów 
było także wskazanie, jakie zagad-
nienia związane z tym zjawiskiem 
pozostają jeszcze niedostatecznie 
określone. 

Konflikt interesów jest zjawi-
skiem powszechnym i nie ma osób, 
które nigdy go nie mają wykonując 
swoje funkcje i podejmując de-
cyzje. Wynika on z normalnej u 
ludzi tendencji do odwzajemniania 
otrzymanych od innych korzyści 
materialnych i niematerialnych, 

a także do działania zgodnie z in-
teresem własnym i najbliższych. 
Istnieje więc w każdej dziedzinie 
aktywności politycznej, społecznej 
i zawodowej. Jest obecny również 
w sektorze ochrony zdrowia, mię-
dzy innymi w związku z kontakta-
mi z przemysłem. Ma znaczenie 
w każdej sytuacji, w której wpływa 
na bezstronne wykonywanie funkcji 
pełnionych przez osoby znajdujące 
się w sytuacji konfliktu interesów. 
Najczęściej słyszymy o problemach 
wynikających z konfliktu interesów 
w sytuacji współpracy z prze-
mysłem, ale konflikt może także 
wynikać z wielu innych korzyści 

Konferencja w NIL
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i zależności, na przykład powiązań 
towarzyskich i rodzinnych, zależno-
ści służbowych, nacisków wywiera-
nych przez administrację itp. 

Sam fakt istnienia konfliktu inte-
resów nie może być traktowany jako 
zarzut, być powodem negatywnych 
ocen ani wykluczać z działalności, 
gdyż powstaje on w wyniku całko-
wicie dozwolonych działań i nor-
malnych relacji, które ma każdy 
człowiek. Działania niezgodne z pra-
wem, jak na przykład korupcja, nie 
są określane jako konflikt interesów. 
Tylko w nielicznych działaniach, na 
przykład przy podejmowaniu bardzo 
ważnych decyzji publicznych, osoby 
mające konflikt interesów mogą 
być wyłączane z udziału w nich 
na podstawie przepisów prawa. 
Wymagania dotyczące całkowitego 
braku konfliktu interesów oraz jego 
ujawniania są bardzo niejednolicie 
stosowane i wielu bardzo ważnych 
społecznie dziedzin działalności (np. 
polityki, mediów) jeszcze praktycz-
nie nie obejmują. 

Brak zrozumienia tego zjawiska, 
a także niejasność i niejednolitość 
regulacji prawnych i etycznych 
rodzą błędne przekonanie, że 
ujawnienie konfliktu interesów jest 
traktowane jako rodzaj przyznania 
się do winy. Stereotyp taki funkcjo-
nuje nadal w opinii publicznej, ale 
również wśród osób działających 
w sytuacji konfliktu interesów. Czę-
sto wydaje nam się, że niezależnie 
od istnienia sytuacji powodujących 
konflikt interesów potrafimy działać 
bezstronnie i dlatego nie musimy 
ujawniać tych sytuacji. Przekonania 
te powodują brak jawności i nieuza-
sadnioną atmosferę podejrzliwości, 
czy wręcz pomówień i zarzutów, co 
z kolei jeszcze bardziej zniechęca 
do ujawniania konfliktu interesów. 

Osoby mające konflikt interesów 
mogą i powinny ocenić, czy są 
w stanie pełnić swoje zawodowe 
obowiązki bezstronnie, czy też ich 
relacje z przemysłem oraz inne 
zależności mają na ich 

bezstronność wpływ, a w takim 
razie powinny wyłączyć się z wyko-

nywania dotkniętych konfliktem in-
teresów czynności lub też powstrzy-
mać od kontaktów powodujących 
konflikt. W odniesieniu do lekarzy 
mówi o tym artykuł 51a Kodeksu 
Etyki Lekarskiej. Jednak ogromna 
większość osób musi działać w sy-
tuacji istnienia konfliktu interesów, 
co wynika z jego powszechności. 
Ocena wpływu konfliktu na ich 
bezstronność, na podejmowane 
decyzje i przekazywane treści nale-
ży do odbiorców ich działań, którzy 
mają prawo do pełnej informacji 
i wiedząc o istnieniu konfliktu inte-
resów mogą bardziej obiektywnie 
oceniać działania innych osób oraz 
przekazywane przez nie treści. 

Jednym z problemów powo-
dujących niewłaściwe rozumienie 
konfliktu interesów jest łączenie 
powszechnego występowania tego 
zjawiska z jego skutkami, czyli 
z wpływem na bezstronność ocze-
kiwaną od pełniących funkcje spo-
łeczne, szczególnie tak ważne jak 
np. wykonywanie zawodu lekarza. 
Działanie wyłącznie w sytuacjach, 
w których nie mamy konfliktu intere-
sów nie jest możliwe. Każdy kontakt, 
niezależnie od tego czy przyniesie 
nam korzyści czy szkody, będzie 
wpływał na naszą bezstronność 
i jest to wpływ podobny do reklamy, 
czyli istniejący nawet wówczas 
kiedy sądzimy, że mu nie ulegamy. 
Praktycznie bez konfliktu interesów 
mógłby działać tylko człowiek żyjący 
samotnie, nieuczestniczący w rela-
cjach towarzyskich, nienależący do 
żadnej organizacji, niemający powią-
zań ekonomicznych i niezatrudniony. 
Takich ludzi nie ma wśród osób 
pełniących ważne funkcje społeczne. 
Ponieważ coraz lepiej zdajemy sobie 
sprawę z wpływu różnych sytuacji 
i zależności na naszą bezstronność, 
ukrywanie ich istnienia podważa 
zaufanie w relacjach między ludźmi, 
także w relacjach pacjent-lekarz. 
Ujawnianie sytuacji powodujących 
konflikt interesów służy poprawie 
zaufania i jednocześnie przyczynia 
się do ograniczenia wpływu konfliktu 
na bezstronność. 

Ujawnianie korzyści i sytuacji, 
które mogą powodować konflikt 
interesów, jest już powszechnie sto-
sowane w publikacjach naukowych. 
To dobra praktyka idąca w kierunku 
zapewnienia transparentności 
działań na styku lekarze - przemysł. 
Takie praktyki należy upowszechnić 
również w innych obszarach, jak 
kształcenie lekarzy i lekarzy den-
tystów. Już w 2003 roku ogólna 
zasada obowiązku ujawniania 
słuchaczom konfliktu interesów 
została zawarta w artykule Sic 
Kodeksu Etyki Lekarskiej. Relacje 
zawodowe lekarzy z przemysłem 
są nieuniknione i potrzebne, są też 
akceptowane zarówno na świecie, 
jak i w świetle regulacji prawnych 
w Polsce. Powszechne i rzetelne 
ujawnianie tych relacji i wynika-
jącego z nich konfliktu interesów 
przyczyniłoby się do poprawy 
zaufania pomiędzy wszystkimi 
uczestnikami systemu ochrony 
zdrowia, a szczególnie pacjentami, 
lekarzami i przemysłem. 

W dyskusji podkreślano, że 
należy zachęcać do deklarowania 
konfliktu interesów oraz wymagać 
takich deklaracji przy akredyta-
cji kształcenia podyplomowego. 
Zwracano uwagę na niewłaściwe 
regulacje tworzone na podstawie 
wyjątkowych sytuacji (pars pro toto), 
oparte na braku zaufania, traktu-
jące wszystkich jak podejrzanych 
i obciążające ich biurokratycznymi 
obowiązkami, które rzekomo mają 
zabezpieczać przed nadużyciami. 
Takie podejście przyczynia się 
do erozji zaufania i do ukrywania 
relacji, które powodują konflikt 
interesów. Uczestnicy konferencji 
poruszyli wiele innych złożonych 
zagadnień wiążących się z kon-
fliktem interesów oraz przedsta-
wiali różne aspekty tego zjawiska. 
Ustalono, że zagadnienia te będą 
tematem kolejnych spotkań i dys-
kusji z udziałem przedstawicieli 
wszystkich uczestników systemu 
ochrony zdrowia. 

Romuald kRajeWSki 
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XXIX Zjazd Lekarzy WIL

koniec marca to nie tylko w naszej 
Izbie czas podejmowania decy-

zji budżetowych. Zadanie to – uchwa-
lenie budżetu – należy do Zjazdu 
Lekarzy. XXIX Zjazd Lekarzy WIL 
obradował 30 marca br. w Warsza-
wie, nie pierwszy już raz w biurowcu 

„Oxford Tower”. Miejsce to niezwykle 
dogodne dla przybywających delega-

tów, tuż obok dworca PKP Warszawa 
Centralna. Nie wszyscy chyba tak 
jednak uważają, bo na Zjazd przyby-
ło ledwie 68 spośród 120 wybranych 
na tę kadencję delegatów. 

Prezes RL WIL, dr med. Piotr 
Rapiejko otworzył Zjazd i powitał 
przybyłych delegatów oraz gości: Mi-
chała Korczaka – zastępcę Dyrektora 
Departamentu Kadr MON i Mieczy-
sława Szatanka – Prezesa Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Warszawie. 
Niestety, nie przybyli zaproszeni: 
Tomasz Siemoniak – Minister Obrony 
Narodowej i Maciej Hamankiewicz 

– Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. 
Obowiązki służbowe, co oczywiste 
i zrozumiałe, uniemożliwiły obu Pa-
nom udział w naszym Zjeździe. Dla 
zgromadzonych na sali nie tak już 
oczywista była nieobecność Szefa 
IWSZ i dyrektora WIM, będących nie 
tylko delegatami, ale też osobami zaj-
mującymi eksponowane stanowiska 
w Wojskowej Służbie Zdrowia. Tym 
samym delegatom uniemożliwione 
zostało zadanie wielu pytań na 
nurtujące środowisko tematy. Po 
wystąpieniu wstępnym Prezesa RL 
WIL delegaci powstaniem z miejsc, 

w skupieniu, patrząc na fotografie 
nieobecnych już wśród nas kolegów, 
uczcili pamięć 19 zmarłych w okresie 
od poprzedniego zjazdu lekarzy – 
członków WIL. 

W wojskowym samorządzie le-
karskim jest liczne grono aktywnych 
członków zasługujących na uhono-
rowanie za ich pracę. Doceniając 
wysiłek i społecznikostwo wszyst-
kich, na tegorocznym Zjeździe 
WIL uhonorowana została niemała 
grupa spośród nich. Minister Obrony 
Narodowej, Pan Tomasz Siemoniak 
wyróżnił medalami „Za zasługi 
dla Obronności Kraju”: Piotra Dry-
bańskiego i Edwarda Kowalczyka 

– medalem złotym, Kazimierza  Ja-
nickiego, Wojciecha Radwańskiego 
i Beatę Staniszewską – medalem 
srebrnym oraz Edytę Klimkiewicz – 
medalem brązowym. Odznaczeni, 
to pełniący przez kilka kadencji funk-
cje zastępców Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej i sędziowie 
Sądu Lekarskiego oraz pracownice 
Wojskowej Izby Lekarskiej: Pani 
Beata Staniszewska – z Biura ROZ 
i Pani Edyta Klimkiewicz – specja-
lista ds. rejestru lekarzy w Biurze 

XXIX Zjazd Lekarzy WIL 

Prezes RL WIL, dr Piotr Rapiejko 
otwiera Zjazd Lekarzy WIL

Goście Zjazdu (od lewej: Mieczysław Szatanek – Prezes OIL w Warszawie, Michał Korczak – zastępca  
Dyrektora DK MON)
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WIL. W imieniu Ministra Obrony 
Narodowej odznaczenia wręczył 
zastępca Dyrektora Departamentu 
Kadr, Pan Michał Korczak, w towa-
rzystwie Prezesa RL, Piotra Rapiej-
ko. Uchwałą RL WIL Nr 1166/12/
VI dyplomami uznania i paterami 
uhonorowani zostali: Mieczysław 
Szatanek, Krzysztof Chomiczew-
ski, Jan Wilk, Maciej Januchta, 
Włodzimierz Aleksandrowicz, Piotr 
Drybański, Krzysztof Wołyniak,  
Andrzej Chciałowski, Bogdan Barut 
oraz dyplomami uznania i medalami 
WIL: Stefan Antosiewicz, Konrad 
Maćkowiak, Andrzej Gałecki, Jan 
Sapieżko, Marian Dójczyński, Artur 
Płachta, Jacek Woszczyk i Andrzej 
Niewiadomski. Wyróżnieni z sa-
tysfakcją prezentowali otrzymane 
wyróżnienia. Następnie głos zabrali 
goście Zjazdu. Pan Michał Korczak 
podziękował za zaproszenie na 
Zjazd i serdecznie pogratulował od-
znaczonym medalami resortowymi. 
Mówił, że kierownictwu MON znana 
jest złożona i trudna sytuacja woj-
skowej służby zdrowia i jej problemy 
kadrowe. Zapewnił, że sytuacja 
ta jest na bieżąco monitorowana, 
a MON i DK MON dążyć będą do 
jej poprawy. Na koniec życzył de-

legatom owocnych obrad. Słowa 
podziękowania za zaproszenie 
na Zjazd WIL oraz za otrzymane 
wyróżnienie dyplomem uznania 
i paterą skierował do Prezesa WIL 
dr Mieczysław Szatanek – Prezes 
OIL w Warszawie. Wyraził zadowo-
lenie z dobrej i owocnej współpra-
cy naszych izb lekarskich, mówił 
o równoprawności izb, także tych 

małych, które wnoszą wiele dobrego 
do działań samorządowych, odniósł 
się do aktualnej sytuacji w ochronie 
zdrowia w kontekście stanowionych 
przepisów prawa. Po krótkiej prze-
rwie przewodniczący komisji man-
datowej ogłosił komunikat o liczbie 
obecnych na Zjeździe. Jako że 
obecność potwierdziło 68 delegatów, 
tj. 57% ogółu, stwierdził on, że Zjazd 

Zastępca Dyrektora DK MON odznacza sędziego Sądu Lekarskiego WIL, kol. Kazimierza Janickiego, p. Beatę 
Staniszewską – prawnika w Biurze ROZ oraz  p. Edytę Klimkiewicz – specjalistę ds. rejestru lekarzy w Biurze WIL

Dr P.  Rapiejko wręcza dyplom uznania Prezesowi OIL w Warszawie, 
M. Szatankowi i Rzecznikowi OZ WIL, prof. K. Chomiczewskiemu
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jest ważny i może podejmować 
wiążące uchwały. Przewodniczący 
komisji uchwał i wniosków poinfor-
mował delegatów o trybie zgłaszania 
projektów uchwał i wniosków, po 
czym wysłuchano sprawozdań Pre-
zesa RL WIL – z działalności RL WIL, 
skarbnika – z wykonania budżetu za 
rok 2011, Komisji Rewizyjnej, Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej 
i Przewodniczącego Sądu Lekar-
skiego (sprawozdania były opubli-
kowane w „Skalpelu” nr 2/2012). 
W uzupełnieniu do opublikowanych 
sprawozdań, Prezes RL WIL dodał, 
że ciężką i niewdzięczną pracę wy-
konują Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej i jego zastępcy oraz Sąd 
Lekarski. Wyraził się o ich pracy 
z najwyższym uznaniem. Odniósł 
się też do „akcji pieczątkowej”, wy-
jaśniając dlaczego RL WIL nie anga-
żowała się zbyt mocno i widocznie 
w ten protest. Zależało nam , mówił, 
aby nie wchodzić w konflikt z izbami 
na obszarze działania których także 
my funkcjonujemy, o to by działać 
zespołowo, być jednością z innymi 
izbami lekarskimi. Nasze działania 
powinny być skierowane przede 
wszystkim w resorcie ON.

Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej WIL, prof. Krzysztof 

Chomiczewski skonstatował, że 
jesteśmy w czołówce jeśli chodzi 
o liczbę spraw wpływających do 
liczby członków izby, a to już powinno 
bardzo niepokoić.

Przewodniczący Sądu Lekar-
skiego WIL, płk dr Jan Wilk poinfor-
mował Zjazd o rezygnacji z funkcji 
przez jednego z sędziów i odczytał 
jego pismo o tym informujące. 
Zwrócił też uwagę na problemy 
funkcjonowania sądu w związku ze 
zmianą „Regulaminu działania Są-

XXIX Zjazd Lekarzy WIL

dów Lekarskich” i  na brak niektórych 
specjalistów (ginekologów, chirurgów, 
stomatologów) wśród naszych sę-
dziów. Mówił o niebezpieczeństwie 
przeciągania się spraw miesiącami.

Po dyskusji nad sprawozdania-
mi, wiceprzewodniczący Zjazdu, 
kol. K. Maćkowiak poddał pod 
głosowanie kolejno uchwały: 

– w sprawie rozpatrzenia i za-
twierdzenia rocznych spra-
wozdań organów WIL oraz 
udzielenia absolutorium Ra-

Wyróżnieni  uchwałą  RL WIL (od lewej: M. Szatanek, K. Chomiczewski, 
W. Aleksandrowicz, J. Wilk, K. Wołyniak, A. Chciałowski

Wyróżnienie z rąk Prezesa WIL odbiera dr J. Wilk i mec. A. Niewiadom-
ski – radca prawny WIL

M. Szatanek – Prezes OIL w War-
szawie
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dzie Lekarskiej WIL za 2011 r. 
(uchwała nr 5)

– w sprawie uchwalenia budżetu 
Wojskowej Izby Lekarskiej na 
2012 r. (uchwała nr 6)
Uchwały te zostały przez Zjazd 

przyjęte, a tym samym budżet na 
2012 r. został uchwalony. Następ-
nie przewodniczący Komisji wnio-
sków i uchwał, kol. Piotr Jamrozik 
przedstawił złożone do komisji 
projekty uchwał i apeli. Głosując je 
kolejno, Zjazd przyjął:

– Uchwałę Nr 7 zmieniającą uchwa-
łę w sprawie wykazu funkcji 
w Wojskowej Izbie Lekarskiej, 
których pełnienie może być wy-
nagradzane;

– Apel do członków Wojskowej 
Izby Lekarskiej o powszechne 

M. Szatanek prezentuje otrzyma-
ną paterę

Kuluarowe rozmowy kolegów, od 
lewej prof. J. Kruszewski i Lech 
Kmieć

składanie wniosków i wspiera-
nie akcji NIL dotyczącej zmiany 
umów z NFZ

– Apel do Ministra Obrony Na-
rodowej o zmiany w ustawie 
o służbie wojskowej żołnierzy 
zawodowych.
Końcową część Zjazdu wy-

pełniła dyskusja nt. aktualnych 
problemów w ochronie zdrowia 
w kraju i w wojskowej służbie zdro-
wia, w której głos zabierali m.in. kol. 
A. Gałecki, M. Szymański, A. Świr-
ski, J. Staszczyk. Po wyczerpaniu 
porządku obrad przewodniczący 
Zjazdu, kol. Artur Płachta ogłosił 
jego zamknięcie. 

tekst i foto 
Zbigniew UłaNOWSKI

Prezydium Zjazdu: przy mikrofonie dr P. Rapiejko, za stołem prezydial-
nym: od lewej – Artur Płachta, Jacek Woszczyk i K. Maćkowiak

Na sali obrad
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UCHWAŁA  Nr 1/12/VI
XXIX Zjazdu Lekarzy

Wojskowej Izby Lekarskiej
z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu  XXIX Zjazdu 
Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej 

Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 
2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219 poz. 1708) - 
uchwala się, co następuje:

§ 1
XXIX Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej 

przyjmuje Regulamin Zjazdu Lekarzy Wojskowej 
Izby Lekarskiej stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwały XXIX Zjazdu Lekarzy WIL

PREZES
RADY LEKARSKIEJ WIL

Piotr  RaPiejko

UCHWAŁA  Nr 2/12/VI
XXIX Zjazdu Lekarzy

Wojskowej Izby Lekarskiej
z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie wyboru Prezydium Zjazdu Lekarzy 
Wojskowej Izby Lekarskiej 

Na podstawie pkt. 14 ppkt 2 Regulaminu Zjazdu 
Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej – uchwala się, co 
następuje:

§ 1
Zjazd dokonuje wyboru kol.  artur Płachta na Prze-
wodniczącego XXIX Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby 
Lekarskiej i powierza mu zadania wynikające z pkt. 
15 Regulaminu Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Le-
karskiej.

§ 2
Zjazd dokonuje wyboru:
1. Zastępców Przewodniczącego:
 Kol. Jacek Woszczyk
 Kol. Konrad Maćkowiak
2. Sekretarzy Zjazdu:
 Kol. Stefan Antosiewicz
 Kol. Sabina Jakubiec-Norton

i powierza im zadania wynikające z Regulaminu 
Zjazdu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PREZES
RADY LEKARSKIEJ WIL

Piotr  RaPiejko

UCHWAŁA Nr 3/12/VI
XXIX Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby 

Lekarskiej
z dnia  30 marca 2012 r.

w sprawie uchwalenia porządku obrad XXIX 
Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej 

Na podstawie pkt. 16   Regulaminu Zjazdu Le-
karzy Wojskowej Izby Lekarskiej - uchwala się, co 
następuje: 

§ 1
XXIX Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej 

uchwala porządek obrad stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sekretarz Zjazdu Przewodniczący  Zjazdu
Stefan aNTOSIeWICZ artur PłaChTa

UCHWAŁA  Nr 4/12/VI
XXIX Zjazdu Lekarzy

Wojskowej Izby Lekarskiej
z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie wyboru Komisji XXIX Zjazdu Lekarzy 
Wojskowej Izby Lekarskiej 

Na podstawie pkt. 17 ppkt 1 i 3 Regulaminu Zjazdu 
Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej – uchwala się, co 
następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Mandatową w składzie:
 Kol. Ryszard Zachar
 Kol. Andrzej Świrski
 Kol. Marek Szymański

i powierza jej zadania wynikające z pkt 17 ppkt 1 Regu-
laminu Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej.
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§ 2
Powołuje się Komisję Wniosków i Uchwał w skła-

dzie:
 Kol. Piotr Jamrozik 
 Kol. Marian Dójczyński
 Kol. Włodzimierz Aleksandrowicz

i powierza jej zadania wynikające z  pkt. 17 ppkt 3 Re-
gulaminu Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sekretarz Zjazdu Przewodniczący  Zjazdu
Stefan aNTOSIeWICZ artur PłaChTa

UCHWAŁA Nr 5 /12 /VI
XXIX Zjazdu Lekarzy 

Wojskowej Izby Lekarskiej
z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznych 
sprawozdań organów WIL oraz udzielenia absolu-

torium Radzie Lekarskiej WIL

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

§ 1
XXIX Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej – zwa-
nej dalej „WIL”, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawoz-
dania  organów WIL za 2011 r.: 

– Rady Lekarskiej WIL,
– Komisji Rewizyjnej WIL,
– Sądu Lekarskiego WIL,
– Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WIL,
– Komisji Wyborczej WIL.

§ 2.
Po rozpatrzeniu sprawozdań, o których mowa 

w § 1 i dyskusji, na wniosek Komisji Rewizyjnej WIL, 
Zjazd udziela absolutorium Radzie Lekarskiej WIL za 
rok 2011.

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

Sekretarz Zjazdu Przewodniczący  Zjazdu
Stefan aNTOSIeWICZ artur PłaChTa

UCHWAŁA Nr  6/12/VI
XXIX Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby 

Lekarskiej
z dnia  30 marca 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Wojskowej Izby 
Lekarskiej na 2012 r.*

Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 02 grudnia 
2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz.1708)  

- uchwala się, co następuje:
§ 1

XXIX Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej 
uchwala budżet Wojskowej Izby Lekarskiej na 2012 r.

§ 2
Budżet, o którym mowa w  § 1, stanowi załącznik 

do niniejszej uchwały.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz Zjazdu Przewodniczący  Zjazdu
Stefan aNTOSIeWICZ artur PłaChTa

* Budżet WIL - patrz s. 20

UCHWAŁA Nr 7/12/VI
XXIX Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby 

Lekarskiej
z dnia 30 marca 2012 r.

zmieniająca uchwałę  w sprawie wykazu funkcji 
w Wojskowej Izbie Lekarskiej, których pełnienie 

może być wynagradzane

Na podstawie art. 24 pkt 9 ustawy z dnia 2 grudnia 
2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708 
z późn. zm.) XXIX Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby le-
karskiej uchwala , co następuje:

§ 1
W § 1 uchwały Nr 11/10/VI  XXVII Zjazdu Lekarzy 

Wojskowej Izby Lekarskiej  z dnia 26 marca 2010 r. 
w sprawie wykazu funkcji w Wojskowej Izbie Lekarskiej, 
których pełnienie może być wynagradzane, po pkt. 4 
dodaje się pkt. 5 i 6 w brzmieniu:

„5)  rzecznik i zastępcy rzecznika odpowiedzialności 
zawodowej WIL,

 6)  przewodniczący oraz sędziowie sądu lekarskiego WIL.”.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zjazdu Przewodniczący  Zjazdu
Stefan aNTOSIeWICZ artur PłaChTa
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Uchwały i Apel XXIX Zjazdu WIL

XXIX Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej 
zwraca się z apelem do członków Wojskowej Izby 
Lekarskiej o czynne włączenie się w akcję  składania 
wniosków do Narodowego Funduszu Zdrowia w spra-
wie zmiany warunków umów o udzielanie świadczeń 
zdrowotnych. Problem dotyczy potrzeby wykreślenia 
z dotychczasowych postanowień tych umów zapi-

sów przewidujących nakładanie kar umownych na 
świadczeniodawcę (na podstawie przepisów § 29-31 
załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej).

Sekretarz Zjazdu Przewodniczący  Zjazdu
Stefan aNTOSIeWICZ artur PłaChTa

Załącznik do Uchwały nr 6/12/VI XXIX Zjazdu Lekarzy WIL

Budżet Wojskowej Izby Lekarskiej na 2012 r.

Symbol
konta Wyszczególnienie kwota

70 DOChODY 2 422 019

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 327 059

753       Odsetki od lokat 227 059
754       Rejestr prywatnych praktyk lekarskich 40 000
755       Komisja Bioetyki 60 000

760 Przychody z działalności finansowej 24 000
761      Pozostałe przychody 8 000
762      Odsetki Bioetyka 16 000

40 KOSZTY 2 354 779
40a Koszty zadań przejętych od administracji 315 000

40A1      Koszty prowadzenia rejestru lekarzy i wydawania praw wykony-
wania zawodu

79 695

40A2      Koszty Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lek. 82 000
40A3      Koszty Sądu Lekarskiego 102 800
40A4      Koszty rejestracji prywatnych praktyk lekarskich 50 505

40S Koszty działalności samorząd. 1 947 279
   40S1      Koszty ogólno-samorządowe 1 814 939
   40S3      Koszty wydawania „Skalpela” 132 340

40G Koszty pozostałych zadań 92 500

   40G2      Koszty Komisji Bioetyki 92 500

Apel 
XXIX Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej

z dnia 30 marca 2012 r.
do członków Wojskowej Izby Lekarskiej



WydarzeNIa

„Skalpel” 3/2012 21

Wojskowy Instytut Medycyny 
w Warszawie, jest pierwszym 

szpitalem w Europie Środkowo- 
-Wschodniej, w którym działa skaner 
GE Discovery NM 530c  z tech-
nologią Alcyone do izotopowego 
badania serca. Jest to pierwsza 
w Polsce gamma kamera dedy-
kowana kardiologii, pozwalająca 
w dokładniejszy sposób badać per-
fuzję i żywotność mięśnia sercowe-
go. Skaner z technologią Alcyone 
będzie wykorzystywany głównie 
do diagnostyki choroby wieńcowej 
i jej powikłań – zawału i niewydol-
ności krążenia co ma szczególne 
znaczenie przy podejmowaniu trud-
nych decyzji dotyczących leczenia 
zachowawczego czy kardiochirur-
gicznego.  Dziś w Polsce wykonuje 
się ok. 10 000 badań izotopowych 
serca, tymczasem zapotrzebowa-
nie jest dwu, a nawet trzykrotnie 
większe. 

W skanerze zainstalowanym 
w Zakładzie Medycyny Nukle-
arnej zastosowano najnowsze 
osiągnięcia medycyny nuklearnej, 
dzięki którym czas wykonywania 
badania został skrócony pięcio-
krotnie, a dawka promieniowania 
pochłaniana przez pacjenta w cza-
sie badania została zredukowana 
o 50%. Pomimo iż badanie trwa 
zaledwie trzy minuty, lekarz otrzy-
muje trójwymiarowy obraz serca 
dokładniejszy niż z dotychczas 
stosowanych urządzeń. Specja-
liści uzyskają lepsze jakościowo 
obrazy serca. Dla pacjenta ba-
danie jest zdecydowanie bardziej 
komfortowe, gdyż ogranicza czas 
stresującego leżenia w bezruchu 
z 15 do zaledwie 3 minut. To z kolei 
ma zdecydowany wpływ na ogra-
niczenie liczby „zepsutych” badań, 
do jakich dochodzi, gdy pacjent się 
poruszy.

Zdecydowano się na zakup tak 
nowoczesnego sprzętu ponieważ 
kardiologia nuklearna jest dziś 
najbardziej skutecznym sposobem 
wczesnego wykrywania chorób ser-
ca stwierdził konsultant wojskowej 
służby zdrowia w dziedzinie kardio-
logii Dyrektor Wojskowego Instytutu 
Medycznego, gen. bryg. dr hab. n. 
med. Grzegorz Gielerak.

Discovery NM 530c  - to skaner 
oceny perfuzji i żywotności mię-
śnia sercowego metodą izotopową 
produkcji General Electric Heal-
thcare (GE) wykorzystujący nowy 
w medycynie nuklearnej detektor 
cyfrowy wykonany z materiału pół-
przewodnikowego CZT (tellurek 
kadmowo-cynkowy), który zamienia 
wysokoenergetyczne promieniowa-
nie gamma bezpośrednio w sygnały 
elektryczne, następnie rekonstru-
owane w obrazy diagnostyczne. 

Unikalne w skali światowej po-
łączenie wielu detektorów CZT 
o wymiarze 4 x 4 cm z kolima-
torami pinhole zogniskowanymi 
na objętości serca (kolimatory 
szpilkowe – zasada camera 
obscura) w aparacie Discovery 
NM 530c powoduje, że bez 
konieczności obrotu detektorów 
wokół pacjenta (co eliminuje 
artefakty związane z ruchem) 
zebrany zostaje trójwymiarowy 
(3D) zestaw danych pozwalający 
na zrekonstruowanie tomogra-
ficznego obrazu serca (SPECT 
serca). Podstawowe zalety cyfro-
wego detektora CZT w stosunku 
do konwencjonalnego analo-
gowego detektora opartego na 
krysztale scyntylacyjnym NaI 
(jodek sodu) oraz fotopowiela-
czach to czterokrotnie wyższa 
czułość detektora CZT, oraz jego 
znacznie wyższa rozdzielczość 
przestrzenna i energetyczna. 

Serce jak na dłoni
Pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej skaner do badania izotopowego 
serca w Wojskowym Instytucie Medycznym

Zespół Zakładu Medycyny Nuklearnej
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W dniu 9.02.2012 r. odbyło się 
sympozjum naukowe zatytułowane 

„Skaner Alcyone w diagnostyce kar-
diologicznej”, zorganizowane w Auli 
Głównej Wojskowego Instytutu 
Medycznego. Wzięli w niej udział 
członkowie Dyrekcji WIM, kierowni-
cy Klinik  i Zakładów Diagnostycz-
nych oraz kardiolodzy i kardiochi-
rurdzy  z Wojskowego Instytutu 
Medycznego. Wśród zaproszonych 
gości byli także wybitni specjaliści 
medycyny nuklearnej i kardiolodzy 
z całej Polski. Sesji przewodniczyli: 
gen. bryg. dr hab. n. med. Grzegorz 
Gielerak oraz krajowy konsultant 
w dziedzinie medycyny nuklearnej,  
prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki.  
Pierwszy wykład, wygłoszony przez 
dr hab. n. med. Magdalenę Kost-
kiewicz z Krakowskiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Jana Pawła 
II, dotyczył aktualnych możliwości 
kardiologii nuklearnej. Dr Kostkie-
wicz nakreśliła historię rozwoju 
urządzeń do diagnostyki izotopo-
wej, ze szczególnym uwzględnie-
niem znaczenia kamer hybrydo-
wych. Dużym zainteresowaniem 
słuchaczy cieszyła się prezentacja 
przypadków klinicznych badań 
wykonanych w Zakładzie Medycyny 
Nuklearnej już z wykorzystaniem 

nowej technologii Alcyone. Pre-
zentację przygotowali kierownik 
Zakładu Medycyny Nuklearnej 
WIM oraz  mjr lek. Andrzej Mazu-
rek i kpt lek. Stanisław Piszczek. 
O własnym doświadczeniu w pracy 
ze skanerem Alcyone opowiedział 
dr Bernard Songy z paryskiego 
Centre Cardiologique du Nord, 
gdzie za pomocą dwóch skanerów 
Alcyone wykonano już łącznie po-
nad 15000 badań. Bardzo cennym 

uzupełnieniem prelekcji był wykład 
„Nowe radiofarmaceutyki stosowane 
w kardiologii nuklearnej” autorstwa 
dr inż. Renaty Mikołajczak z Naro-
dowego Centrum Badań Jądrowych 
(POLATOM) w Świerku. 

W tym samym dniu odbyła się 
w Zakładzie Medycyny Nuklearnej 
konferencja prasowa z bardzo 
dużym udziałem przedstawicieli 
telewizji i prasy. Ukazało się sporo 
informacji zarówno w postaci elek-
tronicznej jak i drukowanej o tym 
skanerze oraz o możliwości wyko-
nywania badań scyntygraficznych 
serca. 

Choroba wieńcowa z jej groźny-
mi powikłaniami dotyka wielu z nas 
lekarzy. Warto się zbadać w spo-
sób nieinwazyjny i podjąć stosow-
ne działania. Można też kierować 
na badania swoich pacjentów  ze 
skierowaniem od specjalisty. Bada-
nie jest bezpłatne, refunduje je jak 
dotychczas NFZ.

Skierowania należy przesyłać 
do Zakładu Medycyny Nuklearnej 
CSK MON WIM (Rejestracja – tel.: 
22 6816117). Wzór skierowania 
dostępny jest na stronie inter-
netowej WIM (zakładka Zakład 
Medycyny Nuklearnej)

eugeniusz DZiUk

Skaner do badania izotopowego serca w WIM

Zdrowe serce – wszystkie przekroje

Serce chore – strzałki wskazują zmiany chorobowe
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Zachowajmy Ich w naszej 
pamięci!

Śp.
lek. dent. Wiesław Martynowicz

29.09.1944 r. – 2.10.2011 r.

Śp.
lek. Witold Kwietniewski

8.12.1920 r. – 8.09.2011 r.

Śp.
lek. Kazimierz Redliński

25.01.1930 r. – 2.08.2011 r.

Śp.
lek. dent. Benona Klimasińska

22.05.1948 r. – 5.04.2011 r.

Śp.
lek. Andrzej Szczęch
6.11.1957 r. – 8.08.2011 r.

Śp.
dr hab. n. med. Jerzy Drapiewski

16.01.1927 r. – 29.09.2011 r.

Śp.
lek. Wiesław Jaroszyński

26.09.1925 r. – 15.06.2011 r.

Śp.
dr n. med. Jan Jaranowski

3.08.1919 r. – 1.05.2011 r.

Śp.
lek. Andrzej Marcinkowski

22.11.1946 r. – 25.02.2012 r.

Śp.
lek. Jerzy Jezierski

16.02.1946 r. – 9.01.2012 r.

Śp.
lek. Andrzej Strączyński

13.12.1945 r. – 7.12.2011 r.

Śp.
lek. Józef Gackowski
4.07.1937 r. – 3.02.2012 r.

Śp.
lek. Piotr Szymanowski
19.10.1923 r. – 1.01.2012 r.

Śp.
lek. Marian Moskwa

20.03.1933 r. – 26.12.2011 r.
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W dniu 7 marca 2012 r. minęła 
czwarta rocznica śmierci puł-

kownika doktora nauk medycznych 
Andrzeja Mazurka. Był On wybit-
nym specjalistą dermatologiem, 
człowiekiem o wszechstronnych 
zainteresowaniach, znawcą muzyki 
klasycznej i teatru, melomanem 
i erudytą.

Urodził się 27 marca 1931 r. 
w Krakowie w rodzinie notariusza. 
Tam też uczęszczał do gimnazjum 
typu humanistycznego i liceum. 
Maturę zdał w 1950 r., a następ-
nie rozpoczął studia na Wydziale 
Lekarskim Akademii Medycznej 
w Krakowie. Dyplom ukończenia 
studiów otrzymał 8 października 
1955 r.

Pracę  w zawodzie  lekarza pod-
jął  15 listopada 1955 r.  w Klinice 
Dermatologicznej

AM w Krakowie pod kierun-
kiem prof. Kazimierza Lejmana, u 
którego rozpoczął specjalizację  
w zakresie dermatologii. Egzamin 
pierwszego stopnia w dziedzinie 
dermatologii i wenerologii złożył 
w listopadzie 1957 r. ( a był to okres 
olbrzymiej zachorowalności na cho-
roby zwane wówczas weneryczny-
mi, stąd ciągnące się latami “Akcje 
W”, także z udziałem Doktora )  i  w  
tymże  miesiącu  został  powołany 
do służby wojskowej. 

Po krótkiej pracy w 2. Woj-
skowym Szpitalu Okręgowym 
w Toruniu, został przeniesiony na 
stanowisko Ordynatora Oddzia-
łu Dermatologicznego Szpitala 
Wojskowego w Wałczu. Egzamin 
specjalizacyjny drugiego stopnia 
zdał w maju 1966 r. w Klinice Der-
matologicznej Wojskowej Akademii 
Medycznej w Warszawie. Dok-
tor Andrzej Mazurek opublikował 
w fachowym piśmiennictwie ponad 
20 prac naukowych, był autorem 
kilku pomysłów racjonalizatorskich, 
wielokrotnie wygłaszał referaty 
na posiedzeniach  Polskiego To-
warzystwa Dermatologicznego 

Ku pamięci płk dr n. med. Andrzeja Mazurka
w Bydgoszczy, którego aktywnym 
członkiem był od 1963 r.  Pracę dok-
torską obronił 12 stycznia 1973 r. 
w Wojskowej Akademii Medycznej 
w Łodzi mając za promotora prof. 
Zdzisława Ruszczaka. Świat nie 
poznał wyników jego pracy ( takie 
były wówczas realia ), a była ona 
na wskroś nowatorska, poświęcona 
leczeniu rany oparzeniowej zada-
nej bojowym środkiem trującym 

– iperytem. W lutym 1973 r. został 
przeniesiony do 2 Wojskowego 
Szpitala Okręgowego w Toruniu na 
stanowisko Ordynatora Oddziału 
Dermatologicznego. Na stanowisku 
tym pozostawał do 12 grudnia 1986 
r., tj. do dnia rozwiązania oddziału 
w związku z reorganizacją 2 WSO. 
Z dniem 2 czerwca 1987 r. prze-
szedł w stan spoczynku w stopniu 
pułkownika. Od 11 grudnia 1975 r. 
do 20 czerwca 1976 r. przebywał 
z Polskim Kontyngentem Wojsko-
wym w Egipcie, gdzie w  ramach 
misji pokojowej pracował w Szpi-
talu ONZ w Ismailii.

W ciągu ponad 30 lat  pracy  
doktor  Andrzej Mazurek otrzymał 
szereg odznaczeń państwowych 
i resortowych, z których najważ-
niejszy to Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski.

Przez wszystkie lata aktywności  
zawodowej -  prawie 53  łącznie  - 
świadczył pracę zarówno w wojsko-
wej jak i cywilnej służbie zdrowia, 
był też biegłym sądowym w Sądzie 
Pracy w Toruniu. Pracował m. in. 
w Przyzakładowej Przychodni 
Kombinatu w Nowej Hucie oraz 
powiatowych poradniach: w Wał-
czu, Złotowie, Trzciance, Brodnicy, 
Chełmnie, a także w Sanatorium 
Przeciwgruźliczym w Tucznie, Aka-
demickiej Przychodni Lekarskiej 
w Toruniu, Spółdzielni Lekarsko-
Dentystycznej STOMED  w Toruniu. 
W ostatnim czasie zatrudniony był 
w Przychodni OLKMED  w Toruniu. 
Był znakomitym diagnostą – klinicy-
stą, odważnym na nowości terapeu-

tą, kierownikiem wielu specjalizacji. 
Cieszył się zasłużonym uznaniem 
i autorytetem otoczenia, dla wielu 
był prawdziwą wyrocznią. Pomagał 
ludziom, pracował do ostatniego 
dnia...

Doktor Andrzej Mazurek niestru-
dzenie zwiedział świat. Odbył liczne 
podróże do krajów Europy, Azji, 
Afryki i Ameryki Łacińskiej. Zdobytą 
w trakcie wędrówek wiedzą i pa-
miątkami, slajdami w fascynujący 
sposób dzielił się ze słuchaczami, 
także w ramach Towarzystwa  
Wiedzy Powszechnej. W Jego 
obecności nie można było się nu-
dzić, a czas płynął niezauważalnie. 
Przez lata do grona Jego wiernych 
słuchaczy systematycznie dołączali 
kolejni młodzi ludzie urzeczeni 
treścią i formą podróżniczych opo-
wieści. Był tolerancyjny wobec róż-
nych sytuacji i ludzkich zachowań, 
przełamywał bariery.

Wielką pasją Jego życia była 
muzyka klasyczna. W wolnych 
chwilach, w domowym zaciszu de-
lektował się słuchaniem ulubionych 
utworów, sam czasem grał na pia-
ninie. Miał zgromadzoną ogromną 
kolekcję płytową najwybitniejszych 
światowych kompozytorów. Był ko-

Wspomnienia
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neserem dobrego wina, w bliskim 
towarzystwie potrafił zza półprzy-
mkniętych powiek delektując smak 
i zapach – określić nazwę trunku ! 
Często się uśmiechał, był przyjazny 
ludziom, potrafił od razu nawiązać 
kontakt z otoczeniem, wodził prym 
wśród słuchaczy. Brak Go nam...

Andrzej odszedł od nas niespo-
dziewanie, we śnie.  Nie zdążył 
dokończyć pisania wspomnień ze 
swojego bogatego życia. W naszej 
pamięci wciąż pozostaje jako mądry 
i szlachetny człowiek, oddany kole-
ga i przyjaciel. Choć Andrzeja już tu 
nie ma, dla nas – nie wszystek umarł. 

Piszą o tym, z sentymentem Go 
wspominając – Jego były przełożony, 
Komendant 2 WSO w Toruniu – płk 
rez. dr n. med. Władysław Stęp-
niewicz, bliski przyjaciel, kompan, 
wdzięczny słuchacz i powiernik. 
Grono podwładnych, uczniów, w tym 
niżej podpisany, wzięty z “przed-
szkola lekarskiego”,  ukształtowany 
na oddanego pacjentom lekarza, 
naśladujący Go w postępowaniu 
i pracy, traktujący jak MISTRZA, - od 
którego wiedzę i doświadczenie, jak 
pałeczkę  w sztafecie dermatolo-
gicznych pokoleń otrzymaną - stara 
się przekazywać dalej jak najlepiej.

Pogrzeb płk rez. dr n. med. An-
drzeja Mazurka był wyjątkowy. Gar-
nizonowy kościół Świętej Katarzyny  
w Toruniu został wypełniony do ostat-
niego miejsca, a żalu i rozpaczy osób 
Mu bliskich – tak przyjaciół jak i rzeszy 
pacjentów – trudno się było dziwić.  
To godne pożegnanie  – przyjaznego 
ludziom – Wielkiego Człowieka.

Cześć Jego pamięci!!!

płk rez. dr n. med. 
Władysław Stępniewicz

ppłk rez. dr andrzej kijak
mjr rez. dr n. med. andrzej Za-

czkiewicz

W 1953 r. ukończył studia na 
Wydziale Lekarskim Akade-

mii Medycznej w Łodzi i otrzymał 
dyplom lekarza. Stopień doktora 
nauk medycznych uzyskał w 1974 
r., przedkładając w Wojskowym 
Instytucie Higieny i Epidemiologii 
w Warszawie rozprawę doktorską 
pt. „Epidemiologia ostrych zatruć 
związkami chemicznymi w wojsku 
na tle danych z wybranego ośrodka 
toksykologicznego społecznej służ-
by zdrowia”. Posiada specjalizację 
z dziedziny chorób wewnętrznych I° 
od 1957 r., a II° od 1967 r. 

Jan Tupieka powołany został 
do zasadniczej służby wojskowej 
i od maja 1943 r. służył w l. Dywizji 

Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, 
zdobywając stopnie wojskowe. 
W 1948 r. rozpoczął studia me-
dyczne w stopniu podporucznika na 
Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 
Łódzkiego, w ramach Łódzkiego 
Batalionu Akademickiego. Po stu-
diach pracował jako lekarz, w latach 
1953-1956 w Akademii Sztabu Ge-
neralnego w Warszawie, a w okresie 
od 1957 r. do 1962 r. w Poliklinice 2. 
Centralnego Szpitala Klinicznego 
Ministerstwa Obrony Narodowej 
i równocześnie pełnił dyżury leka-
rza w Komendzie Garnizonu m. st. 
Warszawy. W latach 1962-1963 
został delegowany do Międzyna-
rodowej Komisji Kontroli i Nadzoru 

„Najlepszym lekarzem jest spokój”

Płk dr n. med. Jan Tupieka
ur. 17.09.1923 r. w Żurawce, woj. nowogródzkie w Wietnamie, pełniąc obowiązki 

nadzoru lekarsko-profilaktycznego 
nad członkami Komisji w Hanoi 
i Sajgonie. Po powrocie z Indochin 
nadal pracował w Poliklinice oraz 
w Klinice Chorób Wewnętrznych 
w Warszawie. W okresie od 1968 r. 
do 1977 r. był kierownikiem Gabi-
netów Specjalistycznych Polikliniki 
Centrum Kształcenia Podyplomowe-
go Wojskowej Akademii Medycznej, 
a w latach 1977-1980 starszym in-
spektorem tejże Polikliniki. W 1980 
r. został zwolniony z zawodowej 
służby wojskowej w stopniu pułkow-
nika, ale nadal pracuje w społecznej 
służbie zdrowia. 

Zmarł 15.09.2011 r.
opracował

płk dr n. med. jan LaCh

Praca w Wałczu
107 Szpital Wojskowy SPZOZ w Wałczu zatrudni specjalistę neurologa lub lekarza specjalizującego 

się w neurologii do pracy w oddziale neurologii – 20 łóżek na umowę o pracę cywilnoprawną. Warunki 
płacowe do uzgodnienia. Oferujemy pokój w hotelu przyszpitalnym.
Telefon kontaktowy 672502809, e-mail: sekretariat@107sw.mil.pl

Zatrudnimy również anestezjologa, radiologa, pediatrę, lekarza rodzinnego.
Dyrektor

janusz NaPióRkoWSki
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IX Ogólnopolskie Mistrzostwa Izb Lekarskich w Żeglarstwie - klasa Omega
W dniach 24 - 26 czerwiec 2012 r. na jeziorze Dąbskim w Szczecinie odbędą się zorganizowane przez Komisję 

Kultury, Sportu i Rekreacji Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie we współpracy z Jacht Klubem AZS Szczecin 
oraz pod patronatem Naczelnej Izby Lekarskiej IX Ogólnopolskie Mistrzostwa Izb Lekarskich w Żeglarstwie 
– klasa Omega.

Termin zgłoszenia wraz z wniesieniem opłaty startowej upływa 18 maja 2012 r.
Opłatę startową wnosi każda Okręgowa Izba Lekarska za swoich reprezentantów: 1 200 PLN od 3 osobowej 

załogi (wyłącznie lekarze!). Nagrodą główną jest Puchar Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej.
Dodatkowe informacje i formularz dostępne są na stronie OIL w Szczecinie: www.oil.szczecin.pl.

Praca w Emedzie

 Przychodnia Lekarska Emed (Północne Ma-
zowsze) zatrudni: lekarza rodzinnego, internistę 
lub lekarza w trakcie specjalizacji. Oferujemy 
atrakcyjne wynagrodzenie oraz 3-pokojowe, duże 
mieszkanie. Praca w spokojnym miasteczku. 

Kontakt: wtjastrzebski@op.pl
 tel.: 512070834

Zima. Przygotowanie do nowe-
go sezonu rowerowego. Pogoda 
nie sprzyja treningom na zewnątrz 
a trenażer to połączenie sauny 
z łożem madejowym.

Ponieważ byłem zmęczony po-
przednim sezonem chętnie skorzy-
stałem z hasła ,,urlop”. Wybrałem 
Zakopane. A jak urlop w zimie to 
marzec, tym bardziej, że odby-
wają się w tym terminie Igrzyska 
Lekarskie.

Po długiej i wyczerpującej po-
dróży docieramy do Zakopanego. 
Od razu widać, że to jeszcze zima. 
Chodniki i duże część jezdni przy-
kryte hałdami zmrożonego i brud-
nego śniegu. Na wielu odcinkach 
chodnika w centrum gruba warstwa 
lodu, który przez słoneczne dni sta-
wał się zdradliwą pułapką (w komu-
nikatach radiowych podawano, że 
8-10 osób dziennie przywożone jest 
do szpitala ze złamaniami kończyn}. 
Na Pomorzu pomimo dużo mniej-
szych opadów śniegu jesteśmy 
często upominani przez lokalne 
władze za słabe odśnieżanie, a tu 

w „zimowej stolicy” ani mieszkańcy, 
ani władze nie dostrzegają tego 
problemu.

W tytule „Zakupane” nie ma 
niestety błędu. To smutna rze-
czywistość. Słońce i topniejący 
śnieg odsłaniają naszą miłość do 
zwierząt i jak je wychowujemy. 
Tak „zakupanego” miasta dawno 
nie widziałem. Może kilkanaście 
lat temu było w Sopocie. Space-
rując ulicą Tetmajera chodziło się 
slalomem. Oczywiście na koniec 
nie zapomniano skasować opłaty 
klimatycznej.

Postanowiłem zgłosić się do za-
wodów w slalomie i gigancie, które 
odbyły się w Jurgowie, kilkanaście 
kilometrów od Zakopanego. Stoki 
bardzo dobrze przygotowane. Trasy 
średnio trudne przynajmniej dla nas 
z nizin. Ponieważ jestem w trakcie 
przygotowań do nowego sezonu ro-
werowego więc miałem na uwadze 
przede wszystkim bezpieczeństwo. 
Chciałem cały dojechać do mety 
i w miarę możliwości nie ostatni. 
Wygrali oczywiście koledzy „z gór”, 

Zimowe Igrzyska Lekarskie, Za/kupa/ne 2012

Zimowy rekonesans
a klasą dla siebie w mojej kategorii 
był Janusz Lewandowski, wielokrot-
ny mistrz świata i Polski w kolarstwie 
górskim. Z rozmów wynikało, że tre-
nuje na stoku codziennie lub prawie 
codziennie, co było widać w trakcie 
rywalizacji. Obsługa profesjonalna, 
wytyczone trasy, ustawienie tyczek, 
pomiar czasu. Obiektywne sędzio-
wanie, którego sam doświadczyłem 
w slalomie w drugim przejeździe. 
W gąszczu tyczek musiałem pomylić 
bramki (szkoda bo byłem szybszy 
w pierwszym przejeździe od dwóch 
kolegów} i zostałem zdyskwalifiko-
wany. W slalomie gigancie udało mi 
się ukończyć dwa przejazdy i wy-
przedzić kolegę. Pierwsze zimowe 
zawody. Pierwsze doświadczenie. 
Wspaniała zabawa i miłe wspomnie-
nia. Tylko ta odległość. No cóż. Przy-
jazd do domu. Narty w pokrowce. 
Na szczęście idzie poprawa pogody, 
można szykować rower i wreszcie 
pojeździć na znanych szlakach 
i przygotować się do pierwszego 
wyścigu 1.04 z imprezą docelową 
w Bychawie, w czerwcu.

Z tego wynika, że zostanę jed-
nak przy rowerze.

janusz Plesiewicz
janple@wp.pl

Lekarski sport

Informacja dla lekarzy dentystów

 W dniach 18-20.05.2012 r. w Juracie, w hotelu 
Lido, odbędzie się Xi konferencja Stomatolo-
gów Wojskowych. Organizatorem zjazdu jest 
WIL i Ivoclar-Vivadent. Informacja w firmie Ivoclar-
Vivadent – tel. 22 6355496.

wiceprezes WIL
lek dent jacek WoSZCZYk
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SP ZOZ ZZ Maków Mazowiecki pilnie poszukuje lekarzy następujących specjalności: 
anestezjologów, internistów, nefrologów, a także: chirurgów, radiologa, 

lekarza rehabilitacji, ginekologów, kardiologa.
oraz lekarzy chcących kształcić się w ww. specjalnościach, a także stażystów na staż podyplomowy.

Oferujemy atrakcyjną, bardzo dobrze płatną pracę.
Jesteśmy przychylnie nastawieni do kształcenia się lekarzy. Mamy akredytację do kształcenia w wielu 

specjalizacjach. Organizujemy liczne wykłady i konferencje naukowe. 
Nasz szpital od wielu lat posiada akredytację oraz ISO. 

Maków Mazowiecki to miasto położone 60 km od Warszawy z bardzo dobrą komunikacją.
e-mail: sekretariat@szpital-makow.pl, telefon: +48 297142391

Obserwacje i badania wskazują, 
że w Polsce jest dużo biedy i niedo-
statku, zwłaszcza wśród ludzi star-
szych, chorych i niepełnosprawnych. 
Pomoc biednym i niepełnosprawnym 
to obowiązek państwa. Ale państwo 
nie ma pieniędzy i wyręcza się fun-
dacjami. Jest ich w Polsce ponad 6 
tysięcy. To one, organizacje pożytku 
publicznego, rozjaśniają czarne 
chmury naszej rzeczywistości ko-
rzystając z 1% odpisu od podatku 
darczyńców i z innych darowizn. 
Niosą nie tylko pomoc materialną, 
mają też wpływ na stan psychiczny 
ludzi będących w potrzebie.

Od prawie dwudziestu lat ist-
nieje Fundacja Pomocy Emerytom 
i Rencistom Wojskowym, powołana 
przez Związek Byłych Żołnierzy 
Zawodowych Wojska Polskiego. 
Niosąca pomoc emerytom i ren-
cistom wojskowym Fundacja nie 
otrzymuje dotacji ani z wojska, ani 
państwa. Korzysta jedynie z 1% 
odpisu od podatku darczyńców i ze 
sprzedaży „cegiełek”.

Przed kilku laty nawiązałem 
kontakt z Fundacją pracując w am-
bulatorium lekarskim jako lekarz 
Fundacji. W dniu pracy przyjmuję ok. 
20-30 pacjentów, głównie emerytów 

w starszym wieku, uczestniczę jako 
doradca medyczny w rozpatrywaniu 
przez komisję socjalno-zdrowotną 
próśb o zapomogi. Częste moje 
kontakty z miejscowymi kołami 
emerytów wojskowych przy okazji 
wygłaszania pogadanek zdro-
wotnych umożliwiają mi dokładne 
zapoznanie się z problemami życia 
emerytów wojskowych i muszę 
przyznać, że w tym środowisku 
jest dużo biedy, ubóstwa, chorych 
wymagających stałej opieki lekar-
skiej, ludzi samotnych bez żadnej 
opieki. Dotyczy to głównie byłych 
podoficerów i chorążych zwłaszcza 
z rozformowanych i zielonych gar-
nizonów. Ich emerytura zamyka się 
niekiedy w przedziale 1000-1500 
zł. Przykładów mogę podać wiele. 
Niektórym potrzebującym fundacja 
pomagała wielokrotnie. Dotknięci 
biedą, panoszący nierzadko z ko-
nieczności wydatki na leczenie 
prywatne u specjalistów, opiekę 
pielęgniarską, fizyko-  i fizjoterapię 
potrzebują dodatkowego wsparcia. 
To do tych ludzi adresowana jest 
pomoc Fundacji. Niestety, z roku na 
rok przychody Fundacji się zmniej-
szają, a tym samym najbiedniejsi 
otrzymują mniej pomocy. 

Obok pomocy materialnej nie-
zwykle ważne jest wsparcie ze 
strony środowiska w którym prze-
bywa chory, a szczególnie lekarzy. 
Jedną z moich pacjentek (87 lat), 
którą skierowałem do neurologa, 
spotkało nad wyraz naganne za-
chowanie lekarza. Kiedy spojrzał 
w kartę, zapytał ją – jak długo 
jeszcze zamierza żyć. Wyszła ze 
łzami w oczach. Godność chore-
go człowieka została podeptana, 
a przecież istotna jego wartość nie 
ulega zmianie nigdy, niezależnie od 
okoliczności jego życia. 

Odpisując 1% od podatku na 
Fundację wspieramy i pomagamy 
niejednokrotnie tym, z którymi byli-
śmy w szkole oficerskiej, służyliśmy 
w jednostce wojskowej, byliśmy 
razem na poligonach, w kasynie 
na piwie. Los sprawił, że ciężar 
służby odbił się na ich zdrowiu, że 
aktualnie potrzebują pomocy osób 
drugich. Nie odmawiajmy im jej. 
Gdy pomaga się innym, jakoś lepiej 
jest nie tylko tym, którzy ją otrzymu-
ją, ale i tym, którzy ją dają. 

Piotr BIałOKOZOWICZ
Lekarz Fundacji 

Pomocy Emerytom 
i Rencistom Wojskowym

„Zdrowie nie jest wszystkim
 ale bez zdrowia wszystko jest niczym”

 Ks. Jan Twardowski

Spieszmy się pomóc ludziom…
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Z redakcyjnej poczty

katedra Administracyjnego  Prawa Gospodarczego, 
wraz z Wydziałem Prawa , Prawa Kanonicznego 

i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II, zorganizowali niecodzienna konferencję 
pt. „Prawo w ochronie zdrowia. Stan aktualny i per-
spektywy rozwoju”.

Aula Collegium Iuridicum (dawny obiekt Collegium 
Anatomicum – od początku istnienia Akademii Me-
dycznej w Lublinie) była wypełniona po brzegi, głów-
nie przez studentów. Zapewne aktualność tematyki 
przyciągnęła i zainteresowała młodzież akademicką 
uczelni lubelskich.

Stworzony został interdyscyplinarny projekt eduka-
cyjny Sanitas Per Lex.

Wbrew stereotypowej opinii, iż podstawą wszelkich 
działań międzyuczelnianych są finanse młodzi medycy 
i prawnicy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynko-
wym pokazali, że do realizacji wspólnych przedsięwzięć 
wystarczy dobra wola i – przede wszystkim – obu-
stronne zaangażowanie. Postawili sobie dość wysoką 
poprzeczkę, próbując szukać odpowiedzi na pytania 

– jak skutecznie połączyć prawo i medycynę.
To nowatorskie przedsięwzięcie wychodzi naprzeciw 

współczesnym problemom łączącym medyków i praw-
ników. Obecnie lekarzom najbardziej potrzebne są akty 
legislacyjne regulujące przysługujące im prawa w sytuacji  
konfliktu z pacjentem. Zwłaszcza młodzi lekarze muszą 
znać swoje prawa i obowiązki oraz zdobyć wiedzę o tym 
jak działać w ramach obowiązującej legislacji prawnej. 
W najbliższej  przyszłości można spodziewać się analo-
gicznej sytuacji jaka panuje w USA, gdzie pozwy przeciw-
ko lekarzom stały się codziennością. Szybki i zaskakujący 
rozwój medycyny, szczególnie w dyscyplinach zabiego-
wych, nie wyklucza popełniania błędów w sztuce. 

Medycyna wkroczyła w obszary dotychczas nieznane 
czy mało znane, np. klonowanie, transplantacje itp. Do-
tychczasowa legislacja nie nadążała za rozwojem medy-

cyny i najczęściej 
normy prawne 
nie regulowały 
najnowszych dziedzin medycyny. Wśród prawników nie 
ma jednoznacznych, wspólnych opinii w zakresie regulacji 
prawnych, szczególnie z punktu widzenia moralno-etycz-
nego, nowopowstających procedur medycznych. Często 
tworzone są paradoksalne przepisy prawne.

Stosownie z sentencją Salus aegroti suprema lex 
est („Dobro chorego jest najwyższym prawem”), kadra 
naukowa  Katedry Administracyjnego Prawa Gospodar-
czego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Admini-
stracji KUL oraz Katedry i Zakładu Zdrowia Publicznego 
II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zawarły porozu-
mienie dotyczące rozpoczęcia wspólnego międzyuczel-
nianego projektu naukowo-edukacyjnego składającego 
się z następujących elementów:

– wspólnych organizacji konferencji i sympozjów;
– wspólnych publikacji;
– opracowania interdyscyplinarnego programu anglo-

języcznego „Master of Law In Health Law”.
Podczas konferencji prelegentami była pracownicy 

naukowi obu lubelskich uczelni. Otwarcia  konferencji do-
konał wicemarszałek województwa lubelskiego, dr nauk 
prawnych  Krzysztof Grabczuk, pracownik naukowy KUL. 
Ponadto wystąpili ks. prof. Antoni Dębiński - dziekan Wy-
działu Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, 
przewodniczący Rady Programowej Krajowej Szkoły 
Sądownictwa i Prokuratury oraz prof. Piotr Książek - Pro-
dziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu UM, 
kierownik Katedry i Zakładu Zdrowia Publicznego. 

Oto tematy niektórych wystąpień:
– Prawo medyczne w teorii i praktyce w zmienia-

jącym się systemie ochrony zdrowia (prof. Piotr 
Książek),

– Etyka medyczna i bioetyka w kontekście kodyfikacji 
zasad praktyki (bio)medycznej (ks. bp. prof. Józef 
Wróbel),

– O duchowo-cielesnym zdrowiu człowieka w per-
spektywie filozofii realistycznej (ks. prof. Tadeusz 
Guz),

– Aktualne trendy i dynamika zmian w prawie me-
dycznym (mec. Mirosław Pucek).
Powstał projekt zorganizowania w nowym rok 

akademickim (od 1 października br.) podyplomowych 
studiów dwu-semestralnych, nad których formalną 
nazwą trwają międzyuczelniane uzgodnienia.

Koordynatorem tego przedsięwzięcia jest dr Marcin 
Szewczak. Kontakt e-mail szewczak@kul.pl oraz tel. 
kom. 604 434 746.

jerzy JęDRZeJeK 

Prawo w ochronie zdrowia

Od lewej: płk.rez. prof. med Władysław Witczak, 
sufragan lubelski bp prof. Józef Wróbel, prodziekan 
prof. Piotr Książek

Od lewej prof. Władysław Witczak, bp prof. Józef 
Wróbel, dr Krzysztof Grabczuk, ks. prof. Tadeusz 
Guz, mec. Mirosław Pucek






